
 
                        ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
                              Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 

                                      R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0025/2005/04/PP                                                                            Bratislava  14.11.2005 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, ako orgán príslušný na 
konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.  
 
                                                             schvaľuje 
 
prevádzkový poriadok regulovaného subjektu DNV ENERGO, a.s., Areál ZTS č. 924, 018 41 
Dubnica nad Váhom,  IČO: 36 317 918,  ako prevádzkovateľa distribučnej  siete v znení: 
 
 
 
PREAMBULA  
 
Spoločnosť DNV ENERGO, a. s., IČO: 36 317 918, DIČ: 2020116054, so sídlom Areál ZTS č. 924, 
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10245/R, je riadne oprávnená vykonávať distribúciu plynu na časti 
vymedzeného územia. 
  
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný podľa  § 12a ods. 6 zákona č. 658/2004 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii“) a  berúc zreteľ na 
vydanie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 123 z  30. marca 2005, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“), predložiť na  schválenie  
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), a po schválení ÚRSO zverejniť 
prevádzkový poriadok, ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov  trhu  s  plynom;  
 
Nakoľko dodávka plynu pre oprávnených odberateľov nie je predmetom regulácie v zmysle § 3  
Zákona o regulácii, tento prevádzkový poriadok neupravuje podmienky dodávky plynu podľa § 17 
Pravidiel trhu s plynom, ale tieto budú upravené v zmluve o dodávke plynu. 
 
Cieľom tohto prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti účastníkov trhu a podmienky 
potrebné na nediskriminačné a transparentné organizovanie trhu s plynom. Prevádzkový poriadok 
lokálnej distribučnej siete sa vzťahuje na distribučnú sieť, ktorú prevádzkuje DNV ENERGO, a. s. 
Dubnica nad Váhom. 
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DEFINÍCIE  
 
Pojmy, ktoré sú už zadefinované v zákone č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“), Zákone o regulácii a v Pravidlách trhu s plynom majú ten 
istý význam aj v tomto prevádzkovom poriadku. Okrem nich, nasledujúcimi zadefinovanými 
pojmami na účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie: 
 
„prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete“ ( ďalej len „PLDS“) spoločnosť DNV ENERGO, 
a. s. ako prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete na časti vymedzeného územia v Areáli ZTS 
Dubnica nad Váhom, 
 
„lokálnou distribučnou sieťou“ (ďalej len „ LDS“) distribučná sieť na časti vymedzeného územia 
v Areáli ZTS Dubnica nad Váhom, ktorej prevádzkovateľom je DNV ENERGO, a. s., 
 
 „dennou odchýlkou“ rozdiel medzi množstvom plynu priradeným PLDS užívateľovi vo vstupnom 
bode a množstvom plynu odobratým užívateľom vo výstupnom bode počas plynárenského dňa, 
 
„kategóriou V“ alebo „veľkoodberateľmi“ kategória zákazníkov s veľkým objemom plynu 
distribuovaného do ich výstupných bodov, v súčasnosti  užívatelia distribučnej siete predstavujúci 
zákazníkov s ročným množstvom distribuovaného plynu do ich jednotlivých výstupných bodov 
presahujúcim 400 000 m³, 
 
„ „nomináciou“ predchádzajúce hlásenie užívateľa PLDS o množstve plynu, ktoré užívateľ chce 
dodať do vstupných bodov do LDS, a ktoré chce odobrať z LDS v jeho výstupných bodoch, 
 
„obchodnou jednotkou“ distribuovaného množstva plynu objemová jednotka vyjadrená v 
kubických metroch (m³) pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti 0 %,  
 
„plynárenským dňom“ časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 8.00 hodine,  
 
„predchádzajúcou zmluvou o distribúcii plynu“ Zmluva o distribúcii plynu, ktorá už bola 
podpísaná medzi PLDS a užívateľom, ktorý podal Žiadosť o prístup pre tie isté vstupné a výstupné 
body, ako boli dohodnuté podľa Predchádzajúcej zmluvy o distribúcii plynu, na základe ktorej 
dátum skončenia distribúcie plynu zodpovedá dátumu začatia požadovanej distribúcie plynu podľa 
Žiadosti o prístup. Podmienka existencie Predchádzajúcej zmluvy o distribúcii plynu sa bude 
považovať za splnenú aj v prípade, že PLDS už uskutočňoval distribúciu plynu pre užívateľa na 
základe vopred určených podmienok, aj keď nebola podpísaná žiadna písomná zmluva z dôvodu, že 
takáto zmluva nebola vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi, alebo nebolo možné uzavrieť 
takú zmluvu z právne relevantných dôvodov,  
 
