
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: 0009/2014/P-PP                                                                             Bratislava 25. 11. 2014 

Číslo spisu: 7253-2014-BA 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a  § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu 

v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0003/2013/P-PP zo dňa 22. 04. 2013 v znení rozhodnutia                        

č. 0048/2013/P-PP zo dňa 20. 09. 2013, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok pre 

prevádzkovateľa zásobníka POZAGAS a.s. ,Malé námestie 1, 901 01 Malacky, IČO 31 435 688 

 

r o z h o d o l  

 
podľa § 13 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach tak, že pre prevádzkovateľa zásobníka POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 

901 01 Malacky, IČO 31 435 688  m e n í  rozhodnutie č. 0003/2013/P-PP zo dňa                 

22. 04. 2013 v znení rozhodnutia č. 0048/2013/P-PP zo dňa 20. 09. 2013 o schválení 

prevádzkového poriadku takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa zásobníka 

POZAGAS a.s. : 

 

1. V Článku 3 Prevádzkového poriadku v bode (3.1) sa doterajšie znenie pojmu „Cenník“ 

nahrádza týmto znením: 

 

„„Cenník“ – zoznam aktuálne platných cien za služby poskytované spoločnosťou 

POZAGAS vrátane podmienok uplatňovania cien za služby poskytované spoločnosťou 

POZAGAS, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle (www.pozagas.sk).“ 
 

2. V Článku 3 Prevádzkového poriadku v bode (3.1) sa doterajšie znenie pojmu 

,,Nominácia“ nahrádza týmto znením: 
 

„„Nominácia“ - požiadavka Zákazníka na Vtlačný výkon do Zásobníka alebo Ťažobný 

výkon zo Zásobníka s definovaním Vstupno-výstupného (odovzdávaco-preberacieho) 

bodu podľa článku 20 tohto Prevádzkového poriadku.“ 

 

3. V Článku 3 Prevádzkového poriadku v bode (3.1) sa doterajšie znenie pojmu „Technické 

podmienky“ nahrádza týmto znením: 
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„„Technické podmienky“ – dokument „Technické podmienky prístupu a pripojenia do 

Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba a pravidlá jeho prevádzkovania“     

v zmysle príslušných právnych predpisov, ktorý je zverejnený na webovom sídle 

spoločnosti POZAGAS. Platné v danom okamihu sú výlučne Technické podmienky 

zverejnené na webovom sídle spoločnosti POZAGAS.“  

 

4. V článku 5 Prevádzkového poriadku sa dopĺňa za bod (5.9) nový bod (5.10), ktorý znie: 
 

,,(5.10) V prípade, ak má Zákazník právo využívať viacero Vstupno - výstupných 

(odovzdávaco-preberacích) bodov pričom jedným z nich bude Vstupno-výstupný 

(odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny obchodný bod Rakúsko a v dôsledku tohto 

využívania príde k Cezhraničnému využívaniu Zásobníka ako je definované v Cenníku, 

Zákazník zaplatí za Cezhraničné využitie Zásobníka cenu uvedenú v aktuálne platnom 

Cenníku.“ 

 

Nasledujúce body v článku 5 sa primerane prečíslujú.   

 

5. V článku 5 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (5.10) po novom (5.11) 

nahrádza týmto znením: 
 

,,(5.11) V prípade, ak Zákazník má v Zmluve o skladovaní plynu dohodnuté právo 

využívať jeden (1) Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod, Zákazník má právo 

požiadať spoločnosť POZAGAS o odplatné poskytnutie práva využívať ďalší Vstupno - 

výstupný (odovzdávaco-preberací) bod. Ďalší Vstupno – výstupný (odovzdávaco-

preberací) bod, t.j. Vtlačný výkon a Ťažobný výkon v rámci presmerovania toku Plynu na 

iný Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod poskytne spoločnosť POZAGAS 

Zákazníkovi v rámci Vtlačného výkonu, Ťažobného výkonu a Pracovného objemu plynu 

dohodnutého v Zmluve o skladovaní plynu, ak to prevádzkové podmienky Zásobníka 

dovolia.“ 

 

6. V článku 6 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (6.4) nahrádza týmto 

znením: 

 

,,(6.4) Jednotlivé služby v zmysle bodu 4.1b) tohto Prevádzkového poriadku poskytuje 

spoločnosť POZAGAS za ceny podľa aktuálne platného Cenníka.“ 

 

7. V článku 6 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (6.9) sa nahrádza týmto 

znením: 

 

,,(6.9) V prípade fyzického preťaženia (stav, keď je úroveň dopytu po skutočnom výkone           

v určitom časovom okamihu vyššia ako technické možnosti ponuky) Zásobníka, resp. 

