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R O Z H O D N U T I E 
 

 
Číslo: 0028/2005/04/PP                                                                                Bratislava 29.11.2005 
 
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.  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 

 
prevádzkový poriadok regulovaného subjektu ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 
Myjava, IČO: 36 315 117 ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení: 
 
 

 
PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  DISTRIBUČNEJ  SIETE  

ZEMNÉHO  PLYNU 
ENERGOSAM, s.r.o.  MYJAVA 

 
1.   ÚVOD 
 
 Prevádzkový poriadok je vypracovaný pre potreby zabezpečenia bezpečného prístupu, 
pripojenia a prevádzkovania distribučnej siete v areáli  bývalej Slovenskej armatúrky. Stanovuje 
pravidlá, podmienky, povinnosti a postupy prevádzkovateľa distribučnej siete, ako aj pre 
všetkých odberateľov, ktorí využívajú služby prevádzkovateľa siete. Ustanovenia prevádzkového 
poriadku vychádzajú z  Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.123/2005 Z. z. z 30. marca 
2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „Nariadenie“). 
Povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplýva z §12 a 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. 
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ENERGOSAM, s.r.o., Myjava vystupuje v tomto prevádzkovom predpise ako 
prevádzkovateľ distribučnej siete a tiež ako dodávateľ plynu v zmysle platného povolenia. 
 
2.  ZÁKLADNÉ POJMY 
 
- distribúcia plynu - doprava plynu distribučnou sieťou, 
- distribučná sieť - plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia, 
- účastník trhu s plynom - výrobca plynu, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ 

distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, dodávateľ plynu, odberateľ plynu, 
- distribučná kapacita - najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú  

jednotku, 
- užívateľ distribučnej siete - účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii    

plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete, 
- odberné miesto -  miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom, 
- odberateľ plynu - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na účely ďalšieho 

predaja alebo na účely vlastnej spotreby, 
- oprávnený odberateľ  plynu - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber  

dodávateľa plynu, 
- Úrad - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, 
 
 
3.   PRIPOJENIE K DISTRIBUČNEJ SIETI. 
  3.1. Všeobecné požiadavky na pripojenie. 
 

Pre podmienky pripojenia k distribučnej sieti sa primerane vzťahuje § 8 Nariadenia. 
Pripojenie k distribučnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete 
podľa § 43 ods. 6 písm. g) zákona č.656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o energetike“), ktorá sa uzatvára s každým, kto o to požiada, ak sú splnené 
technické a obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sieti. Vzor žiadosti o pripojenie je 
uvedený v prílohe č.1 prevádzkového  poriadku.  

 
      Pripojenie sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení, po splnení technických 

a obchodných podmienok pripojenia tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita 
prevádzky distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej siete uplatňuje rovnaké požiadavky 
a štandardy pripojenia pre všetkých užívateľov siete na základe reálnych možností svojej siete. 
Odberné plynové zariadenie zriaďuje odberateľ plynu po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa distribučnej siete na vlastné náklady v zmysle platných technických a 
legislatívnych predpisov.       
 
3.2. Postup a podmienky pripojenia. 
 
3.2.1. Predloženie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete. 
 

Odberateľ doručí žiadosť, v ktorej špecifikuje miesto pripojenia, veľkosť a typ 
požadovaného odberu, s predpokladaným vývojom do budúcnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, 
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ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná požiadať vlastníka nehnuteľnosti alebo správcu 
nehnuteľnosti o predchádzajúci súhlas s vybudovaním a pripojením odberného plynového 
zariadenia. 
 
3.2.2. Zaslanie vyjadrenia zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete. 
 

Prevádzkovateľ distribučnej siete spracuje pripojovacie podmienky a spôsob pripojenia 
odberného miesta k distribučnej sieti. Tieto do 10 kalendárnych dní písomnou formou poskytne 
žiadateľovi. Súčasťou vyjadrenia je aj návrh zmluvy o pripojení do distribučnej siete.  

 
Návrh zmluvy o pripojení obsahuje: 

-  miesto  a spôsob pripojenia odberného miesta do distribučnej siete, 
-  plynovodná prípojka ( DN, PN, predpokladaná dĺžka v m ),  
-  špecifikácia zariadenia slúžiaceho na zmenu tlaku plynu,  
-  špecifikácia meradla a podmienky jeho inštalácie,  
-  zriaďovateľ plynovej prípojky,   
-  zriaďovateľ zariadenia slúžiaceho na zmenu tlaku,  
-  zriaďovateľ  meradla.   
 