„prevádzkovým tlakom“ je pretlak v násobkoch jednotky Pa, ktorý udržiava PLDS v LDS s 
cieľom efektívneho využitia siete; bude vypočítaný ako rozdiel medzi absolútnym tlakom plynu a 
atmosférickým tlakom,  
 
„pripojením“ súbor úkonov a činností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom 
pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS, 
 
„užívateľom“ užívateľ LDS tak, ako je definovaný v Pravidlách trhu s plynom,  
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„vstupným bodom“ vstupný bod  do LDS,  
 
„výstupným bodom“ alebo „odberným miestom“ výstupný bod   z LDS siete,  
 
Slová uvedené v týchto Podmienkach v jednotnom čísle sa interpretujú ako množné číslo, ak je to 
náležité s ohľadom na príslušné okolnosti; toto pravidlo sa vzťahuje na slová uvedené v množnom 
čísle analogicky. 
 
 
1. PRIPOJENIE K LOKÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SIETI  
 
1.1 Všeobecné ustanovenia  
 
1.1.1 Prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete pripojí k LDS každého účastníka trhu s plynom, 

ktorý o pripojenie požiada, ak sú splnené Podmienky pripojenia k LDS.  
 
1.1.2. Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce 

odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky 
odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PLDS.  

 
1.1.3 Uzavretie zmluvy o pripojení odberných plynových zariadení koncových odberateľov plynu 

k LDS (ďalej len „Zmluva o pripojení“) sa vyžaduje len pri pripojení nových odberných 
miest.  

 
 
1.2 Žiadosť o pripojenie plynových odberných zariadení k LDS 
 
1.2.1 Žiadateľ o pripojenie predloží PLDS žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia 

k LDS (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“). 
 
1.2.2 Vzor Žiadosti o pripojenie je prílohou č.1 tohto prevádzkového poriadku. Žiadosť obsahuje 

identifikačné údaje žiadateľa, názov pripojeného odberného zariadenia, parametre odberného 
plynového zariadenia, miesto pripojenia, žiadaný dátum pripojenia, denné množstvo odberu 
plynu, ročné množstvo odberu plynu, tlak v mieste pripojenia odberného plynového 
zariadenia. 

 
1.2.3 PLDS zverejní vzor Žiadosti o pripojenie na internetovej stránke. Vzor Žiadosti o pripojenie 

bude tiež k dispozícii v papierovej podobe v obchodnej kancelárii PLDS, kontaktné údaje 
budú  uvedené na internetovej stránke.  

 
 
1.3 Podmienky pripojenia k LDS 
 
1.3.1 Žiadať o pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti, alebo 

správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je 
povinná predložiť predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti s 
vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia. 
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1.3.2 Odberné plynové zariadenie musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným 
požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie 
nesmie v žiadnom prípade ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. 
Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ 
o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia (resp. správa o prvej úradnej skúške 
VTZ, kolaudačné rozhodnutie a iné). 

 
 
1.4 Vyhodnotenie Žiadosti o pripojenie a uzavretie Zmluvy o pripojení k LDS 
 
1.4.1 Po obdržaní Žiadosti o pripojenie, PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola 

žiadateľom o pripojenie predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná Žiadosť o pripojenie, 
PLDS ho bezodkladne požiada o chýbajúce alebo správne údaje a/alebo dokumenty. 

 
1.4.2 Lehoty stanovené v tomto prevádzkovom poriadku, ak súvisia so Žiadosťou o pripojenia 

začínajú plynúť až odo dňa doručenia Žiadosti o pripojenie, a to buď úplnej alebo dodatočne 
doplnenej žiadateľom o pripojenie. 

 
1.4.3 PLDS pošle žiadateľovi návrh Zmluvy o pripojení podpísaný PLDS, ktorého  prílohou bude  

originál Žiadosti o pripojenie, najneskôr do 30 dní po prijatí Žiadosti o pripojenie.  
 
