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Úrad pľe reguláciu siet'ových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, ako orgán
príslušný nakonaniepodľa$ 9ods' 1písm.b)druhéhobodua $ 9ods. 1písm.c)prvého
bodu v spojení s $ 15 ods. 4 zźlkona ě. 25012012 Z. z. o regulácii v siet'oých odvetviach vo
veci schválenia návľhu prevádzkového poľiadku prevádzkovateľa distribuěnej siete
Letisko M. R. Štefáoika - Aĺľport Bľatislava, a.s. (BTS), Letisko M. R. Štefánika,
823 II Bratislava II, IČo 35 884 916

rozhodol

podľa $ 13 ods. 2 písm. a) zźkoĺa č,' 25012012 ?. ,. o ľegulácii v sietbých odvetviach tak, že
prevádzkovateľovi distribučnej siete, Letisko M. R Stefánika _ AĘoľt Bľatislava, a.s. (BTS),
Letisko M. R. Štefánika,823 ll Bratislava II, IČo 35 884916, s c h va l'uj e

prevádzkový poriadok v tomto znenÍ'.

Pľevádzkový poriadok
prevádzkovatel'a distľibučnej siete

Letisko M. R. Stefánika - Airpoľt Bratĺslava' a. s. (BTS)
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1. Úvooľn USTANOVENIA

Tento prevádzkový poriadok (ďalej len ,,PP") je lypracovaný v zmysle $ 45 ods. 5 zákona
č. 25O|2OI2 Z' z. o regulácii v siet'ových odvetviach (ďalej len ,,zákon o regulácii")
zapÍacovaním osobitných podmienok prevádzkovatęľa lokálnej distribučnej siete Letisko
M. R' Štefánika - Airpoľt Bratislava, a' s. (BTS) (ďalej len ',PDS") aje zźxäzný pre PDS
a všetkých uŽívateľov distľibučnej siete na vymedzenom uzemí PDS na zák|aďe príslušného
povolenia Úľadu pľe reguláciu sieťových odvetví (ďalej len,,úrad")'

Ustanovenia PP v rozsahu záväznom pľe PDS sű záväzné pre uživateľov PDS a sú

neoddeliteľnou súčast'ou zmluvných vzťahov PDS a uŽívateľov distľibučnej siete na jeho

vymedzenom inemi.
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Pľevádzkoý poľiadok podrobnejšie ľozpracováva ustanovenia vyhlášky úľadu č,' 24l20I3
Z. z.,ktorou sa ustanovujú pľavidlá pre fungovanie vnútorného tľhu s elektrinou a pľavidlá pre

fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len ,'Pľavidlá tľhu").

Pojmy, ktoľé sú deťrnované pľe oblasť plynárenstva v zákone č. 25112012 Z. z.

o eneľgetike a o zmęne a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o eneľgetike"),
v zákoĺe č,. 3O912OO9 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej

kombinovanej výľoby a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov
(ďalej len,,zákon č,' 30912009 Z.z.") a v Pravidlách trhu majú ten istý význam aj v tomto PP.

2. PRIPOJENIE DO DISTRIBUCNEJ SIETE

2.1 Všeobecné ustanovenia

1. PDS je povinný pľipojiť do distribučnej siete každého, kto o pripojenie požiada, ak sú

splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distľibuěnej siete, pričom
obchodnými podmienkami sa ľozumejú ustanovenia tejto kapitoly okľem článku 2.6 a2.7
tejto kapitoly. Dôvody odmietnutia pripoj enia Žiadateľa do distribučnej siete oznámi PDS
žiaďateľovi o pripojenie písomne v lehotę do 30 dní odo dňa doruěenia žiadosti o pľipojenie.

2. Zriaďovať nové odbeľné plynové zańadeĺie, rozširovať alebo ľekonštruovat'
existujúce odberné plynové zariadenie, ktoľého pľevádzkou sa zmenia technické podmienky
a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PDS.

3' PDS pľednostne pľipojí do distribučnej siete výrobcu biometánu, ktoľý o pľipojenie
požiada, ak sú splnené obchodné podmienky a technické podmienky pľipojenia do

distľibuěnej siete.

4. Pľipojenie do distribučnej siete sa uskutočňuj e na zák|ade zmluvy o pľipojení do

distribučnej siete.

5' Podľa $ lla ods' 8 zźtkona č). 30912009 Z' z. PDS nemôže odmietnut'pripojenie
výĺobcu biometánu do distľibučnej siete z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umoŽňujú
technické podmienky pľipojenia do distribučnej siete vypracované PDS v súlade

s ustanovením $ 19 ods. 1 zákona o eneľgetike.

2.2 Żiadost'o pľipojenie do distľĺbučnej siete

L Żiadať o pľipojenie môŽe vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti.I) Ak
žiada o pľipojenie osoba, ktoľá nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom nehnuteľnosti,
je povinná požiadať vlastníka nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti o predchádzajirci
písomný súhlas s vybudovaním a pľipojením odberného plynového zariadenia (tlačivo je

zveľejnené na webovom sídle PDS).

2. Żiadosť o pĺipojenie do distľibučnej siete obsahuje najmä tieto náleŽitosti:
a) identifikačné údaje žiađateľa o pripojenie,
b) údaje charakterizujúce budúce odbemé miesto,
c) účel využitiaplynu,

'; Napr. zźtkon č' l82llr993 Z. z. o vlastnĺctve bytov a nebýových priestorov v zneni nęskorších predpisov
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d) pľedpokladané ročné množstvo plynu distľibuované do pľíslušného výstupného bodu,
ako aj hodinové množstvo distribuovaného plynu v pľípade Žiadateľov mimo domácnosť
a maloodber,

e) poŽadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z distribučnej siete (v pľípade Žiadateľov
kategórie mimo domácnosť),

f) predpokladaný teľmín zač,atia odberu plynu,
g) kópiu zkatastrálnej mapy s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
h) kópiu listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadatęľa o pľipojenie

k nehnuteľnosti,
i) súhlas vlastníka alebo spľávcu nehnuteľnosti s jej pripojením do distľibuěnej siete, ak

Žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

3. odbemé plynové zariadeĺie musí zodpovedat' všetkým technickým a bezpečnostným
požiadavkám2). Pripojené zariaďenie nesmie ovplyvňovať bezpeěnosť a spol'ahlivost'
prevádzky distribučnej siete. Splnenie uvędených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie
do distribučnej siete pľedložením platných spľáv o odbornej prehliadke a skúške pľipojeného
zariadenia (spľáva o pľvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné
rozhodnutie3)).

4' PDS zvercjní vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete vrátane zozruam|J

poŽadovaných dokladov (ďalej len 
',Žiadosť 

o pripojenie") na svojom webovom sídle a na
poŽiadanie bude Žiadateľovi poskýnutá v sídle PDS' Žiadateľ doľučí žiadosť o pľipojenie
spolu so všetkými poŽadovanými kópiami dokumentov v písomnej forme osobne, e-mailom
na adresu PDS: energie@bts.aeľo alebo poštou na adľesu Letisko M. R' Štefánika - Airport
Bratislava, a. s. (BTS), P. O. BOX 160, 823 11 Bratislava 216.

2.3 Vyhodnotenie žiadosti o pľipojenie do distľibučnej siete a uzavľetĺe zmluvy
o pľipojení do distľibučnej siete

1. Po doručení Žiadosti o pripojenie, PDS vyhodnotí predloŽené údaje akópie
dokumentov. Ak bola žiaďateľom o pripojenie predloŽená neúplná Žiadosť o pripojenie, PDS
je povinný od žiadateľavyžiadat' doplňujúce alebo chýbajúce údaje alebo dokumenty' Ak o to
PDS poŽiada, žiaďateľ o pľipojenie je povinný predloŽiť originál dokumentu na porovnanie
s predloŽenou kópiou.

2. Żiadost'o pripojenie sa povaŽuje za doručenú PDS dňom jej doručenia PDS. Lehoty
stanovęné v tomto PP, ak súvisia so Žiadosťou o pľipojeĺie, zaěínajú plynúť dňom doručenia
Žiadosti o pľipojenie. V pľípade doručenia neúplnej Žiadosti vyžiada PDS od žiadateľa
o pripojenie doplňujúce alebo chýbajúce údaje alebo dokumenty a pľe tento účel pľeruší
vyhodnocovanie žiadosti o pripojenie najdlhšie na dobu 15 dní.

3. PDS Žiadateľovi o pripojenie do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti o pripojenię zašle
písomné stanovisko vľátanę technických aobchodných podmienok pľipojenia azároveřl'
dvojmo návrh zmluvy o pripojení do distribučnej siete (ďalej len ,'zmluva o pripojení"),
podpísaný zo strany PDS oprávnenou osobou. Ak žiadateľ o pripojenie súhlasí s návrhom
zmluvy opripojení, tento návrh do 30 dní odo dňa jeho doručenia podpíše avjednom

'1 zákon č. 26411999 Z. z. o tęchnických poŽiadavkách na výľobky a o posudzov aĺi zhody a o Zmene a doplnení
niektorych zákonov v znęni neskorších pľedpisov

' ) s az zćtkona č. 5011976 Zb' o űzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znęni neskoľších
predpisov
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vyhotovení doľučí PDS. Po dobu od pľerušenia vyhodnocovania žiadosti o pripojenie do
doručenia úplnej žiadosti o pripojenie lehota na zaslanie písomného stanoviska PDS spočíva.

4' Zmluva o pripojení sa stáva platnou okamihom podpisu návrhu zmluvy o pripojení
Žiadateľom a účinnou jeho doručením PDS. Ak žiadateľ nedoručí ním podpísanú zmluvu
o pripojení v lehote podľa bodu 3. tohto článku' návrh zmluvy o pripojení zaniká. Uzavľetie
zmluvy o pripojení sa vyžaduje len pri pľipojení nových odberných plynových zariaďeni.