Vstupno-výstupného (odovzdávaco-preberacieho) bodu Virtuálny obchodný bod 

Rakúsko, bude pridelená prerušiteľná jednotlivá služba v prípade možnosti jej plnenia      

v rozsahu nad pevnú službu v pomere vypočítanom na základe základných práv (max. 

zmluvný výkon pre ťažbu a vtláčanie) jednotlivých Zákazníkov, nie na základe ich 

Nominácií.“ 
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8. V článku 8 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (8.1) sa nahrádza týmto 

znením: 
 

,,(8.1) Spoločnosť POZAGAS poskytuje prevádzkovateľovi prepojeného zásobníka 

(spoločnosť NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,              

IČO: 36286192, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka č.: 4837/B, oprávnená na uskladňovanie Plynu podľa príslušných právnych 

predpisov, ktorá vlastní a prevádzkuje zásobník bezprostredne fyzicky prepojený             

s Podzemným zásobníkom zemného plynu Láb 4. stavba) službu dopravy Plynu do/z 

prepojeného zásobníka cez Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny 

obchodný bod Rakúsko, pre jeho zákazníkov, t. j. pre tých ktorí majú s týmto 

prevádzkovateľom prepojeného zásobníka uzatvorenú zmluvu o prístupe do zásobníka     

a uskladňovaní plynu, a ktorí spĺňajú podmienky uvedené v príslušnom dokumente 

prevádzkovateľa prepojeného zásobníka pre prístup k tejto službe. Prevádzkovateľ 

prepojeného zásobníka je na základe osobitnej dohody oprávnený udeľovať svojim 

zákazníkom prístup do Zásobníka pre využívanie služby dopravy Plynu do/z prepojeného 

zásobníka za podmienok stanovených v tomto Prevádzkovom poriadku a Technických 

podmienkach.“ 
 

9. V článku 13 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (13.3) nahrádza týmto 

znením: 

 

,,(13.3) Na účel zabezpečenia Nominácií a Renominácií a zabezpečenia ďalších 

operatívnych náležitostí (najmä pravidelný denný a mesačný reporting), komunikujú 

Zákazník a spoločnosť POZAGAS pomocou komunikačných prostriedkov popísaných                       

v Technických podmienkach.“ 

 

10. V článku 14 Prevádzkového poriadku doterajšie znenie bodu (14.2) písm. c) sa nahrádza 

týmto znením: 

 

,,c) zaplatiť spoločnosti POZAGAS cenu za služby na základe uzavretej Zmluvy                          

o skladovaní plynu a aktuálne platného Cenníka,“ 

 

11. V článku 14 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (14.2) písm. g) nahrádza 

týmto znením: 

  

,,g) riadiť sa v prípade krízovej situácie opatreniami dispečingu spoločnosti POZAGAS       

a príslušného Prevádzkovateľa nadväzujúcej siete pre príslušný Vstupno-výstupný 

(odovzdávaco-preberací) bod, resp. Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod,“ 

 

12. V článku 14 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (14.3) nahrádza týmto 

znením: 

 

,,(14.3) Spoločnosť POZAGAS má právo najmä:  

 

a) na odplatu za služby v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu a aktuálne platného 