1.4.4 V zmluve sa musí riešiť okrem iného aj financovanie vybudovania prípadného predlženia 

jestvujúceho rozvodu distribučnej siete, nákup a osadenie meracieho prístroja a termín 
realizácie pripojenia. Pri uzatváraní zmluvy sa musia rešpektovať aj vnútropodnikové 
predpisy. Metodika stanovenia nákladov na pripojenie k LDS bude predmetom dohody 
medzi PLDS a žiadateľom. 

 
1.4.5 V prípadoch výskytu ktoréhokoľvek  dôvodu na odmietnutie pripojenia odberového 

plynového zariadenia k LDS zo strany PLDS, PLDS oznámi odmietnutie žiadateľovi 
v lehote stanovenej v odseku 1.4.3 vrátane uvedenia dôvodu takého odmietnutia. 

 
 
2. PRÍSTUP DO LOKÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE  
 
 
2.1 Vstupné body a výstupné body  
 
2.1.1 Lokálna distribučná sieť má nasledujúci vstupný bod: Regulačná stanica zemného plynu 

DE15. 
 
2.1.2 Výstupný bod z lokálnej distribučnej siete je odberné miesto koncového odberateľa plynu.  
 
 
2.2 Žiadosť o prístup do lokálnej distribučnej siete a distribúciu plynu  
 
2.2.1 Prístup do LDS a distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o 

prístupe do lokálnej distribučnej siete a distribúcii plynu (ďalej len „Zmluva o distribúcii 
plynu“).  
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2.2.2 Žiadateľ o prístup do LDS a o distribúciu plynu prostredníctvom LDS predloží PLDS 
žiadosť o prístup do lokálnej distribučnej siete a distribúciu plynu (ďalej len „Žiadosť o 
prístup“). Žiadosť o prístup predstavuje návrh žiadateľa na uzavretie Zmluvy o distribúcii 
plynu so základnými náležitosťami, ktoré sú uvedené v Žiadosti o prístup.  

 
2.2.3 Vzor Žiadosti o prístup je prílohou č. 2 tohto prevádzkového poriadku. Žiadosť obsahuje 

identifikačné údaje žiadateľa, špecifikáciu distribúcie, zoznam príloh, prehlásenie žiadateľa. 
 
2.2.4 PLDS zverejní vzor Žiadosti o prístup na svojej internetovej stránke. Vzor Žiadosti o prístup 

bude tiež k dispozícii v papierovej podobe v obchodnej kancelárii PLDS, ktorej kontaktné 
údaje sú uvedené na internetovej stránke.   

 
2.2.5 Prílohy podľa časti III. Žiadosti o prístup tvoria neoddeliteľnú súčasť Žiadosti o prístup 

žiadateľa. Žiadateľ predloží doklady požadované PLDS ako súčasť Žiadosti o prístup vo 
forme kópií; v prípade, ak o to PLDS požiada, žiadateľ predloží originál dokladu na 
porovnanie s predloženou kópiou, pričom deň predloženia originálu, ak o to PLDS požiadal, 
sa považuje za deň riadneho predloženia dokladu.  

 
2.2.6 Žiadateľ doručí Žiadosť o prístup v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu DNV 

ENERGO, a. s., Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom. 
 
2.2.7 Žiadateľ doručí žiadosť o prístup v písomnej forme, osobne alebo poštou, na adresu PLDS 

najneskôr 30 dní pred začatím distribúcie, ak požadovaná distribučná kapacita neprekračuje 
hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom 
období a najneskôr 45 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota 
distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu 
v predchádzajúcom období. 

 
 
2.3. Vyhodnotenie Žiadosti o prístup a uzavretie Zmluvy o prístupe do LDS 
 
2.3.1 Po obdržaní žiadosti o prístup, PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola 

žiadateľom o prístup predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť o prístup, PLDS 
je oprávnený od žiadateľa požadovať doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty.  

 
2.3.2 PLDS, po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov 

a dokumentov, pošle žiadateľovi oznámenie o pridelení distribučnej kapacity. 
 