5' Zmluva o pľipojení obsahuje najmä:
a) identifikačné údaje zmluvných stľán,
b) miesto pripojenia do distľibučnej siete a jeho technickú charakteľistiku'
c) podmienky ręalizácie a lehoty pripojenia do distribučnej siete,
d) typ merania a jeho umiestnenie,
e) cenu za pľipojenie do distľibučnej siete a spôsob jej úhľady,
Đ pouěenie o povinnosti PDS súvisiace so štandardami kvality vľátane ich vyhodnocovania.

PDS vzor zmluvy o pľipojeni zverejní na svojom wębovom sídle a musí sa nachádzat' aj
v papierovej podobe v miestach kontaktu pre pľipájanie a v sídle PDS.

2.4 Cena a platobné podmienĘ pľipojenia do distľibučnej siete

1. Spôsob úhĺady ceny Za pripojenie odberného plynového zariadenia (ďalej len,,OPZ"),
lehoty na pripojenie do distribučnej siete' ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie
pripojenia, stanoví zmluva o pripojení podľa článku 2.3 bod 5' tohto PP.

2. Cena za pľipojenie do distribučnej siete PDS pre žiadateľa o pripojenie sa určí v súlade
s ľozhodnutím úradu platným v čase pľedloŽenia Žiadosti o pripojenie. Fakturu zašle PDS
žiadateľovi o pripojenie najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
o pľipojení podľa článku 2.3 bod 4. tohto PP. Faktúraje splatná v lehote splatnosti uvedenej na
faktuľe; lehota splatnosti nesmie byt kľatšia ako 14 dní od doručenia faktúry. Úhrada ceny za
pripojenie je povaŽovaná za vykonanú v deň, kedy je cena Za pripojenie do distribučnej siete
v plnej Ęŕške pripísaná na úěet PDS'

3. Ak žiadateľ o pripojenie do distľibučnej siete neuhľadí cenľ Za pripojenie do
distribuěnej siete, PDS má pľávo písomne odstúpit' od zmluvy o pripojení. odstúpenie od
zmluvy o pripojení nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi. Ak žiadatel'
o pľipojenie do distribučnej siete do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy
o pripojení uhĺadí cen'l Za pripojenie, odstúpenie od zmluvy o pripojení nenadobudne
účinnosť azmluva o pľipojení trvá ďalej.

2.5 Podmienky ľealizácie pripojenia a montáź meľadla

1' Żiadateľ o pripojenie po ukončení výstavby oPZ za účelom realizácie pripojenia oPZ
do distribučnej siete predloží PDS žiadost' o realizáciu pripojęnia a montáž meľadla' ktorá
obsahuje najmä:
a) evidenčné číslo zmluvy o pľipojení,
b) identifikačné údaje žiadateľa,
c) identifikačné údaje budúceho odberného miesta,
d) správu o odbornej pľehliadke a skúške oPZ nie staľšiu ako pät' mesiacov,
e) meno kontaktnej osoby a tęlefonne číslo.
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Yzor žiadosti o realizáciu pripojenia a moĺtáž meradla uveľejňuje PDS na svojom webovom
sídle a na poŽiadanie bude žiadateľovi poskytnutý v sídle PDS.

2' Do 30 dní odo dňa pľedloženia úplnej Žiadosti orealizáciu pľipojenia amontáž
meradla PDS túto posúdi a v prípade jej kladného posúdenia bezodkladne písomne oznámi
žiadateľovi o ręalizáciu pripojenia oPZ termín montážę meľadla, ktoľý v zmysle $ 4 písm. b)

vyhlášky úradu č). 278l2OI2 Z. z., ktoľou sa ustanovujú štandaľdy kvality uskladňovania
plynu' prepľavy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu (ďalej len 

''vyhlaška 
č:. 27812072 Z. z.")

je
a) pľe odbeľateľa plynu v domácnosti do piatich pracovných dní,
b) pre odberatel'a plynu mimo domácnosti do 30 dní.

2.6 Technická zmena na existujúcom odbeľnom mieste

1' V pľípade zmeny rozsahu pripojených spotrebičov, ktoré maju za následok zmęÍu
chaľakteru odbeľu plynu a/alebo v pľípade ľekonštrukcie oPZ vľátane spotrebičov' koncový
odberateľ plynu pľedloŽí PDS Žiadosť o vyjadrenie k technickej zmęne na odbernom mieste,

a to osobne, poštou alebo e-mailom na adľesu miesta kontaktu pre pripájanie alebo v sídle
PDS.

2. PDS má právo poŽadovať predloženie žiadosti podľa bodu 1. tohto článku aj v prípade

významnej zmeny poŽadovanej distribučnej kapacity ala|ebo ročného mnoŽstva

distribuovaného plynu alalebo hodinového odbęru plynu ďalebo v pľípade predošlého

výskytu neoprávneného odberu na príslušnom odbemom mieste.

2.7 Postup prĺ pripojení ýrobcu biometánu do distľĺbučnej siete

1. PDS na zćlkladę žiadosti výľobcu biometánu určí miesto pripojenia zariadęĺia na

v'-ŕľobu biometánu do distľibučnej siete.

2. Żiađosť o pripojenie výrobcu biometánu do distľibučnej siete obsahuje najmä:

a) identif,rkačné údaje żiadateľa o pľipojenie (výľobcu biometánu),
b) údaje o zariaďení na výrobu biometánu,
c) predpokladané ročné mnoŽstvo biometánu dodávaného do distľibučnej siete v členení
i. maximálna denná dodávka,
ii. maximálna hodinová dodávka,

d) pľedpokladaný dátum zač,atíadodávky biometánu do distribučnej siete,

e) situačný nákľes navrhovaného miesta pripojenia zariadenia výrobcu biometánu.

3. Żiađosť o pľipojenie výĺobcu biometánu do distribučnej siete sa považuje za doručenú

PDS dňom jej doľučenia PDS. PDS si möže písomne vyžiaďať aj ďalšie údaje k posúdeniu

Žiadosti o pripojenie výrobcu biometánu do distľibučnej siete. PDS do 30 dní od prijatia

žiadosti o pľipojenie výľobcu biometánu do distribučnej siete písomne ozntĺmí výrobcovi
biometánu obchodné atechnické podmienky pripojenia do distľibučnej siete podľa $ 1la
ods. 6 zá,kona ě. 3O912OO9 Z. z. vrtfiaĺe predbežnej kalkulácie nákladov pripojenia. Ak je
žiadosť o pripojenie výrobcu biometánu do distribučnej siete neúplná, vyzve PDS
bęzodkladne písomne žiaďateľa o pľipojenie na doplnenie Žiadosti o pripojenie do 15 dní odo

dňa doručeniavýzvy na doplnenie a uvedie, aké informácie poŽaduje doplniť, pľičom PDS po

dobu doplnenia Žiadosti o pripojenie posudzovanie Žiadosti o pripojenie výľobcu biometánu

do distribuěnej siete preruší. Po dobu od pľerušenia posudzovania Žiadosti o pripojenie
qfľobcu biometánu do distribučnej siete do doručenia úplnej Žiadosti o pripojenie výľobcu
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biometánu do distribučnej siete, lehota PDS na písomné oznámenie podmienok pripojenia
a predbežnú kalkuláciu nákladov spočíva.

4' Ak PDS odmietne Žiadost' výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný mu písomne
oznámit' dôvody odmietnutia pľipojenia v súlade s ustanovením $ lla ods. 8 zákona
č:.309lŻ009 Z. z.

5.Zańadenie výľobcu biometánu sa do distribučnej siete pripojí prípojkou, ktoru zriaďuje
PDS alebo výrobca biometánu. Výrobca biometánu predloŽí dokumentáciu pľípojky na
posúdenie PDS, ktoľý sa k nej písomne vyjadľí do 30 dní.

6. Po posúdení a odsúhlasení dokumentácie prípojky sa realizuje zriaďovanie pľípojky,
ktorú vykonáva PDS alebo výrobca biometánu'

'7. Realizáciou prípojky sa rozumie predovšetkým:
a) získanie všetĘch nutných správnych povolení, súhlasov a vyjadrení potrebných pľe

zahć! enie r e aIizácie pľíp oj ky,
b) výkopovépráce,
c) montážne práce'
đ) zabezpečenie všetkých nevyhnutných povolení pre uŽiv anie stavby po j ej dokončení,
e) odovzdanie aprevzatie technicko-právnej dokumentácie prípojky podľa zoznanTlu dokladov,
f) úľadná skúška arcvízna správa,
g) porealiz ačné zamerarlie,
h) uvedenie do prevádzky.

8. Náklady za vybudovanie pľípojky sa preukazujú dokladmi, ktoré hodnoveľným
spôsobom pľeukazujú najmä cenu materiálu, pľác a iných nákladov spojených s vybudovaním
prípojky' Po vzájomnom odsúhlasení nákladov uhĺadí jedna zmluvná stľana dľuhej zmluvnej
strane náklady na pľipojenie výľobcu biometánu do distľibučnej sięte do 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Zmluvu opripojení zašle PDS výľobcovi biometánu do 10 dní od úhĺady
nákladov za pripojenie výľobcu biometánu do distribučnej siete, a to v dvoch ľovnopisoch
podpísaných oprávnenými zástupcami PDS. V prípade súhlasu s jej znením, ýrobca
biometánu zašle jedno vyhotovenie ním podpísanej zmluvy o pripojení spät'PDS.