3.2.3. Uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej siete. 
 

Po uzatvorení zmluvy prevádzkovateľ siete a odberateľ  plynu uskutočňujú kroky 
definované v zmluve a vykonávajú nevyhnutné úpravy na odbernom plynovom zariadení pri 
zriaďovaní, montáži, rekonštrukcii plynárenského zariadenia alebo pri montáži určeného 
meradla. 
 
3.2.4. Pripojenie do distribučnej siete. 

Prevádzkovateľ distribučnej siete  po splnení technických a obchodných podmienok, na 
základe žiadosti a predložení príslušných dokladov pristúpi k realizácii pripojenia odberateľa do 
distribučnej siete.    
 
 
 
4.   PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE  
 

 Pre prístup do distribučnej siete sa primeraným spôsobom vzťahuje § 5 Nariadenia. Prístup 
do distribučnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe. Prevádzkovateľ distribučnej 
siete uzatvorí zmluvu o prístupe do distribučnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené 
technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia.  

 
Žiadosť o prístup do distribučnej siete obsahuje predovšetkým:  

a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) dátum začatia a skončenia distribúcie,  
c) vstupné body do distribučnej sieti,  
d) výstupné body z distribučnej sieti,  
e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na výstupnom bode,  
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f) ročné množstvo distribuovaného plynu do výstupného bodu,  
g) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z distribučnej sieti,  
h) pri veľkoodbere očakávaný denný diagram odberu plynu,  
i) doklady preukazujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami 

prevádzkovateľa distribučnej siete, 
j) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky.  

  
       Žiadateľ o prístup do distribučnej siete, ktorý je dodávateľom plynu, k žiadosti o prístup do 
distribučnej siete prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj 
plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej  kapacity a súčasne 
kópiu  platného a účinného povolenia na dodávku plynu vydaného Úradom. Žiadateľ o prístup 
doručí žiadosť o prístup do distribučnej sieti na adresu:    
                                                           ENERGOSAM, s.r.o.  
                                                           Ul. kpt. M. Uhra 57/3             
                                                           907 01 Myjava   
 
a) najneskôr 30 dní pred začatím distribúcie ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity 

neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom 
období, 

b) najneskôr 45 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota 
distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej 
v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej 
kapacity. 

 
Prevádzkovateľ distribučnej siete pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu po 
vyhodnotení údajov uvedených v žiadosti: 
a) do 10 dní od  dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity 

neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období, 
b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity 

prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii alebo ide o novú požiadavku na 
pridelenie distribučnej kapacity. 

 
        Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne. Pridelenie 
distribučnej kapacity predstavuje zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete záväzné prijatie 
návrhu žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu. Žiadateľ uzatvorí 
s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o distribúcii plynu do 20 dní pridelenia 
distribučnej kapacity. Ak do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzatvorí účastník trhu 
s plynom zmluvu o distribúcii s prevádzkovateľom distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej 
siete je oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom,   
ak sa strany nedohodnú inak. Vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete je uvedený v  
prílohe č.2.  
 
 
4.1   Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity  
 

Pri prideľovaní distribučnej kapacity prevádzkovateľ distribučnej siete postupuje 
nasledovne: 
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a) Prevádzkovateľ distribučnej siete vyhodnocuje žiadosti o prístup do distribučnej siete. Ak je 
súčet požadovaných distribučných kapacít vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, 
prevádzkovateľ distribučnej siete písomne alebo e-mailom vyzve účastníkov trhu s plynom na 
úpravu výšky požadovanej kapacity v žiadosti o prístupe do distribučnej siete. 

b) Účastník trhu s plynom prehodnotí svoju žiadosť o prístup do distribučnej siete a do 5 
kalendárnych dní od obdržania výzvy postúpi upravenú žiadosť prevádzkovateľovi 
distribučnej siete (poštou, elektronickou poštou alebo faxom). 

c) Ak technická kapacita distribučnej siete bude stále nedostačujúca, pridelí prevádzkovateľ 
distribučnej siete  kapacitu zostupne podľa priorít: 
1) pri predlžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu  bez zvýšenia dohodnutej 

distribučnej kapacity, 
2) pri dlhodobej zmluve o distribúcii plynu,  
3) pri ročnej zmluve o distribúcii plynu, 
4) pri krátkodobej zmluve o distribúcii plynu. 

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

prevyšujú technickú kapacitu distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete rozdelí 
kapacitu pravidlom pro-rata medzi žiadateľov, ktorí majú rovnakú prioritu. Ak nebude 
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.  
 
 
4.2    Odmietnutie prístupu do distribučnej siete  
  

Prevádzkovateľ  distribučnej siete môže odmietnuť prístup do distribučnej siete v týchto 
prípadoch:  
a) nedostatok kapacity distribučnej siete,  
b) ak tento prístup zabraňuje plnenie povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,  
c) ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so 

všetkými účastníkmi trhu s plynom.  
 