2.3.3 Užívateľovi LDS, ktorý už má uzavretú zmluvu o distribúcii plynu, pošle PLDS oznámenie 

o pridelení distribučnej kapacity do 10 dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak 
požadovaná distribučná kapacita neprekračuje hodnotu dohodnutú v predchádzajúcej zmluve 
o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období, a do 20 dní  ak požadovaná hodnota 
distribučnej kapacity prekračuje distribučnú kapacitu v predchádzajúcej zmluve o distribúcii 
plynu.  
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2.4. Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity 
 
2.4.1 Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet 

distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS 
po vyhodnotení žiadostí o prístup vyzve (písomne listom príp. e-mailom) žiadateľov, aby 
upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup. 

 
2.4.2 Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, pridelí PLDS distribučnú kapacitu 

žiadateľom zostupne podľa priorít:  
a) pri predlžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej 

distribučnej kapacity, 
b) distribučná kapacita pre dlhodobú Zmluvu, 
c) distribučná kapacita pre 1-ročnú Zmluvu, 
d) distribučná kapacita pre krátkodobú Zmluvu. 

 
2.4.3 V prípade, že žiadatelia požadujú distribučné kapacity, ktoré majú rovnakú prioritu, a ktoré 

prevyšujú technickú kapacitu LDS, PLDS rozdelí kapacitu pravidlom pro-rata medzi 
ostatných žiadateľov, ktorí majú rovnakú prioritu. 

 
2.4.4 Ak nie je k dispozícii dostatočná distribučná kapacita, žiadateľovi bude oznámený 

nedostatok požadovanej distribučnej kapacity a bude mu navrhnutá možnosť uzavrieť 
zmluvu o distribúcii plynu so zníženou distribučnou kapacitou.  

 
 
2.5 Odmietnutie prístupu 
 
2.5.1 PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade: 

a) nesplnenia technických a obchodných podmienok prístupu k LDS, 
b) nedostatku kapacity LDS, 
c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme, 
d) ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so 

všetkými účastníkmi trhu s plynom. 
 
2.5.2 Celková kapacita LDS, ktorá je limitovaná inštalovaným výkonom regulačnej stanice (RS). 

Maximálny výkon RS je 20 000 Nm3/h. 
 
 
3. ZMLUVA O DISTRIBÚCII PLYNU 
 
3.1 Druhy Zmlúv o distribúcii plynu 
 
3.1.1 Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako 

a) ročná zmluva, 
b) krátkodobá zmluva, 
c) dlhodobá zmluva. 

 
3.1.2 Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k 

prvému dňu  mesiaca, pričom sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný 
výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy. 
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3.1.3 Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k 

prvému dňu  mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov a minimálna dĺžka 
platnosti zmluvy je jeden mesiac. 

 
3.1.4 Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie  zodpovedajúce celým 

násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len 
jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto. 

 
 
3.2 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu 
 
3.2.1 PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla 

zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čas v prípade vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, 
údržby a revízií plynárenských zariadení.  

 
3.2.2 PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia 

distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté s užívateľom v zmluve 
o distribúcii plynu. 

 
3.2.3 Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov 

uvedených v tejto časti (3.2.) prevádzkového poriadku vznikla škoda, má užívateľ právo 
uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS nesplnil oznamovaciu 
povinnosť . 

 
3.2.4 PLDS je oprávnený prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu okamžite po tom, ako sa 

dozvedel o príslušných skutočnostiach v prípade: 
a) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto 

stavov, 
b) stavu núdze a predchádzania stavu núdze, 
c) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov, 
d) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu, 
e) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak 

odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými 
prostriedkami, 

f) pri neoprávnenom odbere plynu, 
g) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a 

ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými 
prostriedkami, 

h) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu. 
 

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, PLDS 
bezodkladne obnoví distribúciu plynu. 

 
3.2.5 Užívateľ je povinný využívať distribučnú kapacitu len do výšky dohodnutej dennej 

distribučnej kapacity v príslušnom výstupnom bode. Nie je dovolené prekročenie tejto 
kapacity. PLDS je oprávnený odmietnuť distribúciu množstiev plynu prekračujúcich 
dohodnutú dennú distribučnú kapacitu a upraviť nominácie distribúcie plynu užívateľa ak je 
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to nevyhnutné.  
 
 
3.3 Meranie množstiev plynu v odberných miestach  
 
3.3.1 PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o metrológii“). PLDS bude merať 
kvalitatívne parametre a tlak distribuovaného plynu podľa Zmluvy o distribúcii plynu.  