3. PRÍSTUP Do DISTRIBUČľEĺ SIETE

3.1 Všeobecné ustanovenia

1. PDS umožní prístup do distribučnej siete každému účastníkovi trhu s plynom, ktoľý
o prístup do distribučnej siete požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné
podmienky prístupu do distribučnej siete; obchodnými podmienkami sa rozumejú ustanovenia
tejto kapitoly.

2. Prístup do distribučnej siete sa uskutočňuje na zákJraďe zmluvy o prístupe do
distribučnej siete a distľibúcii plynu (ďalej len 

',zmluva 
o distribúcii plynu"). PDS uplatňuje

rovnaké poŽiadavky a podmienky pre všeĘch žiadateľov o prístup do distribučnej siete. PDS
pľidelí distľibučnú kapacitu na základe technických moŽností distľibučnej siete, uvedených
v technických podmienkach PDS.
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3. PDS umoŽní na základe predloŽenia potvrdenia o pôvode biometánu prednostný
prístup výrobcovi biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu, ak sú splnené
technické podmienky a obchodné podmienky prístupu a pripojenia do distribučnej siete
a technické podmienky distribúcie plynu PDS. Na pľístup výrobcu biometánu do distribučnej
siete sa primeľane vzt'ahujú ustanovenia článkov 3.2 a3.3.

3.2 Ziadosť o pľístup do distľibučnej siete

l. Žiadateľ o pľístup do distľibučnej siete predloŽí PDS žiadosť o prístup do distľibučnej
siete. Žiadost' o prístup do distribučnej siete predstavuje záväzný návrh žiadateľana uzavretie
zmluvy o distribúcii plynu so základnými náIežitosťami, ktoré sú uvedené v Žiadosti o prístup
do distńbuěnej siete' PDS vzoľ žiadosti o prístup do distribučnej siete zverejnení na svojom
webovom sídle a na požiaďanie bude Žiadateľovi poskýnutý aj v sídle PDS. Vzoľ žiadosti
o prístup do distribučnej siete je záväzný pľe všetkých žiadateľov o prístup do distribuěnej
siete.

2. Żiadosť o pľístup do distľibučnej siete obsahuje najmä tieto náleŽitosti:
a) identif,rkačné údaje žiaďateľa,
b) požadovaný dátum zač,atia a požadovaný dátum skončenia distribúcie plynu,
c) vstupné body do distribučnej siete,
d) výstupné body z distribučnej siete,
e) požadovanú dennú distribuěnú kapacitu na súhmom vstupnom bode do distribučnej siete,
f; poŽadovanú dennú distľibučnú kapacitu na príslušnom ýstupnom bode,
g) požadované množstvo distľibuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
h) kópiu pľávoplatného povolenia na dodávku plynu vydaného úradom, ak je žiadatel'

dodávateľom plynu,
i) doklady preukazujúce schopnost' žiadateľa splniť finančné zttvźĺzky, napľ' v podobe

bankovej zátuky vydanej bankou so sídlom naízęmi Slovenskej republiky,
j) doklady o zmluvných závazkoch preukazujúcich predpokladaný pľedaj plynu koncovým

odberateľom plynu v rozsahu poŽadovanej distribučnej kapacity a množstva
distribuovaného plynu, vo foľme kópie zmluvy medzi dodávateľom plynu a koncovým
odbeľateľom plynu alebo vyhlásenia o existencii takejto zmluvy podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

3. Pľílohy k žiadosti o prístup do distribučnej siete tvoria nęoddeliteľnú súčasť Žiadosti
o prístup žiadateľa. Żiaďater o pľístup do distribuěnej siete preďloží doklady požadované PDS
ako súčast' Žiadosti o prístup do distľibučnej siete vo forme kópií; ak o to PDS požiada,
žiaďateľ o pľístup do distľibučnej siete pľedloží originál dokladu na porovnanie s pľedloženou
kópiou' pričom deň predloženia kópie, ak sa zhoduje s originálom sa považuje za dęřl
ľiadneho pľedloženia dokladu; inak sa deň riadneho predloŽenia dokladu povaŽuje deň
predloŽenia oľiginálu.

4. Żiaďateľ o prístup do distľibučnej siete doručí Žiadosť o pľístup do distľibučnej siete
v písomnej forme, prostriedkami elektronickej komunikácie, osobne alebo poštou, na adľesu
PDS
a) do 15 dní pred zač,atím distľibúcie plynu, ak poŽadovaná hodnota distribučnej kapacity
nepľekĺačuje hodnotu distľibučnej kapacity v zmluvę o distľibúcii plynu platnej
v predchád zajucom období,
b) do 25 dni pred začiatkom poŽadovanej distľibúcie, ak poŽadovaná hodnota distribučnej
kapacity pľekĺačuje hodnotu distľibučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej
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v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pľidelenie distribučnej
kapacity.
Lehoty uvedené v tomto bode môžu byt' po dohode s PDS skľátené až' na dobu nevyhnutnú
na Spracovanie pľíslušných Žiadostí o pľístup do distribučnej siete zo strany PDS. PDS
v takom prípade postupuje nediskriminačne voči všetkým účastníkom trhu s plynom.

3.3 Vyhodnotenie žiadostĺ o pľístup a uzavľetie zmluvy o prístupe do distľibučnej
siete a distľibúcii plynu

1' Po doručení Žiadosti o prístup do distribučnej siete, PDS vyhodnotí predloženéídaje
a dokumenty' Ak bola žiađateľom o pľístup do distľibučnej siete predloŽená neúplná Žiadosť
o pľístup do distľibučnej siete, PDS bezodkladnę požiada Žiadateľa o prístup do distľibuěnej
siete o doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty a pľe tento úěęl pľeruší
vyhodnocovanie Žiadosti o pľístup do distľibučnej siete PDS najviac na 15 dní. Doklady podľa
ělánku 3.2bod 2. písm' i) pľedloŽí Žiadatęľ najneskôr 5 dní pred začatím distľibúcie plynu.

2. Żiaďosť o prístup do distľibučnej siete PDS sa povaŽuje za doručenú dňom jej
doľučenia PDS. Lehoty stanovené v tomto PP alebo v Pľavidlách trhu, pľípadne v iných
súvisiacich všeobecne záväzĺých pľávnych pľedpisoch, zač,íĺajt plynúť odo dňa doľučenia
Žiadosti. Po dobu od prerušenia vyhodnocovania Žiadosti o pripojenie do distribuěnej siete do
doruěenia úplnej Žiadosti o pripojenie do distľibučnej siete lęhota PDS na písomné oznámenie
vyhodnotenia Žiadosti o pľipojenie do distľibuěnej siete spočíva.

3. PDS po doručení úplnej Žiadosti o prístup do distribučnej siete a po vyhodnotení
predložených údajov a dokumentov pridelí žiaďatęľovi distribučnú kapacitu
a) do desiatich dní odo dňa pľijatia Žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity

neprekľačuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajucom
období,

b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti' ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity
prekĺačuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajűcom
období, alebo ak ide o novú poŽiadavku na pľidelenie distribučnej kapacity.

4. PDS bęzodkladne písomne oznźtmi pĺidelenie kapacity odoslaním na adľesu Žiadateľa
poštou. Ak žiadateľ požiadal v Žiadosti o moŽnost' pľeberať korešpondenciu od PDS osobne'
oznámi PDS žiadateľovi pridelenie kapacity telefonicky azttroveň elęktronickou formou.

5. Pridelenie kapacity PDS Žiadateľovi predstavuje zo stľany PDS záväzné prijatie
návrhu žiadateľa ĺa uzavretie zmluvy o distribúcii plynu. obdľžaním pľidelenia kapacity
Žiadateľom je medzi stranami platne uzavretá zmluva o distribúcii plynu, ktorá nadobúda
účinnosť v súlade azapodmienok ělánku 4.2bod 1 1. tohto PP.

6. Ak nastane ktorýkoľvek z dôvodov na odmietnutie prístupu pre žiaďateľa zo strany
PDS uvedených v ělanku 3.5 tohto PP, PDS písomne oznámi žiadateľovi toto odmiętnutie
vlehote aspôsobom uvedeným vbode 3. a4. tohto článku vrátane uvedenia dôvodu
odmietnutia pľístupu.

3.4 Pľavidlá na pridelenie distľibučnej kapaciĘ

1. PDS pľideľuje distribučnú kapacitu ptekaždé odberné miesto samostatne. Pre odbeľné
miesta s meraním typu C, ak nie sú vybavené uľčeným meradlom, ktoľé automaticky
zaznamenáva údaje denného odberu najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, uľčí PDS
dennú distľibučnú kapacitu na základe histórie odberu mnoŽstva plynu, t. j. podľa spotľeby
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mnoŽstva plynu zarovnaké obdobie predchádzajúceho roka, s prihliadnutím na zmeny v počte

a príkone spotrebičov. V pľípade nového odberného miesta PDS pridelí distľibučnú kapacitu
na základe typu a počtu spotrebičov uvedených v pľojektovej dokumentácii odbemého
plynového zariadenia a po dohode So žiadateľom. Ak súčet distľibučných kapacít
požadovaných žiadateľmi je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete' PDS po
vyhodnotení Žiadostí o pľístup do distribučnej siete vyzve (písomne poštou, príp.
elektronicky) Žiaďateľov' aby upľavili distribučnú kapacitu poŽadovanú v ich žiadostiach
o pľístup do distribučnej siete.

2. Ak súčet požadovaných distribučných kapacít v žiadostiach o pľístup do distribučnej
siete bude stále vyšší ako tęchnická kapacita distribučnej siete, rozdeli PDS zostávajúcu
voľnú distribučnú kapacitu nediskľiminačne v pomeľe veľkostí jednotliých požiadaviek
tak, že súčet poŽiadaviek žiadatęľov sa ľovná výške technickej kapacity distribučnej siete.
oznámenie o výške takto pľidelenej kapacity bude Žiadatel'ovi zas|ané bez zbytočného
odkladu elektronicky a následne písomne poštou.