Cenníka,  

b) stanoviť Súťažné podmienky pre ponuku vybraných služieb poskytovaných 

spoločnosťou POZAGAS,  

c) požadovať informácie a súčinnosť od Zákazníka potrebné pre riadny výkon služieb 

poskytovaných spoločnosťou POZAGAS,  

d) požadovať bankovú záruku v zmysle článku 24 tohto Prevádzkového poriadku,  
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e) stanoviť náhradný program plnenia Nominácií, resp. Renominácií, vrátane termínu 

jeho plnenia v prípade potreby vykonania zmien výšky, resp. smeru fyzického toku 

Plynu tak, aby náhradný program sa v čo najväčšej miere približoval pôvodnému 

programu pre daný Plynárenský deň. Stanovenie náhradného programu sa nemôže 

považovať za porušenie povinností spoločnosti POZAGAS zo Zmluvy o skladovaní 

plynu,  

f) jednostranne upraviť cenu v súlade s bodom 22.4 tohto Prevádzkového poriadku.“ 

 

13. V článku 15 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (15.1) písm. b) nahrádza 

týmto znením: 

  

,,b) v prípade krízovej situácie v plynárenstve a predchádzania krízovej situácii                  

v plynárenstve, vrátane stavu núdze a vydania rozhodnutia podľa § 67 ods. 8 zákona       

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,“ 

 

14. V článku 15 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (15.2) nahrádza týmto 

znením: 

 

,,(15.2) V prípade obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania Plynu, z dôvodov 

uvedených v bode 15.1 písm. d) tohto Prevádzkového poriadku spoločnosť POZAGAS 

písomne oznámi Zákazníkom začiatok obmedzenia alebo prerušenia a ukončenie 

obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania Plynu, najneskôr pätnásť (15) dní vopred. 

Ak obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania Plynu podľa predchádzajúcej vety je 

spôsobené obmedzením na zariadeniach Prevádzkovateľa prepojenej siete, resp. 

Prevádzkovateľa nadväzujúcej siete, spoločnosť POZAGAS písomne oznámi 

Zákazníkom začiatok obmedzenia alebo prerušenia a ukončenie obmedzenia alebo 

prerušenia uskladňovania Plynu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto 

obmedzení od Prevádzkovateľa prepojenej siete, resp. Prevádzkovateľa nadväzujúcej 

siete dozvie. V prípadoch vymedzených v písm. a) až c) a písm. e) až g) bodu 15.1 tohto 

Prevádzkového poriadku spoločnosť POZAGAS oznámi obmedzenia alebo prerušenia 

uskladňovania Plynu Zákazníkovi, bez zbytočného odkladu.“ 

 

15. V článku 16 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (16.1) písm. e) nahrádza 

týmto znením: 

 

,,e) dostupnej jednotlivej službe na prerušiteľnej báze na špecifikované obdobie,“ 

 

16. V článku 16 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie úvodnej vety bodu (16.2) 

nahrádza týmto znením: 

 

,,(16.2) Spoločnosť POZAGAS uverejňuje na svojom webovom sídle najmä nasledovné 

dokumenty v aktuálne platnom znení:“ 

 

17. V článku 18 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (18.3) nahrádza týmto 

znením: 

 

,,(18.3) Nominácie, resp. Renominácie musia byť v súlade s podmienkami uvedenými             

v tomto Prevádzkovom poriadku a v Technických podmienkach. Nominácia, resp. 

Renominácia, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, nebude potvrdená spoločnosťou 

POZAGAS. Zákazník nominuje Vtlačný výkon, resp. Ťažobný výkon tak, aby 

zodpovedali Nomináciám, resp. Renomináciám, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi 



 5 

nadväzujúcej siete na základe s ním uzatvorenej zmluvy. V prípade, že tomu tak nie je, 

Nominácia, resp. Renominácia Zákazníka bude upravená spoločnosťou POZAGAS                 

s využitím pravidla akceptácie nižšej z nominovaných hodnôt („lesser rule“).“ 

 

18. V článku 18 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (18.4) nahrádza týmto 

znením: 

 

,,(18.4) Zákazník je oprávnený nominovať vtláčanie Plynu, t.j. disponuje Vtlačným 

výkonom, do doby, kým stav účtu uskladneného Plynu v danom Plynárenskom dni                   

v danom Zmluvnom roku nedosiahne hodnotu maximálneho Pracovného objemu Plynu 

dohodnutého v Zmluve o skladovaní plynu. 