 
3.3.2 Koncový odberateľ plynu je povinný:  

a) umožniť PLDS montáž určeného meradla na meracom mieste, 
b) umožniť PLDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely 

odpočtu meradla, 
c) prevádzkovať svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby nedošlo k 

poškodeniu určeného meradla. 
 
3.3.3 PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch lokálnej distribučnej 

siete: 
a) najmenej raz za mesiac,  
b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,  
c) v ostatných prípadoch stanovených v Zmluve o distribúcii plynu.  

 
3.3.4 V prípade, že PLDS nemôže vykonať odpočet meradla podľa odseku 3.3.2, písm. b), PLDS 

je oprávnený:  
a) požiadať koncových odberateľov plynu o predloženie nameraných údajov 

(samoodpočet), alebo  
b) urobiť odhad množstva plynu distribuovaného do výstupných bodov spôsobom 

dohodnutým v zmluve.  
 
3.3.5 PLDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v prípade, že koncový 

odberateľ neumožní PLDS uskutočniť odpočet meradla podľa odseku 3.3.2 písm. b) počas 
dvoch nasledujúcich odpočtových období.  

 
3.3.6 PLDS poskytuje užívateľovi údaje o množstve plynu distribuovaného do príslušných 

výstupných bodov LDS, ktoré získal odpočtom meradiel alebo spôsobom stanoveným v 
odseku 3.3.4.  

 
3.3.7 V prípade pochybností užívateľa o správnosti merania, alebo ak užívateľ zistí chybu na 

určenom meradle, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. PLDS je 
povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa. 
PLDS je taktiež oprávnený predložiť určené meradlo na preskúšanie na základe vlastného 
uváženia. Meranie dodávok plynu počas preskúšavania sa uskutočňuje pomocou náhradného 
určeného meradla, alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.  

 
Ak bude preskúšaním určeného meradla zistená chyba nie väčšia, ako povoľuje Zákon o 
metrológii, užívateľ, ktorý požiadal o preskúšanie, uhradí PLDS náklady spojené s 
preskúšaním a výmenou určeného meradla.  
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Ak bude preskúšaním určeného meradla zistená chyba väčšia, ako povoľuje Zákon o 
metrológii, množstvo plynu namerané chybným určeným meradlom bude upravené o rozdiel 
v objeme spôsobený zistenou chybou merania. Úprava sa vykoná za obdobie 
preukázateľného trvania chyby; ak toto obdobie nemôže byť nespochybniteľne určené, 
PLDS použije predpoklad lineárneho rastu chyby od poslednej kontroly určeného meradla zo 
strany PLDS. V prípade, že chybné určené meradlo vôbec nezaznamenalo prietok plynu, 
alebo nie je možné určiť rozsah chyby v meraní bez akýchkoľvek pochybností, PLDS 
vykoná úpravu tak, že určí množstvo plynu distribuovaného do príslušného odberného 
miesta za časové obdobie od poslednej kontroly určeného meradla zo strany PLDS, použitím 
nameraného množstva distribuovaného plynu za rovnaké obdobie predchádzajúceho 
mesiaca, s ohľadom na zmeny v počte a prevádzke plynových spotrebičov. V prípade nového 
odberu plynu, alebo zmeny v parametroch odberu plynu, PLDS vykoná úpravu až po 
obdržaní nameraných údajov v nasledujúcich odpočtových obdobiach. V prípade poruchy 
ktorejkoľvek časti zostavy meracieho zariadenia, PLDS je oprávnený použiť dostupné 
spoľahlivé údaje na účely úpravy množstva distribuovaného plynu, ak sa tak dohodne s 
užívateľom. PLDS znáša náklady spojené s preskúšaním a výmenou určeného meradla.  

 
 
3.4. Neoprávnený odber plynu 
 

Neoprávneným odberom plynu je odber: 
a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou, 
b) nemeraného plynu, 
c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu 

odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu, 
d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom 

LDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, 
e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber 

považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu, 
f) ak odberateľ nedodržal obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo prevádzkovateľom 

LDS, 
g) ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky, 
h) ak odberateľ nedodal odberový diagram. 

 
Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu a 
prevádzkovateľovi LDS škodu, ak vznikla. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je 
povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi LDS. 

 
Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu ustanovuje vyhláška Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005. 