3' Ak nie je k dispozícii žiadna alebo dostatočná distribučná kapacita, žiadateľovi bude
písomne oznámeĺý nedostatok požadovanej distľibučnej kapacity a písomne bude mu
navrhnutá moŽnosť uzayriet'zmluvu o distribúcii plynu so zníženou distľibučnou kapacitou.

3.5 odmietnutie prístupu do distľĺbučnej siete

PDS môže odmietnuť pľístup do distribučnej siete v prípade:
a) ak to neumoŽňujú technické podmienky distribučnej siete' alebo ak nie sú splnené

technické podmienky a obchodné podmienky pľístupu do distribučnej siete a pľipojenia do
distribučnej siete,

b) nedostatku kapacity distľibučnej siete,
c) ak tento prístup brani plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
d) dôvodnej hľozby vážnĄ ekonomickej ujmy avážnych ekonomických t'aŽkostí v súvislosti

so zmluvami o dodávke plynu S pevne dohodnutým objemom dodávky a s povinnost'ou
zaplatit'bez ohl'adu na odobľaté mnoŽstvo plynu podľa $ 74 zakoĺa o eneľgetike.

4. PODMIENKY DISTRIBUCIE PLYNU

4.1 Všeobecné podmienĘ distribúcie plynu

1. Distribúcia plynu sa uskutoěňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu. PDS uzatvorí
zmluvu o distľibúcii plynu s účastníkom trhu s plynom len v prípade, ak sú splnené technické
podmienky a obchodné podmienky pľístupu a pripojenia do distribučnej siete a technické
podmienky distľibúcie plynu. Po uzavľetí zmluvy o distribúcii plynu je PDS povinný
vykonávať distribúciu plynu zo súhrnného vstupného bodu do výstupného bodu počas celého
zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej
kapacity.

2. PDS pľednostne uzavrie s výľobcom biometánu na základę pľedloŽenia potvrdenia
o pôvode biometánu podľa $ 12 zákoĺa č,. 30912009 Z. z. zmluvu o distľibúcii plynu, ak sú
splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu a pripojenia do distribučnej
siete a technické podmienky a obchodné podmienky distribúcie plynu.
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3' Výľobca biometánu zabezpečí, aby biometán dodávaný do distribučnej siete

zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri prípľave biometánu neprekĺočila maximálna
emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1%.

4. Yýrobca biometánu bez zbytočného odkladu písomne oznámi PDS uzatvoľenie
zmluvy o dodávke plynu akaŽdu Zmenu odbeľateľa plynu.

4.2 Zmluva o prístupe do distribučnej siete a dĺstľibúcii plynu

1. Distribúciu plynu uskutočňuje PDS nazák|ade zmluvy o distribricii plynu.

Zmluvao distľibúcii plynu sa uzatvára ako
a) dlhodobázmluva,
b) ročná zmluva,
c) kľátkodobá zmluva.

2. Zmluvao distribúcii plynu obsahuje najmä:
a) identiťrkačné údaje zmluvných stľán,
b) dátum zač,atia distľibúcie,
c) vstupné body do distľibuěnej siete,
d) výstupné body z distribučnej siete,
e) zmluvnú dennú distribučnú kapacitu na súhmom vstupnom bode,
f) zmluvnú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode, pre výstupné body,

pre ktoré sa dojednáva,
g) mnoŽstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
h) spôsob faktuľácie a úhĺady cęrry Zaprístup do distľibučnej siete a distribúciu plynu,
i) dĺžku trvania zmluvy,
j) oprávnenie uŽívateľa distribučnej siete odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia zmluvných

povinností PDS,
k) spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok'
l) podmienku záväznosti prevádzkového poriadku PDS pre zmluvné strany, ak sa zmluvné

stľany nedohodnú inak,
m) poučenie o povinnosti PDS súvisiace so štandardami kvality vľátane ich vyhodnocovania,
n) miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácii a miesto, spôsob a lehoty na

uplatňovanie dostupných prostľiedkov na urovnávanie sporov.

3. Zmluva o distribúcii plynu sa môže uzatvárať aj v elektľonickej forme, ak PDS
ažiadateľ ouzatvorenie zmluvy odistribúcii plynu disponujú zaruěeĺými elektľonickými
podpismi; takáto zmluva obsahuje iba údaje podľa odseku 2 písm. a) až g) a písm' i) tohto
článku.

4' Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým
násobkom rokov alebo na dobu nęurčitú, priěom na kaŽďých 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na pľíslušný výstupný bod.

5' Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvtta na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
a to k prvému dňu mesiaca, pľičom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej
kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.

6. Ročnú zmluvu o distribúcii plynu uzavrctu pľe odbeľné miesta kategórie D a M
obnovuje PDS na ďalší rok za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná
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Zml:wa o distľibúcii plynu, bez predkladania Žiadosti o prístup do distľibučnej sieti

a distľibúcii plynu zo strany užívateľa v pľípade, ak užívateľ nepoŽiada o Zmenu podmienok
zmluvy o distribúcii plynu alebo neoznámi PDS, Že nęmá záljem na danom odbemom mięste
o obnovenie zmluvy o distribúcii plynu. Užívateľ odosiela PDS oznámenie, Že nemá záujem
na danom odbernom mieste obnoviť zmluvu (ďalej len ,'oznámenie o neobnovení zmluvy
o distribúcii plynu") najneskôr 15 dní pľed zánikom ročnej zmluvy o distľibúcii plynu, inak sa
zmlllva o distribúcii plynu obnovuje zo strany PDS o ďalší rok. Vzoľ oznámenia
o neobnovení zmluvy o distľibúcii plynu zverejni PDS na svojom webovom sídle.

7. PDS zmení výšku dennej distľibučnej kapacity pre príslušné odberné miesto na
základe Žiadosti užívateľa distribučnej sieti do 15 dní odo dňa doľuěenia žiadosti, a to aj počas
tľvania zmluvy o distľibúcii plynu uzavretej na jeden rok. Žiaďosť o zmenu výšky dennej
distľibučnej kapacity je možné podať len v prípade:
a) závażnej priemyselnej haváľie ($ 2 písm. h) zákona č,. 26Ll2002 Z. z. o prevencii

závažĺýchpľiemyselných haváľií ao zmerLe a doplnení niektoých zákonov),
b) vzniku vážĺych ekonomických dôvodov nezavinených odberateľom plynu, ktoré maju za

následok zastavenie výľoby' zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkuľzu'

8' Prílohou k žiadosti o Zmenu výšky dennej distribučnej kapacity musia byť doklady,
ktoľé jednoznačnę pľeukazujú existenciu niektoľého z dôvodov uvedených v bode 7. tohto
článku azýchto dokladov alebo iných dokladov alebo infoľmácií PDS pľeukázateľne
nevyplýva, Že odberateľ plynu vlastnou činnosťou ĺęzavinil prípady odôvodňujúce Žiadosť
o Zmenu výšky dennej distribučnej kapacity.

9' IGátkodobá zmluva o distribúcii plynu sauzatváta na obdobie kĺatšie ako 1 ľok, a to
k pľvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna d|žka platnosti zmluvy je 11 mesiacov.
Kľátkodobázm|uva o distribúcii plynu sa môŽe uzatvoriÍ'aj na obdobie kľatšie ako 1 mesiac
a je možnéju uzatvoľiť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalęndárneho mesiaca.

10. PDS je na zttklađe zmluvy o distľibúcii plynu povinný dopľaviť plyn distľibučnou
sieťou zo vstupného bodu len po výstupný bod' PDS nezodpovedá za škody vzniknuté
v dôsledku poruchy alebo odpojenia plynového zariadeĺia, ktoré nadväzuje na výstupný bod
a ktoré nie je PDS oprávnený prevádzkovať.

11' Dňom účinnosti zmluvy o distribúcii plynu je deň zač,atia distľibúcie plynu uvedený
v žiadosti o prístup do distľibučnej siete za pľedpokladu, že odbemé miesto má namontované
meradlo. Ak nie je namontované meľadlo, posúva sa účinnost' zmluvy o distľibúcii plynu na
prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo męradlo namontované. Predchádzajúca veta
neplatí pľe kĺátkodobú zmluvu o distribúcii plynu, ktorá je vždy účinná dňom zač,atia
distribúcie plynu uvedenom v žiadosti o pľístup do distribučnej siete'

4.3 Pľekročenie dennej distľibučnej kapacity

1) Ak uŽívatęľ distribučnej siete prekľočí dohodnutú dennú distľibučnú kapacitu
o hodnotu vyššiu ako

a) 5 %o v mesiacoch j anuár, február, marec' október, novembeľ a december a
b) I0%o v mesiacoch apríI, máj,jún, júl, august a september,
uhĺadí PDS platbu za prekĺočenie tejto kapacity tak, ako keby mal uzatvorenú samostatnú

zmluvu o distľibúcii s pĺevádzkovatel'om nadväzujúcej siete. Výška platby za prekĺočenie
dennej distribučnej kapacity vttiane podmienok jej uplatnenia je uvedená v príslušnom
ľozhodnutí úľadu pľe pľevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete (SPP - Distribúcia, a. s.).
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Ak je požadovaná distľibúcia dodatočného množstva plynu, uživateľ postupuje spôsobom
uvedeným v kapitole 3.