 
5.  DISTRIBÚCIA  ZEMNÉHO PLYNU. 
 
       Distribúciu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na základe zmluvy 
o distribúcii plynu v zmysle §43 ods. 6 písm. f) zákona o energetike. Prevádzkovateľ distribučnej 
siete   uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a 
obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie 
plynu. Zmluva môže byť uzatvorená ako:  
- Ročná zmluva o distribúcii, ktorá sa uzatvára na  12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Na celé 

obdobie platnosti tejto zmluvy sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity pre príslušný 
výstupný bod. Výstupným bodom distribučnej siete je odberné miesto koncového odberateľa 
plynu.  

- Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu  sa uzatvára na obdobie 1 mesiac až 11 mesiacov.  
- Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie celých násobkov roka. Pre 

príslušné odberné miesto sa dohodne iba jedna výška distribučnej kapacity na každých 12 po 
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sebe nasledujúcich mesiacov.  
 

Pre podmienky zmluvy o distribúcii sa primerane vzťahuje § 13 Nariadenia. Po uzatvorení 
zmluvy o distribúcii plynu je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný vykonávať distribúciu 
plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania 
distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity. Cena za distribúciu plynu je 
stanovená v zmluve a  uverejňovaná v cenových  hláseniach. 
 
5.1 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu 
 

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou 
prípadov, keď škoda vznikla jeho zavinením, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu 
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v prípade vykonávania plánovaných rekonštrukcií, 
modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení.  

 
Prevádzkovateľ distribučnej siete písomne oznámi užívateľom distribučnej siete začiatok 

a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú 
dohodnuté s užívateľom v zmluve o distribúcii plynu. 
 
        Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu 
uvedeného v tomto odseku vznikla škoda, má užívateľ právo uplatniť nárok na náhradu škody a 
ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ distribučnej siete  nesplnil oznamovaciu povinnosť. Po 
odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, prevádzkovateľ 
distribučnej siete  bezodkladne obnoví distribúciu plynu. 
 

Prevádzkovateľ LDS 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. 
 
       Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie 
v zodpovedajúcom technickom stave a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu 
odberného plynového zariadenia a určeného meradla.  
 
 
6.  DODÁVKA PLYNU. 
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Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu. Množstvo odobratého 
plynu sa meria a účtuje na základe údajov určeného meradla  podľa  § 27 Nariadenia. Náležitosti 
zmluvy o dodávke pre užívateľov distribučnej siete sa riadia ustanoveniami obchodného 
zákonníka a zákona č. 18/1996 Z. z  o cenách. 

Zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ distribučnej siete nespoplatňuje. 
 

 
 
7.   MERANIE PLYNU  
 

Dodávku množstva plynu vyhodnocuje prevádzkovateľ distribučnej siete a súčasne 
dodávateľ plynu  určeným meradlom podľa prílohy k zmluve na dodávku plynu. Dodávateľ 
plynu  umožní prístup k nameraným údajom, prípadne k podkladom pre fakturáciu a faktúruje 
dodané množstvo na základe skutočne nameraných údajov. 

 
 Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil 

určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako prevádzkovateľom 
distribučnej siete je zakázaný.      

              
Pre meranie množstva plynu na účely distribúcie resp. dodávky plynu platia ustanovenia      

§ 54 zákona o energetike. Prevádzkovateľ distribučnej siete meria množstvo distribuovaného 
plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 
zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov. 
Prevádzkovateľ distribučnej siete zabezpečí meranie kvalitatívnych parametrov a tlaku 
distribuovaného zemného plynu podľa uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu.  

 
Užívateľ distribučnej siete  umožní prevádzkovateľovi distribučnej siete : 

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

Užívateľ distribučnej siete zabezpečí prevádzkovanie svojho odberného plynového 
zariadenia takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla. 

  
V prípade pochybností užívateľa distribučnej siete o správnosti merania, alebo ak užívateľ 

zistí chybu na určenom meradle, požiada prevádzkovateľa distribučnej siete o preskúšanie 
meradla. Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie 
do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa.  

 
Prevádzkovateľ distribučnej siete je taktiež oprávnený predložiť určené meradlo na 

preskúšanie na základe vlastného uváženia. Meranie distribúcie plynu počas preskúšavania 
uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej siete pomocou náhradného určeného meradla alebo 
iným vzájomne dohodnutým spôsobom. 
 
 
8. NEOPRÁVNENÝ ODBER 
 
Neoprávneným odberom plynu je odber 
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- bez uzavretej zmluvy na dodávku plynu alebo v rozpore s uzavretou zmluvou na dodávku 
plynu, 

- bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa 
nesprávne zaznamenáva odber plynu,  

- ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu, alebo nedodržal obmedzenia určené   
dodávateľom plynu 

- ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky. 
 