 
 
4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY  
 
4.1 Cena za distribúciu plynu  
 
4.1.1 Užívateľ je povinný zaplatiť PLDS cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu (ďalej len 

„Cena za distribúciu“) v súlade s týmito Podmienkami a inými príslušnými záväznými 
dokumentami.  
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4.1.2 Cena za distribúciu pre PLDS bude určená cenovým rozhodnutím vydaným ÚRSO.  
 
 
4.2       Platobné podmienky  
 
4.2.1 Užívateľ je povinný platiť PLDS Cenu za distribúciu v slovenských korunách na základe 

faktúry za distribúciu. 
 
4.2.2 Cena za distribúciu sa platí v mesačných platbách.  
 
4.2.3 Mesačné platby sú splatné do 14 dní od vystavenia faktúry. PLDS pošle užívateľovi faktúru 

za príslušný mesiac najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je 
faktúra vystavená. Platba sa považuje za uskutočnenú v deň, kedy celková Cena za 
distribúciu je pripísaná na účet PLDS. Každá strana si platí vlastné bankové poplatky, ktoré 
vzniknú v spojitosti s platením Ceny za distribúciu.  

 
4.2.4 Faktúry vystavené PLDS obsahujú náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi vrátane označenia banky a čísla účtu, na ktorý má byť platba pripísaná.  
 
4.2.5 V prípade, že užívateľ bude povinný platiť poplatky za prekročenie distribučnej kapacity, 

poplatky za prekročenie povolenej dennej odchýlky, poplatky za nesplnenie kvalitatívnych 
parametrov plynu a tlakových úrovní plynu, bude platba Ceny za distribúciu za príslušný 
mesiac zvýšená alebo znížená primerane podľa výšky fakturovaných poplatkov.  

 
4.2.6 PLDS fakturuje mesačnú platbu vrátane DPH, ktorej celkovú výšku je užívateľ povinný 

zaplatiť riadne a načas.  
 
4.2.7 V prípade omeškania s platením finančných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o distribúcii 

plynu, veriteľ je povinný oznámiť dlžníkovi toto omeškanie a zároveň je PLDS oprávnený 
požadovať úrok z omeškania, ktorý bude dohodnutý v zmluve.  

 
 
4.3 Dane  
 
PLDS a užívateľ budú postupovať pri plnení ich daňových povinností v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Žiadna zo strán neprevezme zodpovednosť za splnenie 
daňových povinností druhej strany.  
 
 
5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
5.1 Trvanie a ukončenie Zmluvy o distribúcii plynu  
 
5.1.1 Zmluva o distribúcii plynu nadobúda účinnosť dňom jej uzavretia  
 
5.1.2 Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o distribúcii plynu len v nasledujúcich prípadoch:  

a) zmeny dodávateľa, 
b) ukončenia dodávok plynu do odberného miesta. 
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5.1.3 V prípade zmeny dodávateľa plynu podľa odseku 5.1.2, užívateľ, ktorý je súčasným 

dodávateľom plynu, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o distribúcii plynu v časti týkajúcej sa 
odberného miesta, v ktorom dochádza k zmene dodávateľa plynu. Odstúpenie od Zmluvy o 
distribúcii plynu zo strany užívateľa sa stane platným a účinným ku dňu, kedy zanikne 
platnosť jeho zmluvy o dodávke plynu v časti týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom 
dochádza k zmene dodávateľa. Zánik Zmluvy o distribúcii plynu je podmienený tým, že 
PLDS už obdržal Žiadosť o prístup od nového dodávateľa plynu, ktorý bude dodávať plyn do 
príslušného odberného miesta.  

 
5.1.4 Užívateľ, ktorý je dodávateľom plynu, je oprávnený ukončiť Zmluvu o distribúcii plynu pre 

tie odberné miesta, do ktorých dodávateľ plynu prestal dodávať plyn počas doby platnosti 
Zmluvy o distribúcii plynu. 

 
5.1.5 Užívateľ odošle oznámenie o odstúpení PLDS najneskôr 30 dní pred zánikom Zmluvy o 

distribúcii plynu. Odstúpenie od Zmluvy o distribúcii plynu nadobudne účinnosť v deň 
určený užívateľom avšak vždy výlučne k prvému dňu kalendárneho mesiaca.  