2. Ak dôjde k prekľočeniu dennej distribučnej kapacity z dôvodu zmeny letného času na
stľedoeurópsky čas' PDS pľi vyhodnotení pľekročenia zohľadní skutočnosť, že plynáľenský
deň tľvá v tomto prípade 25 hodín'

3. Ak ide o skúšobnú prevádzku, môŽe užívateľ distribučnej siete požiadat' o zľavu
z pIatby za prel<ĺoěenie zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami
uvedenými v článku 4.4.

4.4 PodmienĘ skúšobnej pľevádzĘ

1. Skúšobnou prevádzkou je overenie technických paľametrov' pľevádzkových hodnôt
a pteukázarlie prevádzkyschopnosti nového alebo ľekonštruovaného odberného plynového
zaiaďenia odbeľateľa plynu.

2. odbemé miesto uživateľa distribučnej sieti je zaradęné do skúšobnej prevádzky' ak je
preukázaná inštalácia nového odberného plynového zanadęnia alebo rekonštrukcia podstatnej
časti odbeľného plynového zariadenia. Skúšobnú prevádzku najednom odbernom mieste je
možné prerušiť len jedenkĺát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to najviac na obdobie
troch mesiacov a lęĺ zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa
týkaj ú odberného plynového zariadenia.

3. Skúšobná preváďzka sa zaěína prvým dňom kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej
prevádzky sa uplatňuj e zľavazplatby za pľekľočenie dohodnutej dennej distribuěnej kapacity,
ak
a) lžívatęľ distľibučnej siete preukáže ukončenú inštaláciu a pľevádzkyschopnost' oPZ

dokladom nie starším ako jeden rok (najmä správou o odboľnej prehliadke a skúške
zaĺíadeniaa)),

b) pre dané odbeľné miesto je zmluvne dohodnutá denná distľibučná kapacita,
c) sa distľibúcia plynu do daného odberného miesta uskutočňuj e na zák|ade platnej zmluvy

o distribúcii plynu.

4. Zľava zplatby za prekľočenie zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity počas
skúšobnej pľevádzky sa uplatňuje najviac za obdobie 3 mesiacov. Uživateľ distribučnej siete
požiada PDS o skúŠobnú prevádzku v termíne, ktorý umožní PDS požiadať o zľavu
prevádzkovateľa nadviizujűcej distľibučnej siete do 15 dní pred zač,atím distribúcie plynu.
Yzor Žiadosti o skúšobnűprevádzku zveľejní PDS na svojom webovom sídle.

5' Výška dennej distľibučnej kapacity a mnoŽstvo distribuovaného plynu do príslušného
odberného miesta sa na Žiadost' užívatel'a distribuěnej sieti upraví v zmluve o distribúcii
plynu do dvoch męsiacov po ukončení skúšobnej preváďzky; zároveň sa pomeme upľaví aj
výška dennej distribučnej kapacity na súhmnom vstupnom bode do distľibučnej siete.

o1 vyhtask Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ľepubliky č. 508/2009 Z. z., kÍorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdrayia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacimi, elektrickými a plynovými a ktoľou sa ustanovujú tęchnické zariadenia, ktoré sa povaŽujú
za vylv adené tę chnické zariadenia
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4.5 Kvalita plynu

1' PDS distribuuje v distľibuěnej sieti plyn, ktorý pľebľal od preváďzkovateľa nadradenej

siete s príslušnými fyzikálnymi a chemickými paľametrami, stanovenými v ich technických
podmienkach.

2. Plyn, dodávaný do vstupného bodu distribučnej siete a odovzdávaný vo výstupných
bodoch z distribuěnej siete, musí spĺĺať fyzikálne a chemické parametľe stanovené
v technických podmienkach PDS.

3' IJžívateľ siete je povinný zachovávať kvalitatívne parametľe plynu v súhrnnom
vstupnom bode a PDS je povinný zachovźlvať kvalitatívne paľametľe vo výstupných bodoch.

4.6 Tlakové rĺrovne vo vstupných bodoch a výstupných bodoch

1. Plyn dodaný vo vstupnom bode do distribučnej siete a plyn odovzdaný do výstupných
bodov z distribučnej siete musí zodpovedať tlakovým úľovniam stanoveným v technických
podmienkach PDS. PDS dodržiava tlakové úľovne v miestach, kde odovzdáva plyn
z distribučnej siete do výstupných bodov.

2. Y prípade, že uživateľ distĺibučnej siete dodá plyn na distribúciu do vstupného bodu
distribučnej siete, ktorý nezodpovedá tlakovým úrovniam plynu, PDS má právo odmietnuť
distľibuovať takýo plyn.

3. Aj v prípade pľijatia takéhoto plynu podľa bodu 2. na distľibúciu, nie je dotknuté právo
PDS na náhľadu škody vzniknutej v súvislosti s distľibúciou plynu s niŽším tlakom.

4. V pľípade' že PDS oďovzdá plyn z distľibučnej siete do výstupných bodov' ktorý
nezodpovedá tlakoým úrovniam plynu, užívateľ distribučnej siete má právo odmiętnut'
prevziat'takýo plyn.

5. Aj v prípade ptevzatia takého plynu podľa bodu 4., nie je dotknuté právo l:žívatel'a
distribučnej siete na náhĺadu škody vzniknutej v súvislosti s dodaním plynu s niŽším tlakom.
IJžívateľ má pľávo vykonávať svoje práva podľa tohto bodu výlučne za podmienky, že dodal
PDS vo vstupných bodoch plyn v súlade s tlakovými úrovňami plynu.

5. OBMEDZENIE ALEBO PRERUSENIE DISTRIBUCIE PLYNU

1. PDS je opľávnený pľeľušit'alebo obmedziť distľibúciu plynu nevyhnutnom rozsahu
a na nevyhnutný ěas v pľípade:
a) r,ykonávania plánovaných ľekonštľukcií' moďernizácii, oprtw, údľŽby arevízii

p lynáľen sk ý ch zar iađení,
b) bezprostredného ohľozenia života, zďravia alebo majetku osôb a pľi likvidácii týchto

stavov,
c) stavu nudze a predchádzania stavu núdze,
d) haváľií alebo poľúch na plynaľenskýchzańadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e) nedodržaniazm|uvných podmienok za distľibúciu plynu'
f) odberu plynu zariadentami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak

odbeľateľ plynu nezabezpečil obmedzenie ýchto vplyvov dostupnýni technicĘými
prostriedkami,

g) neopľávneného odberu plynu,
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h) dodávky plynu zaľiadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak

vyľobca plynu nezabezpečil obmedzenie ýchto vplyvov dostupnými technickými
pľostľiedkami,

1) zabránenia pľístupu k meraciemu zaľiadeniu odbeľateľom plynu,
j) opakovaného neumožnęnia prístupu k plynárenským zariadeniam ĺachádzaj'űcim sa na

cuđzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti,
k) zápornej rcv izĺď1 spľávy o dberného plynového zariadęnia.

2. PDS písomne oznámi dotknutým užívateľom distribučnej sieti zaěiatok a koniec
obmedzenia alebo pľerušenia distľibúcie plynu v pľípade podľa bodu 1' písm' a) tejto kapitoly
15 dní vopred; ak sa na tom dohodne PDS s užívateľom distribučnej siete, táto lehota mőžę
byt aj kĺatšia.

3. Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distľibúcie plynu,
z dôvodov vykonávania plánovaných rekonštrukcií' modęmizácií, opráv, udržby arevízii
plynárenských zańađení, vznikla škoda, má užívateľ distribučnej siete pľávo uplatniť nárok
na náhĺadu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PDS nesplnil oznamovaciu povinnosť podl'a

bodu 2. tejto kapitoly. Po odstránení dôvodov, pľe ktoľé bola obmedzená alebo prerušená

distribúcia plynu, PDS bęzodkladnę obnoví distribúciu plynu.

4. PDS pľeruší alebo obmedzí distribúciu plynu koncovému odberateľovi plynu na
zák\ade žiadosti uživateľa distľibučnej siete, ktorý je dodávateľom plynu tomuto koncovému
odbeľateľovi plynu, a pre ktoľého tento dodávateľ plynu uzavre| zmluvu o distľibúcii plynu
a) pľi odbernom miestę s meraním typu A a meraním typu B do dvoch pracovných dní odo

dňa doručenia Žiadosti v prípade, Že ďodávateľ plynu informoval PDS o zámęre pľeľušiť
alebo obmedziť distribúciu plynu najmenej tri pracovné dni pľed doruěením Žiadosti
o pľerušenie alębo obmedzenie distľibúcie plynu,

b) pľi odbernom mieste s meraním typu C do piatich pľacovných dní odo dňa doľučenia
žiadosti o pľerušenie alebo obmedzenie distľibúcie plynu.

Dodávateľ plynu v súlade s ustanovením $ 77 ods. 1 písm. p) a ods.2 písm. p) Pravidiel trhu
bezodkladne potom, ako požiada PDS o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu,
písomne ozĺámi túto skutočnosť dotknutému koncovému odberateľovi plynu s uvedením
lehoty, po uplynutí ktoľej PDS preruší alebo obmedzí distĺibúciu plynu v zmysle Žiadosti
užívateľa distribučnej siete. Dodávateľ plynu v oznámení poskýne koncovému odberateľovi
plynu možnosť na splnenie jeho záväzku alebo nápľavu konania v rozpoľe so zmluvou
o dodávke plynu najneskôr do uplynutia lehoty, v ktorej dôjde k preľušeniu alebo obmedzeniu
distľibúcie plynu, ak dôvodom tohto pľerušenia alebo obmęđzeníe je splatný závazok
koncového odberateľa plynu alebo konanie koncového odberatęľa plynu v rozpoľe So

zmluvou o dodávke plynu.