Spoločnosť POZAGAS prevezme od Zákazníka a uskladní počas každého Plynárenského 

dňa Zmluvného roku, pre ktorý o to Zákazník požiada, s výnimkou Odstávok, také 

množstvo Plynu, ktoré v súhrne neprevyšuje maximálny denný, resp. hodinový vtlačný 

výkon aplikovateľný pre daný Plynárenský deň potvrdený spoločnosťou POZAGAS na 

základe prijatej Nominácie, resp. Renominácie od Zákazníka podľa Zmluvy o skladovaní 

plynu, kým uskladnené množstvo Plynu Zákazníka nie je rovné Pracovnému objemu 

plynu podľa Zmluvy o skladovaní plynu. 

 

Zákazník je oprávnený nominovať ťažbu Plynu, t.j. disponuje Ťažobným výkonom, do 

doby, kým stav účtu uskladneného Plynu Zákazníka, vyjadrený v MWh, nedosiahne nulu 

(0) MWh. 

  

Spoločnosť POZAGAS vyťaží a odovzdá Zákazníkovi počas každého Plynárenského dňa 

Zmluvného roku, pre ktorý o to Zákazník požiada, s výnimkou Odstávok, také množstvo 

Plynu, ktoré v súhrne neprevyšuje maximálny denný, resp. hodinový ťažobný výkon 

aplikovateľný pre daný Plynárenský deň potvrdený spoločnosťou POZAGAS na základe 

prijatej Nominácie, resp. Renominácie od Zákazníka podľa Zmluvy o skladovaní plynu, 

kým uskladnené množstvo Plynu Zákazníka nie je nižšie ako nula (0) MWh, resp. 

rovnajúce sa nule (0) MWh.“ 

 

19. Článok 20 Prevádzkového poriadku a jeho doterajšie znenie sa nahrádza týmto znením: 

 

,,(20.1) Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Zásobníka znamená bod,                  

v ktorom dochádza k odovzdaniu a prevzatiu Plynu medzi spoločnosťou POZAGAS                    

a Zákazníkom resp. naopak. Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Zásobníka znamená 

bod, v ktorom dochádza k odovzdaniu a prevzatiu Plynu výlučne zo strany spoločnosti 

POZAGAS Zákazníkovi. 

 

 (20.2) Cez Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Prepravná sieť Slovenskej 

republiky je zabezpečený prístup užívateľa prepravnej siete na území Slovenskej 

republiky k uskladňovacím službám spoločnosti POZAGAS. Miesto vstupno-výstupného 

merania množstva a kvality Plynu je umiestnené v Plaveckom Štvrtku, Slovenská 

republika. 

 

 (20.3) Cez Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Distribučná sieť Slovenskej 

republiky je zabezpečený prístup užívateľa distribučnej siete na území Slovenskej 

republiky k uskladňovacím službám spoločnosti POZAGAS pri ťažbe plynu zo 

Zásobníka. Miesto výstupného merania množstva a kvality Plynu je umiestnené                        

v Malackách a v Plaveckom Štvrtku, Slovenská republika. 
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 (20.4) Cez Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny obchodný bod 

Rakúsko je zabezpečený prístup užívateľa Trhovej oblasti Východ na území Rakúskej 

republiky k uskladňovacím službám spoločnosti POZAGAS. Miesto vstupno-výstupného 

merania množstva a kvality Plynu je umiestnené v Plaveckom Štvrtku, Slovenská 

republika. 

 

 (20.5) Zodpovednosť spoločnosti POZAGAS za množstvo, kvalitu a tlak Plynu fyzicky 

vyťaženého zo Zásobníka trvá do doby fyzického prechodu Plynu zo Zásobníka do 

nadväzujúcej siete, t.j. momentom jeho prevzatia prevádzkovateľom nadväzujúcej siete. 

 

 (20.6) Spoločnosť POZAGAS nezodpovedá za akékoľvek porušenie podmienok 

prepravných, distribučných, skladovacích a iných zmlúv uzatvorených medzi 

Zákazníkom a treťou stranou, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o porušenie povinnosti 

Zákazníkom a/alebo treťou stranou.“ 

 

20. Článok 21 Prevádzkového poriadku a jeho doterajšie znenie sa nahrádza týmto znením: 

 

,,(21.1) Spoločnosť POZAGAS vedie pre potreby Zákazníka účet uskladneného Plynu. 