 
5.1.6 PLDS môže odstúpiť od Zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou, 

ak:  
a) užívateľ podstatne alebo pravidelne porušuje povinnosti zo Zmluvy o distribúcii plynu, 

alebo z príslušných právnych predpisov,  
b) finančná situácia užívateľa sa zhorší do takého rozsahu, ktorý ohrozuje uspokojenie 

prípadných finančných nárokov PLDS zo Zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka 
sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 
majetok užívateľa, alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva, alebo 
na exekúciu podstatného majetku užívateľa,  

c) úkony užívateľa ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť LDS, životného 
prostredia, zdravia alebo životov ľudí,  

d) užívateľ poskytol PLDS nepravdivé informácie a/alebo dokumenty pri predkladaní 
Žiadosti o prístup, alebo kedykoľvek následne počas platnosti Zmluvy o distribúcii 
plynu.  

 
5.1.7 PLDS môže odpojiť odberné plynové zariadenie pripojené k LDS, najmä v prípade:  

a) PLDS odstúpi od Zmluvy o distribúcii plynu s užívateľom v súlade s bodom 5.1.6, 
b) užívateľ koná v rozpore so zákonom, a takéto konanie má negatívny dopad na LDS 

alebo PLDS, a to najmä v prípade neoprávneného odberu plynu. 
 
5.1.8 Odstúpenie od Zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné v deň kedy je 

oznámenie o odstúpení doručené užívateľovi.  
 
 
 
5.2 Vyššia moc  
 
5.2.1 Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t. j. 

okolnosti vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), 
táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 
o distribúcii plynu.  
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5.2.2 Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí Zmluvy o 
distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Okolnosti 
Vyššej moci zahŕňajú, predovšetkým, prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy 
pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky. Okolnosti vyplývajúce zo 
subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré 
mohli byť stranou prekonané alebo im mohlo byť zabránené, nemôžu sa považovať za 
Vyššiu moc. 

 
5.2.3 Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú stranu o 

akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom. 
 
 
5.3 Prevod práv a povinností  
 
Prevod práv a povinností strán podľa Zmluvy o distribúcii plynu je možný výlučne s 
predchádzajúcim písomným súhlasom PLDS. 
 
 
5.4 Zmeny v prevádzkovom poriadku  
 
PLDS má právo upraviť tento prevádzkový poriadok len so súhlasom ÚRSO. 
 
 
5.5 Účinnosť prevádzkového poriadku  
 
 
Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom  právoplatnosti  tohto rozhodnutia.   
 
Ustanovenia tohto  prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú krátkodobej Zmluvy o distribúcii plynu 
nadobudnú účinnosť od 1. januára 2006, tak ako je stanovené v Pravidlách trhu s plynom. 
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     Žiadosť o pripojenie k lokálnej 
     plynu DNV ENERGO
     Areál ZTS č. 924, 0
     Na základe nariade

 1. Identifikačné údaje žiadateľa   

 
Obchodné meno         (meno žiadateľa)    

 Právna forma   

 Označenie registra   

  Adresa   

 
Zastúpený:             meno,  funkcia   

 IČO    

 DIČ, IČ DPH   

 Adresa pre poštový styk                          
1)

  

 Kontaktná osoba    

 
E-mail kontaktnej osoby   

        
 2. Názov pripojeného odberného zariadenia   
 3  Parametre odberného plynového zariadenia   
 4. Miesto pripojenia        
 5. Žiadaný dátum pripojenia      
 6. Denné množstvo odberu plynu     
 7. Ročné množstvo odberu plynu     

 8. Tlak v mieste pripojenia OPZ  2) 

 
        80 kPa               
 

 a) správy o odbornej prehliadke a s
     zariadenia 
 b) doklady preukazujúce vzťah žiad
     doklad o predchádzajúcom súhla
     nehnuteľnosti s vybudovaním a 
 

V prílohe odovzdá žiadateľ 

    zariadenia 

 Dátum          

 

Podpis a pečiatka žiadateľa 

  
 1) ak  je odlišná od adresy žiadateľa       
 2) určí PLDS   
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      Žiadosť o prístup do lokálnej ditribučnej siete DNV ENER
      Areál ZTS č. 92
      Na základe zákon

     

I. Identifikačné údaje žiadateľa  
Obchodné meno         
(meno žiadateľa)    

Sídlo / Miesto       
podnikania    

IČO    

DIČ, IČ DPH   

Bankové spojenie    

Kontaktná osoba    

Pozícia    

Telefón    

Fax    

E-mail    

Kontaktný údaj pre 
nepretržité spojenie s 
DNV ENERGO, a. s. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
      