5. Voči dodávateľovi plynu je distribúcia plynu považovaná za preĺušenú alebo
obmedzenú vykonaním preľušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu podľa bodu 4. tejto

kapitoly, najneskôr uplynutím 15. dňa po doručení Žiadosti dodávateľa plynu opĺerušenie
alebo obmedzenie distribúcię plynu. K dátumu prerušenia alębo obmedzenia distribúcie plynu
PDS určí stav určeného męradla na pľíslušnom odbęrnom mięste a tento stav odovzdá
príslušnému dodávateľovi plynu' a to do siedmich dní od prerušenia alebo obmedzenia
distľibúcie plynu.

6. Ak pominú dôvody pľerušenia alebo obmedzenia distľibúcie plynu podľa bodu

4. tohto článku alebo ak dodávatel'plynu požiada o obnovenie distribúcie plynu do odbemého
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miesta odberateľa plynu po pľedchádzajucom pľeľušení alebo obmeďzení distribúcie plynu

podľa bodu 4. tejto kapitoly, PDS obnoví distľibúciu plynu do dvoch pľacovných dní od

äoľučenia žiadosti dodávateľa plynu na obnovenie distribúcie plynu po prerušení alebo

obmedzení distribúcie plynu odberateľovi plynu; ak pľerušenie alebo obmędzenie distľibúcie
plynu bolo vykonané ýzickým odpojením odbemého plynového zariadenia od distľibučnej

siete' PDS obnoví distribúciu plynu do piatich pracovných dní.

6. NEoPRÁVNENÝ oDBER PLYNU

1. Neopľávneným odbęľom plynu je odber plynu
a) bezuzavľetej zm|uvy o distľibúcii plynu alebo v ľozpore s uzavretou zmluvou o distribúcii

plynu,
b) nemeľaného plynu,
c) bezuľěeného meradla alebo s urěeným meradlom, ktoré v dôsledku neopľávneného zásahu

odberateľa plynu nesprávne zazĺamenáva odbeľ plynu,
d) meraný uľčeným meľadlom, na ktorom bolo poľušené zabezpeěenie proti neoprávnenej

manipulácii, alebo urěeným meľadlom, ktoré nebolo namontované PDS; pre výpočet škody
spôsobenej takým neoprávneným odbeľom plynu na tom istom odbemom mieste sa

použije postup výpočtu škody, spôsobenej neoprávneným odberom plynu, ktorý
ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodáľstva Slovenskej ľepubliky č. 44912012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neopľávneným odberom plynu ,

e) ak odberateľ plynu neumoŽnil preľušenie dodávky plynu; takyto odber Sa Za neoprávnený
odber povaŽuje odo dňa, keď odbęrateľ plynu neumoŽnil pľerušenie dodávky plynu,

f1 ak odberateľ plynu nedodrŽal obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PDS,
g) ak odbeľateľ plynu nedodrŽal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
h) ak odberatęľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meľadlu, aj keď bol na

to PDS vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktoľej doručenie odbeľateľ potvrdil.

2. odberateľ plynu, ktoľý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhĺadit' PDS skutočne
vzniknutú škodu, ak vznikla a spolu so škodou aj ušlý zisk.

7. MERANIE DISTRIBÚCIE PLYNU

7.1 Zá.Jĺ<|adné pravidlá meľania distľĺbuovaného množstva plynu

1. PDS meria objemové množstvo distľibuovaného plynu vo výstupných bodoch
z distľibučnej sięte v súlade s príslušnými všeobecne záv'aznými právnymi predpismi,

pľedovšetkým zfüonom č,. 14212000 Z. z' o metrológii a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov v znęní neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o metrológii") a s platnými
technickými podmienkami PDS, ktoľé podrobnejšie stanovujú podmienky merania množstiev
distribuovaného plynu.

2. Kažđý výstupný bod je vybavený určeným meľadlom alebo zostavou uľčených
meľadiel, ktoľýci teclrnicko a metľologické chaľakteristiky spĺĺa.jĺ požiadavky stanovęné

v technických podmienkach. Ak je mnoŽstvo plynu, dodávané do odberného miesta, merané

viaceľými uľčenými meradlami, určí sa mnoŽstvo plynu' dodané do odberného miesta, na

zák|adę údaj ov nameraných určenými meľadlami'
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3' Určené meľadlo vo ýstupnom bode distľibučnej siete inštaluje, prevádzkujea zabezpeěuje jeho metrologickú kontľolu na vlastnánáklady PDS.

4. Koncový odbeľatel'plynu 
:

' äŕ'J:"äil' ä"JJffi""ľčeného 
meradla na meľacom 

'mieste. V pľípadoch meľania
podmienok' odbeľatel, u ebo B v zmysle technických
na dial'kový p...ro. name rcntáž telemetľického zariadenia

b) umožní PDS na jeho žiad'< |e'

_ odpočtu meradla, pľedovšetkým na účely
_ výmeny meľadla v súl
- preľušenia distľibúcie '
_ demontáže určeného plynu,

plynu, vy o dodávke plynu s dodávatel'om
c) prevádzkuje svoje oPZ takýmspôsobom, aby nedošlo k poškodeniu uľčeného meľadla'

s' Údaje zurč,ených m
uľčeného meradla u ń.ru"on fyzickým odpočtom údajov
meľadlom' má právo stano zícii udaje nameľané uľčeným
rovnaké obdobie pred,chád,z spotľeby mnoŽstva p|ynu za
spotľebičov alebo použit' úd,;j(' v.počte apríkone
odberatel'ov plynu o predloŽeniä nameraných ^!:::: koncových
meľadla pľi odberných miestach typu C sa vyk ľadí: 

nte stavu uľčeného

:] PDS Ą,zickým odpočtom, 
J r -'

b) samoodpočtom kóncového odbe ratel'aplynu v domácnosti, ktoľý oznámistav určeného

. ä"J:ÍÍľJiiTäľľ.xä",,ľíctvom äodávatel'a |iynu nujn..ŕá, 
" 

ääny p,u.ouný á.i
c) ak nie je preukázatel'ne Äožne'vľk9n| odpočet podl'a písm. a) z dôvodu nedostupnostimeľadla a odbeľatel' plynu neoznámi .tuu -".äata podl'a písm. b), odhadom stavu

ä:a:'!f;:ďdenia 
k dátumu odpočtu 

"u 
.iriui"póslednej 

"Lt"alíä; 
predpokladanej

") 
.J'J::uuskutočňuj 

e fyzický odpočet nameraných údajov v odberných miestach
b) v pľípade skončeniadodávky plynu do uľčitého odbemého miesta'Đ 

,""il:'ŕ$: 
zmeny dodávatel'a ilíi",upodmienok u.o"ny.t v kapiiole 9' článok 9.2bod 11'

d) v pľípade kontroly určeného meradla,
e) v ostatných pľĺpadoch dohodnu,ý.ĺ. užívatel,om siete.

ebo z' in€ho dôvodu, ktoľý spôsobuje
ným meradlom, sa uľčí spotróbu po-o.ou
i PDS a užívate|,om distribučne; siete. łk

a) 
'nu '|*?: priemeru mnoŽstva plynu nameľaného za poslednékedy určené meradlo, resp. odpočet údajov, prebehol bezL\ eda meľadlo meralo spľávne, 

.

U) ho obdobia predchádzajĺ"eĹo roka, s pľihliadnut ím napľípadnéZmeny v počte a pľíkone spotrebičov,
c) podl'a porovnatel'nej spotľäby u bráú.om období.

t7



$. V prípade pochybností užívateľa o spľávnosti merania, alebo ak uŽívateľ zistí chybu na

určenom meľadle, doľučí PDS písomnú žiadosť o preskúšanie uľčeného inštalovaného

meradla. PDS je povinný do 15 dní od doručęnia Žiadosti užívatęl'a zabezpečiť výmenu

uľčeného meľadla a predloŽit' uľčené meradlo na pľeskúšanie v zmysle $ 19 ods. 5 zákona

o metrológii. PDS je taktiež opľávnený predložiť uľčené meradlo na pľeskúšanię na základę
vlastného wáženia.

9. Meranie dodávok plynu počas pľeskúšavania uskutoěňuje PDS pomocou náhľadného
uľěeného meľadla alebo iným vzájomne dohodnuým spôsobom.

10. Ak sa pľeskúŠaním určeného meľadla zisti chyba nie väčšia, ako povoľuje zákon
o metrológii, užívateľ, ktoý požiađal o preskúšanie, uhradí PDS náklady spojené
s preskúšaním a ýmenou uľčeného meľadla.

11. Ak sa preskúšaním uľěeného meradIa zistí chyba väčšia, ako povoľuje zákon
o metrológii, PDS upraví mnoŽstvo plynu nameľané chybným uľčeným meradlom o rozdiel
v objeme spôsobený zistenou chybou meľania. PDS vykoná úpravu za obdobie
preukázateľného tľvania chyby; ak toto obdobie nemôŽe byt'nespochybniteľne uľčené, PDS
použije predpoklad rovnomęrného rastu chyby od poslednej kontľoly určeného meradla zo
strany PDS' ktoľé vyhodnotí so spotrebou budúceho obdobia a hodnotu množstva plynu
výhodnejšiu pre odberateľa uľčí ako fakturačnú. PDS znáša náklady spojené s preskúšaním
a ýmenou určeného meradla.

12. v pľípade, Že chybné urěené meľadlo vôbec nezaznamenalo prietok plynu, alebo nie
je moŽné určiť rozsah chyby v meľaní, PDS vykoná stanovenie množstva plynu spôsobom
podľa bodu 7. tohto článku PP alebo spôsobom uvedeným v technických podmienkach PDS.