Účet uskladneného Plynu je vedený v jednotkách energie (MWh). 

 

(21.2) Množstvo Plynu prevzaté spoločnosťou POZAGAS od Zákazníka vo Vstupno-

výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch, resp. prevedené množstvo podľa bodu 

26.9 tohto Prevádzkového poriadku je pripísané na účet uskladneného Plynu Zákazníka 

podľa alokácie množstva Plynu na príslušných Vstupno-výstupných (odovzdávaco-

preberacích) bodoch pri vstupe do Zásobníka. 

 

(21.3) Množstvo Plynu odovzdané spoločnosťou POZAGAS Zákazníkovi vo Vstupno-

výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch, resp. prevedené množstvo podľa bodu 

26.9 tohto Prevádzkového poriadku je odpočítané z účtu uskladneného Plynu Zákazníka 

podľa alokácie množstva Plynu na príslušných Vstupno-výstupných (odovzdávaco-

preberacích) bodoch pri výstupe zo Zásobníka.  

 

(21.4) Spoločnosť POZAGAS predloží Zákazníkovi do ôsmeho (8.) pracovného dňa 

každého kalendárneho mesiaca prehľad množstva vtlačeného a vyťaženého Plynu za 

predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň súhrnný prehľad o množstve vtlačeného a 

vyťaženého Plynu v súlade so stavom účtu uskladneného Plynu Zákazníka na konci 

daného kalendárneho mesiaca – stav mesačného účtu uskladneného Plynu Zákazníka. 

Zákazník schvaľuje tento mesačný prehľad. V prípade, ak Zákazník s týmto mesačným 

prehľadom nesúhlasí, uvedie svoje výhrady spolu s ich zdôvodnením. Zmluvné strany sú 

povinné o týchto výhradách rokovať tak, aby mesačný prehľad mohol byť schválený 

najneskôr do jedného (1) mesiaca od jeho prvého predloženia Zákazníkovi na 

schválenie.“ 

 

21. Článok 22 Prevádzkového poriadku a jeho doterajšie znenie sa nahrádza týmto znením: 

 

,,(22.1) Ceny služieb poskytovaných spoločnosťou POZAGAS, resp. spôsob ich určenia 

sú uvedené v aktuálne platnom Cenníku.  

 

(22.2) Náklady na Plyn pre vlastnú spotrebu súvisiacich zariadení Zásobníka sú zahrnuté 

v cene služby, pokiaľ nie je uvedené v Zmluve o skladovaní plynu inak.  
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(22.3) K cene podľa Cenníka, resp. príslušnej Zmluvy o skladovaní plynu bude 

pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

 

(22.4) V prípade, že v období od uzatvorenia Zmluvy o skladovaní plynu príde na 

základe legislatívnych zmien k zavedeniu nových, respektíve zvýšeniu existujúcich daní, 

ciel a poplatkov (ďalej spolu len „poplatky“), ktoré je spoločnosť POZAGAS povinná 

uhrádzať pri poskytovaní služieb Zákazníkovi na základe Zmluvy o skladovaní plynu, 

spoločnosť POZAGAS má právo jednostranne zvýšiť cenu dohodnutú v Zmluve                

o skladovaní plynu a to výlučne v rozsahu zodpovedajúcom takýmto novým poplatkom 

resp. rozdielu medzi pôvodnou výškou poplatkov a ich novou výškou. 

 

Spoločnosť POZAGAS je v prípade uplatnenia práva podľa vyššie uvedeného povinná 

zaslať Zákazníkovi bez zbytočného odkladu písomné oznámenie o začatí uplatňovania 

tohto práva, obsahujúce presné a úplné informácie o úprave ceny a dôvode úpravy ceny, 

spolu s preukázaním dôvodu úpravy ceny.“ 

 

 

22. V článku 26 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie prvej vety bodu (26.9) 

nahrádza týmto znením: 
 