    Žiadosť o prístup do lokálnej distribučnej s
    
     
     
II. Špecifikácia distribúcie  

Dátum začatia 
distribúcie    

Dátum 
ukončenia 
distribúcie    

Vstupný bod do 
distribučnej 

siete  
Regulačná stanica zemného plynu DE15 v areáli ZTS Dubnica nad Váhom 

      

Odberné miesto  Výstupný bod z 
distribučnej 

siete  
Číslo    

Adresa odberného miesta 

Roč
množ

distribuo
ZP [m

1.  
  Nové/Zmena dodávateľa  

1)   
  

2.  
  Nové/Zmena dodávateľa  

1)   
  

3.  
  Nové/Zmena dodávateľa  

1)   
  

4.  
  Nové/Zmena dodávateľa  

1)   
  

      
1)  nesprávne preškrtnúť    
2)  určí PLDS     
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      Žiadosť o prístup do lokálnej distribučnej siete DNV E
     Areál ZTS č
      
      
      

 
 

III. Zoznam príloh  Doluuvedené prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť

             
 1. Pri žiadateľoch zapísaných v obchodnom registri výpis z obchodného registra (alebo jeho úradne overená kópia), 
   čenia žiadosti.      
 2. Pri žiadateľoch zapísaných v živnostenskom registri, nezapísaných v obchodnom registri, výpis zo živnostenského
   vený nie skôr ako 90 dní pred dňom doručenia žiadosti.   

 3. 
Doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozs
kapacity. 

         
               
              
              

 IV. Prehlásenie žiadateľa         

   Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom lokálnej distribučn

         

         

         
         
         

   V ...................................................... dňa ................................... Podpis žiadateľa 
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Odôvodnenie: 
 
 
            Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva (ďalej len „ÚRSO“) 
bol dňa 07.07.2005 listom značky DNV/1386/05/Po doručený návrh „Prevádzkového poriadku 
prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu“ (ďalej len ,, prevádzkový poriadok“), ktorý 
predložila spoločnosť DNV ENERGO, a.s.,  Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 
36 317 918 (ďalej len „ DNV ENERGO“).  Návrh prevádzkového poriadku spoločnosť DNV 
ENERGO  predložila  na schválenie ÚRSO  v  zmysle  § 12a  ods. 6  zákona č. 276/2001 Z. z.  o  
regulácii  v  sieťových odvetviach a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
658/2004 Z.z. . 
 
  Dňom 07.07.2005 začalo podľa  § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci 
schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.  
 
Vzhľadom na zložitosť návrhu prevádzkového poriadku odvolací orgán (regulačná rada) podľa § 49 
ods. 2 správneho  poriadku   predĺžil  lehotu  na  vydanie rozhodnutia vo veci návrhu prevádzkového 
poriadku o 60 dní. Túto skutočnosť ÚRSO oznámil spoločnosti DNV ENERGO  listom značky 
197/URSO/2005/04 zo dňa 23.08.2005.    
   
         ÚRSO vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 
predložený návrh prevádzkového poriadku a prerokoval svoje pripomienky s predkladateľom 
návrhu. Pripomienky ÚRSO predkladateľ DNV ENERGO následne zapracoval do návrhu 
prevádzkového poriadku.   
  

Listom zo dňa 04.10.2005 značky DNV/1511/05/Po spoločnosť DNV ENERGO predložila  
ÚRSO upravený návrh  prevádzkového poriadku. Predkladateľ  ešte upravil návrh prevádzkového 
poriadku mailom zo dňa 09.11.2005.  
 
 ÚRSO po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so 
všeobecne záväznými predpismi, osobitne so: 
 

           -  zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
           -  zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení   
              niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.,  
           - nariadením vlády č. 123/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu            

s plynom  
 
dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a  
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie:  
 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a  to v lehote 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia  na  Úrad  pre  reguláciu sieťových odvetví, odbor  regulácie plynárenstva,  Bajkalská 27, 
 P. O. BOX 12,  820 07 Bratislava 27.  Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Alojz Marek       
                                                                    riaditeľ odboru regulácie plynárenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
DNV ENERGO, a.s., Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom,   
 