13. Ak koncový odbeľateľ plynu nęumožní PDS výmenu určeného meľadla v súlade so
zákonom o metrológii (tj. na overenie meradla), PDS stanoví všetky odpočty pre prísluŠné
odbeľné miesto po uplynutí doby platnosti overęnia meradla spôsobom podľa bodu 7. tohto
članku PP alebo iným dohodnutým spôsobom, nakoľko urěęné meradlo už .'"spĺňa
ustanovęné podmienky.

7.2 obchodná jednotka distribuovaného množstva plynu

1. PDS vykoná pľepočet množstiev plynu nameraných pri pľevádzkových podmienkach
na obchodné jednotky v znysle vyhlĺĺšky Ministęrstva hospodaľstva Slovenskej republiĘ
č,. 26912012 Z. z.' ktorou sa ustanovujú podľobnosti o zásadách pľepočtu objemových
jednotiek množstva na energiu a podmienkY, Zä ktoľých sa vykonáva stanovenie objemu
plynu a spaľovacieho tepla objemového (ďalej len ,'vyhláška MH sP.č,.26912012 Z. z.")'

7.3 osobĺtné ustanovenĺa o meľaní dĺstribrĺcie biometánu

1. Výrobca biometánu zabezpečí meľanie mnoŽstva biomętánu a meľanie kvality
biometánu vstupujúceho do distribučnej siete vrátane vyhodnocovania a oďovzďátvanie týchto
údajov PDS.

2. Yýtobca biometánu umožní PDS montáž určeného meradla a umožní prístup
k určenému meľadlu na vykonanie kontĺoly jeho funkčnosti a kontroly dodaného mnoŽstva
biometánu.
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3. PDS vydá výrobcovi biometánu bezodplatne na požiadanie potvrdenie o mnoŽstve

biometánu distľibuovaného distribučnou sieťou za každý kalendárny mesiac.

4. PDS oznámi úľadu na zźtkJade vydaných potvrdení o mnoŽstve biometánu kaŽdoročne
đo 3l' marca celkové množstvo distľibuovaného biometźnuzapľedchádzajúci kďendárny rok.

8. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

I. UŽivatęľ distľibučnej siete zap|atí PDS cenu za prístup do distribučnej siete
a distribúciu plynu (ďalej len "cena za distribúciu") a ostatné platby súvisiace s distribúciou
plynu na ztlklade faktúry vystavenej PDS' a to v mesaěných platbách. Faktúra za distľibúciu
plynu v danom mesiaci zahÍňa ceÍ.u Za distribúciu za darlý mesiac ako aj zúčtovanie
distribúcie do odbeľných miest vybavených meraním typu C za predchtldzajuce obdobia
spľesnené na záHade vykonaných odpočtov.

2. Užívateľ distľibuěnej sięte zaplatí PDS cenu za prístup do distribučnej siete
a distribúciu plynu a ostatné platby súvisiacę s distľibúciou plynu v súlade s týmto PP
apríslušnými rozhodnutiami úradu. Cęnu za pľístup do distribuěnej siete a distribúciu plynu
schvaľuj e úrad ľozhodnutím.

3. V prípade zmeny rozhodnutia úľadu počas účinnosti zmluvy o distribúcii plynu, je
PDS opľávnený fakturovat'uŽívateľovi distribučnej siete novú cenu za distribúciu plynu odo
dňa účinnosti ľozhodnutia úradu, ktoĺým došlo k Zmene ceny.

4. PDS vystaví faktúru za distribúciu plynu na základe skutočne distľibuovaného
mnoŽstva plynu. Neoddelitel'nou ěast'ou faktúľy sú aj ,,Podklady k faktuľácii'', v ktorých sú
uvedené j ednotlivé poloŽky fakturovanej sumy.

5. PDS faktuľuje mesačnú platbu vrátanę DPH, ktorej celkovú výšku užívateľ zaplati
v lehote splatnosti uvedenej na faktúre V mene euro; lehota splatnosti nesmie byt kľatšia ako
14 dnlod doručenia faktúry.

6. Ak uživateľ distribučnej siete platí poplatky za prekľočenie distľibučnej kapacity,
prípadne iné poplatky vyplývajúce zo zmluvy o distribúcii plynu, je PDS oprávnený
faktuľovať aužívateľ zaplatiť tieto poplatky za rovnakých podmienok, ako cenu za distribúciu
plynu.

7. PDS vydáva a aktualizuje Cenník služieb PDS za sluŽby, ktoľé nepodliehajú v zmysle
zźtkona o ľegulácii cenovej regulácii. Ceny sú stanovované na základe individuálnej
kalkulácie PDS.

8. PDS vystaví faktúru za distľibúciu plynu najskôr 1. deň kalendárneho mesiaca
a najneskôr 15' deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnila
distribúcia plynu. Za deň úhrady sa rozumie dátum pripísania celkovej pľíslušnej platby na
úěet PDS. Kažďá strana si platí vlastné bankové poplatky, ktoré vzniknú v spojitosti
s platením ceny zadistľibúciu.
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9' Faktúľy vystavené PDS obsahujú náleŽitosti 
' 

stanovené platnými daňovýmia účtovnými predpismis) vľátane 
.označenia banky a čísla účtu' ,ra ŕtoľy má byt, platba

ilĽä::ľ ť::::;1;:äľ'Łľľ;:Ł:ĺ 
v*ll\J 

"-|ľ9 uplynutím'lehđty jej
vrátenia. V takom pľípade plynie nová ' 

prrcom musí uviest'dôvod
užívatel'ovi distľibučńj .i.i.. 

-__- rruvćl doľučenia opravenej faktúľy

l0' Vznesenie námietok uŽívatel'om pľoti výške platieb fakturovan ých zo stľany PDSneopľávňuje užívate|'a k neplateniu fakturo"unyJlr^řuii"Ĺ. Ák;; 'ä-i",o, užÍvatel,a ukážuĘDS vykoná nápľavu v 
-súlaäe 

's 
príslušnými všeobecne závaznými.') łk sa na zákĹade p..u..."iu na-ĺ"tLy ,źĺrut"l,łpľoti výške platieb

bezodkladn.,nu3n.!?ľ*"Tŕ1Ť#ľĺ:fi "::i;::i::ĺff ľ'ľ*:rĺ"nilä;'lTäř;
11' V pľípade omeškania s platením finančných záväzkov, vo. distľibúcii plynu' PDS ako veritel' j. pouin ry-;i;-n" oznélmit,siete ako dlŽníkovi toto omeškanie a z,ároveň;. Írńs oprávnený požaza každý deň omeškania v súlade 

' '.*o*nĺJňĺ us"áu."n. záväzných právnychpredpisov6)' * finančný ia"ar"i nie je_zapla,těn{' ,zĺruteľom distriĹučnej siete ani podoručení písomného upoźo.r'"r' ia zo strany PDŚ o omeškaní, má PDS pľávo

:] ĺ:#ů1í: ĺľji 31:ľ::;fflľ?!''"l.ľľ ;*ä' zmluvy o aĺ.t'ĺuí.ii plynu v zmysle
b) odstúpiť od zmluvy o disĺribúcii plynu v zmysle kapitoly 12. bod5. písm. a) tohto PP.

9. oooÁvrĺ PLYNU vovzŤĺHu K PDS

9.1 Meranie dodávky plynu vo vzt,ahu k PDs

l' Zistenie staw uľěeného meľad]u-pli odbeľných miestach s meranĺm typu C savykonáva spôsobom uvedeným v kapitole l'. aanáu j'l'uoa 
5. tretia veta.

2' PDS spolu s údajmi zistenými podl'a kapitoly 7' článok 7 'l bod5. tretia veta od'ovzdádodávatel'ovi plynu aj infoľmáciu á tom, ktorým ,rł"a*ni,"h spôsobov údaje získal'

zúčtujú3väľ'ffľ:i'ł:ľ:ffi'j;"Łfri.toly 7' článok 7'l bod 5' tľetia veta písm. c), rozdiely sa

9.2 Pľoces zmeny dodávatel'a plynu

1' Zmena dodávatel'a plynu sa nespoplatňuje a je možnáiba v pľípade ukončen ia zmluvyo dodávke plynu uzatvoľenej s pôvodným aoaeíut"ŕá.n plynu nujr'ä.L'o, řu oĺu požadovanejúčinnosti zmeny dod'ávatěI'a'plynu auzatvorcnia imluvy ä aooarrL"- plynu s novýmdodávatel'om plynu s účinnost'o" Lu aĺ., pozuaouun.fĺč]nnosti zmęnydodávatel,a plynu.
2' Zmenou dodávatel,aplynu je:

a) zmena dodávatel'a plynu 
-ri 

inelro dodávatel,a plynu,

'; Nap.. zákon č.
z pridanej hodnotv
'7 zákon c' slsil
republiky č' 2ll2O1

43112002 Z. z' o účtovníctve v znęní neskorších pľedpisov' zákon č' 222/2004 Z. z. odaniu znení neskoľŠích predpisov
n") 

1 
obchodný zákonník v znení neskorších pľedpisov' Nariadenię vlády S'ovenske.j

;tu!
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b) zmenapočtu dodávatel'ov plynu'

3' Najneskô'2j 
ĺľ^ored.dňom požad'ovanej účinnosti zmeny dodtrhu s plynom doľučí poś ziadost'otizatvorenie zmluvy o distribúcii pla) koncový odberatel' plynu, pokiai;-ma záujem uzatvorit, zmluw

b) svoj účet alebo
ynu poverený koncovým odbeľatel'om plynu; v tomto pľípade sa zmluvauzatvára s novým dodávatel'om plynu.

a)

b) v prípade postupu podl'a b
aoäĺvatel'oui |iy.ru koncov plnomocnenie udelené novému
dodávatel'a plýnu' ktoré je p lny spojené s procesom Zmeny

leny dodávatel'a.

zasiela žiadost' o uzavretie zmluvy o distribúcii plynuDS: energie@bts'aero alebo pošto; í'";J;.'u Letisko M.a' a. s. (BTS), P' o. BoX t6O,823 11 Bľatislava 216. Natľibúcii plynu sa primeran e vzťahuju urtunou.nĺa kapitoly 3

6' Do tľoch dní odo dňa pľijatia Žiadosti o uzavľetie zmluvy o distribúcii plynu podl,abodu 3' tohto čl{ĺnku PDS o tejto 
'ł'i"o""ui ir'forrrr;j;poioorreľro dodávatel,a plynu.