,,(26.9) Zákazník má právo previesť vlastníctvo k Plynu uskladnenému v Zásobníku 

alebo prepojenom zásobníku na iného Zákazníka v Zásobníku alebo prepojenom 

zásobníku za uvedených podmienok:  
 

a)  Zákazník, ktorý Plyn predáva, je vlastníkom predávaného Plynu, 

b)  Zákazník, ktorý Plyn predáva, má uskladnený Plyn minimálne vo výške predávaného 

objemu Plynu, pričom objem predaného Plynu sa považuje za Plyn vyťažený 

Zákazníkom, ktorý Plyn predáva,  

c)  Zákazník, ktorý Plyn kupuje, má voľný Pracovný objem minimálne vo výške 

kupovaného objemu Plynu, pričom objem kúpeného Plynu sa pripíše na účet 

uskladneného Plynu Zákazníka, ktorý Plyn kupuje.“ 

 

23. V článku 32 Prevádzkového poriadku sa doterajšie znenie bodu (32.1) nahrádza týmto 

znením: 

 

,,(32.1) Spoločnosť POZAGAS je oprávnená meniť ustanovenia tohto Prevádzkového 

poriadku, v prípade, že:  
 

a)  potreba zmeny vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, 

respektíve akýchkoľvek aktov regulačných orgánov majúcich dopad na spoločnosť 

POZAGAS (ďalej spolu len „všeobecne záväzné právne predpisy“) alebo potreby 

zosúladenia Prevádzkového poriadku so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
 

b)  takáto zmena vyplynie zo skúseností spoločnosti POZAGAS s prevádzkou Zásobníka 

a zo všeobecných obchodných zvyklostí daného odvetvia. 
 

V prípade, že zmena všeobecne záväzných právnych predpisov nadobudne účinnosť pred 

nadobudnutím účinnosti zmeny tohto Prevádzkového poriadku podľa písm. a) vyššie,       

v nevyhnutnom rozsahu sa do nadobudnutia účinnosti zmeny Prevádzkového poriadku 

priamo aplikuje všeobecne záväzný právny predpis.“ 
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24. V článku 33 Prevádzkového poriadku sa vypúšťa bod (33.1) a ostatné body sa primerane 

prečíslujú. 
 

Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím č. 0003/2013/P-PP zo 

dňa 22. 04. 2013 v znení rozhodnutia č. 0048/2013/P-PP zo dňa 20. 09. 2013 ostávajú 

nezmenené. 

 

Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31. 10. 2014 

listom č. L-I/1268-2014-Pr zo dňa 31. 10. 2014 doručený a zaevidovaný pod podacím číslom 

úradu 28383/2014/BA návrh na zmenu prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím 

úradu č. 0003/2013/P-PP zo dňa 22. 04. 2013, ktorý bol zmenený a doplnený rozhodnutím úradu             

č. 0048/2013/P-PP zo dňa 20. 09. 2013 (ďalej len „zmena prevádzkového poriadku“) 

prevádzkovateľa zásobníka POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky, IČO 31 435 688 

(ďalej len „účastník konania“). 

 

Dňom 31. 10. 2014 sa 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 zmeny prevádzkového poriadku.  

 

Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu 

v súlade s § 17 ods. 2 písm. g) v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z.                     

o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“).  

 

Účastník konania návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil z dôvodu 

budovania jednotného európskeho plynárenského trhu a rozvíjania cezhraničných prepojení 

ako aj na základe vlastných skúseností spoločnosti POZAGAS a.s. z aplikačnej praxe, vrátane 

podnetov od užívateľov  a dokumentu Pravidlá pre správnu prax prevádzkovateľov zásobníka 

Guidelines for Good Practice for Storage System Operators (GGPSSO), vydaných European 

Regulators' Group for Electricity and Gas. 

 

Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 

predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania             

s účastníkom konania priebežne aj na pracovných rokovaniach prerokovával všetky 

pripomienky a návrhy. 

 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie                         

§ 33 ods. 2 správneho poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba                    

z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom 

rozsahu. 

 

     Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho 

súladu so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákonom o regulácii a vyhláškou Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 

trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky                    

č. 423/2013 Z. z., dospel k záveru, že navrhovaná zmena prevádzkového poriadku spĺňa 

požiadavky na jeho schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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Poučenie:  
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, Bajkalská 27, P.O.BOX 12,       

820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Ružička 

riaditeľ odboru regulácie plynárenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky  