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu škodu, 
ak vznikla. Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu ustanovuje vyhláška 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z zo 6. apríla 2005, ktorou sa 
ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu 
 
 
9.  ZMENY A ÚČINNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU 
  

Prevádzkovateľ distribučnej siete môže zmeniť alebo doplniť prevádzkový poriadok iba po 
predchádzajúcom schválení Úradom.  

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia Úradu o jeho schválení.  
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Príloha č.1 - Vzor žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti ENERGOSAM, s.r.o., Myjava 
 
 
          

ENERGOSAM s.r.o.,   Ul. kpt. M. Uhra 57/3,   907 01 Myjava  
 
 

Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti ENERGOSAM, s.r.o., Myjava 
 
 
 
 1.)  Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno: 
                                                        Právna forma:    
                                                        Označenie registra: 
                                                        Adresa: 
                                                        Zastúpený  /meno/: 
                                                                             /funkcia/:  
                                                        IČO: 
                                                        DIČ: 
                                                        Adresa pre poštový styk:  
                                                        E-mail kontaktnej osoby: 
                                                        Kontaktná osoba: 
 
2.) Názov pripojeného odberného zariadenia: 
3.) Parametre odberného plynového zariadenia: 
4.) Miesto pripojenia: 
5.) Žiadaný dátum pripojenia: 
6.) Denné množstvo odberu plynu: 
7.) Požadovaná denná distribučná kapacita: 
8.) Ročné množstvo odberu plynu:            
9.) Požadovaný tlak na mieste pripojenia OZ: 
10.) Očakávaný denný diagram odberu plynu: 

(platí pre veľkoodber plynu) 
11.) Dodávateľom  plynu bude: a) ENERGOSAM, s.r.o., Myjava 
                                                    b) iný dodávateľ   
                                                                                       Poznámka: podčiarknuť vybranú možnosť. 
 
 
V prílohe odovzdá žiadateľ       a)  správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ 
                                                   b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované 
                                                        finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distr. siete  
                                                   c) doklady preukazujúce vzťah  žiadateľa k nehnuteľnosti, respektíve 
                                                       doklad o predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti 
                                                       s vybudovaním a pripojením OPZ 
            
 
 
 
 
        Dátum:................................                                                                       ................................................ 
                                                                                                                              podpis a pečiatka žiadateľa 
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Príloha č.2 - Vzor žiadosti o prístup do distribučnej sieti ENERGOSAM, s.r.o., Myjava 
 
 

 
ENERGOSAM s.r.o.,   Ul. kpt. M. Uhra 57/3,  907 01 Myjava 

        
 

Žiadosť o prístup do distribučnej siete ENERGOSAM, s.r.o., Myjava 
 
 1.)  Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno: 
                                                        Právna forma:    
                                                        Označenie registra: 
                                                        Adresa: 
                                                        Zastúpený  /meno/ : 
                                                                             /funkcia/:  
                                                        IČO: 
                                                        DIČ: 
                                                        Adresa pre poštový styk:  
                                                        E-mail kontaktnej osoby:      
                                                        Kontaktná osoba: 
 
 
2.) Žiadaný dátum začatia distribúcie: 
3.) Dátum skončenia distribúcie: 
4.) Vstupné body do distribučnej siete: 
5.) Výstupné body z distribučnej siete: 
6.) Požadovaná denná distribučná kapacita : 
7.) Ročné množstvo distribuovaného plynu 

          do príslušného  výstupného bodu : 
8.) Požadovaný tlak na prísl. výstupe: 
9.) Očakávaný denný diagram odberu plynu: 

(platí pri veľkoodbere plynu) 
          
 
 
10.) V prílohe odovzdá žiadateľ         a) doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade  
                                                                 s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete 
                                                             b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované 
                                                                  finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa dist. siete    

 
 
                 
 
                                                                                                 .................................................... 
         Dátum:.......................................                                                        podpis a pečiatka žiadateľa 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 19. 07. 2005 doručený návrh 
„Prevádzkového poriadku distribučnej siete“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Návrh 
predložila úradu na schválenie v zmysle § 12 a) ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 (ďalej 
len ,,predkladateľ“). 

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu 
prevádzkového poriadku.  

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 
predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával 
svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do 
návrhu zapracované a predkladateľ listom zo dňa 28.11.2005 predložil úradu nové prepracované 
znenie prevádzkového poriadku. 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne 
záväznými právnymi 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 Slovenskej republiky 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. 

 

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, P. O. 
Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                            Ing. Alojz Marek       
                                                                          riaditeľ odboru regulácie plynárenstva 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava,   
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