7' Pôvodný dodávateľ plynu môže vzniest'námietku proti zmene dodávatel,a plynu pľepríslušné odbemé miesto dá desiatich- dni n.eJ p"zäa_"'""ym áĺo.r.lioĺnnosti zmenydodávatel'a plynu' avŠak nie skôr ár.9 ls a'i p."a'| oĺnaorurym aĺom ĺeĺnnostĺ zmenydodávateľa plynu' a to ýlučne z dôvodu n.uko.'3.r'íu'rÄirry o dodávke plynu najneskôr kudňu účinnosti zmeny doáávatel'a o'''' Ak bola u'r'"..na námietka, PDS zmenu dodávatel,aplynu nevykoná abezodklaan' o ioň^1ĺ".-";. po"ääen" dodávatel,a plynu a novéhododávateľa plynu a odbe.rateľu ľlľ"u._Ę9s' n.po..raäu].t*nor,' alebo neplatnost, ukončeniadoterajše'j zmluw o dodávke ŕlý''. Ak bolä ,r*rćÁ{^ramietka pôvodným dodávatel,ombezdôvodne' zodpove dá za sńaí, Ĺt" rá vznikla oau..u el'ovi plynu, novému dodávatel'ovi
ľTilí'."ď.fit';'Ł1äi:T#'ľ,ľJLa povoany- aoaj"ui"l'om'pá 

"ŕly''ři.hôt uvedených

. 8. Nový dodávatel' plynu môŽe vziat, spät, Žiadost, oplynu podl'a bodu 3. tohtočĺánku pre príslušné odberné mie
el'a plynu, avšak nie skôr ako l

u' Ak bolo doručené spät'
dodávatel'a plynu nevyko

9' PDS uzatvára s účastníkom trhy'.. 
'Plľr'o1', 

ktoý podal žiadost' o uzawętie zmluvyo distribúcii plynu podl'a bodu 3. tol',o ol,ĺnLor-luuu o áĺu.ĺuĺ.iĺ plynu do piatich dní pľedo

Í'x"# 
účinnosti zmeny dodávatel'a |iy"u aprkadí odberné miestä Ln"ue,iu dodávateľovi

10. PDS následne nahlási túto zmenu pôvodnému dodávatel,ovi plynu.

21,



'.ĺ /\\u lv - ^ ę''U v,'7 l ť.'::'"'.'

7

l l. K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná PDS odpočet stavu určeného
meradla. odpočet stavu určeného meľadla sa vykoná bezplatĺe; v prípade odbeľných miest
s meraním typu C PDS určí stav určeného meradla postupom podl'a kapitoly 9. članku 9' 1 bod
1. tohto PP. Zistené údaje zašle pôvodnému dodávatel'ovi na účely doúčtovania a vyľovnania
záväzkov. Úaa3e o stave uľčeného meradla a informáciu o tom, akým spôsobom ich PDS
získal zašle pôvodnému dodávateľovi aj novému dodávateľovi.

10. DoDAVKA PLYNU VIACERÝMI DODÁVATEĽMI Do
oDBERNnHo MIESTA A Do NADVÄZUJÚCICH SIETÍ

JEDNEHO

10.1. Dodávka plynu viaceými dodávatel'mĺ plynu do jedného odberného mĺesta

1. Viacerých zmluvných dodávatel'ov plynu mőže mat' koncový odbeľateľ plynu
s odberným miestom vybaveným meraním typu A alebo meraním typu B.

2. Dodávka plynu viacerými dodávatel'mi plynu do jedného odbemého miesta je možnźl
a) pri súbehu dlhodobej alebo ročnej a kĺátkodobej zmluvy o prístupe do distribu8nej siete
a distľibúcii plynu, pričom distribučná kapacita zostane zachovanáalebo sa môŽe zvýšit',
b) v pľípade, ak má odberateľ plynu vlastnú zodpovednosť zaodchýlku alebo
c) v prípade, ak sa na zýšení počtu dodávateľov plynu písomne dohodol s dodávateľom

plyn, ktorý prevzal zodpovednost'za odchýlku odbeľateľa plynu'

3. Zmena poětu dodávateľov plynu sa uskutočňuje spôsobom podl'a kapitoly 9. článok
9.2 tohto PP.

4. Y pripaďe viacerých dodávateľov plynu do jedného odbemého miesta PDS uzatváľa
s účastníkom trhu s plynom, ktorý je zodpovedný za odchýlku jednu zmluvu o distribúcii
plynu do odberného miesta na základe jeho dohody so zmluvnými dodávateľmi plynu
s qýnimkou kĺátkodobej zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

10.2. Dodávka plynu viacelými dodávatel'mi do odbeľných miest v nadväzujúcej
distribuěnej sietĺ

Ak Sa v nadvŁujúcej distribuěnej sieti uskutočňuje dodávka plynu viacerými
dodávatel'mi plynu, prevádzkovateľ nadväzujúcej distľibuěnej sieti uzatvéra zmluvu
o distribúcii plynu s každým dodávateľom plynu. okľem toho dodávatelia plynu uzavru
s prevádzkovateľom nadviizujucej distľibučnej siete písomnú dohodu, v ktorej sa zmluvné
stľany dohodnú na spôsobe rozdeľovania mnoŽstiev plynu do odberných miest v nadvŁujúcej
distribučnej sieti.

11. POSTUP PRI UPLATNENÍ IľŠľlľÚrU DODÁVATEĽA PoSLEDNEJ
INŠTANCIE

1' PDS vyhlasuje uplatnenie inštitútu dodávatel'a poslednej inštancie vnasledujúcich
prípadoch:
a) ak užívateľ, ktoľý je dodávateľom plynu' stratí spôsobilosť dodávať plyn do

odbęrného miestďodberných miest,
b) ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu, s výnimkou podľa kapitoly 9.

článok 9.2bod 7. tohto PP.
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2. Užívateľ, ktorý je dodávateľom plynu, stratí spôsobilost' dodávať plyn do odbemého
miestďodberných miest podľa bodu 1. písm. a) tejto kapitoly, ak
a) nezabezpečil pľe odbemé miesta odberateľov, s ktoými uzatvoľil zmluvu o zďruženej

dodávke plynu, pľístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (napr. v pľípade nepodania
Žiadosti o pľístup do distribučnej siete' nepodania Žiadosti podľa kapitoly 9. článku 9.2bod
3. tohto PP alębo v pľípade ukončenia zm\uvy o distribúcii plynu),

b) mu bolo zrušené povolenie na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávat'plyn
na vymedzenom uzemi.

3. Vznik skutočnosti podľa bodu 2. písm' a) tejto kapitoly je povinný PDS v zmysle
zákona o energetike písomne oznámit' dotknutý užívateľ, ktorý je dodávateľom plynu.

4. Yzĺik skutočnosti podľa bodu 2. písm. b) tejto kapitoly oznámi PDS v zmysle zákona
o energetike úrad alebo dotknutý užívateľ, ktoľý je dodávateľom plynu.

5' PDS bezodkladne po naplnení podmienok podľa bodu 1' tejto kapitoly oznamuje
uplatnenie inštitútu dodávatel'a poslednej inštancie (ďalej len ',DPI") týmto subjektom:
a) dotknutým odberateľom,
b) určenému DPI'
c) úľadu.

6. PDS zasiela ozĺámenie podľa bodu 5' tejto kapitoly elektronicky a písomne.

7. oznámenie podľa bodu 5' tejto kapitoly obsahuje:
a) deň, od ktoľého začína dodávka plynu DPI,
b) dôvod zaěatia dodávky plynu DPI,
c) zánik zmluvy o dodávke plynu alebo o zdruŽenej dodávke plynu, ak pôvodný dodávateľ

plynu stľatil spôsobilost' dodávky plynu podľa bodu 1. tejto kapitoly,
d) dobu tľvania dodávky plynu DPI,
e) poučenie o povinnosti uhĺadit' cenu za dodávky plynu DPI podľa rozhodnutia lltadu aza

obchodných podmienok dodávky plynu v reŽime poslednej inštancie'

8. PDS poskytne úradu a DPI okĺem údajov podľa bodu 7. tejto kapitoly aj všeĘ údaje
zo zmluvy o distribúcii plynu uzavretej medzi PDS a pôvodným dodávateľom plynu' ktoré sú
potrebné k vzniku zmluvy o distribúcii plynu s DPI' najmä údaje o odberatęľovi, množstve
distľibuovaného plynu a dennej distribučnej kapacite na pľíslušnom odbernom mieste; na
údaje poskytnuté DPI podľa preďchádzajúcej vety sa nevzťahuje kapitola 14. ěIánok I4.2
tohto PP.

9. DPI má pľávo odmietnut' dodávku poslednej inštancie, ak bol u odberateľa plynu
zistený neopľávnený odber. Zoznam odberných miest, do ktoľých DPI odmietol dodávku
poslednej inštancie, je DPI poviĺrný oznámit'PDS najneskôľ do začiatku plynárenského dňa,
ktoľým medzi PDS a DPI vzniká zmluva o pľístupe do distľibuěnej siete a distribúcii plynu'
PDS má pľávo pľerušit' distľibúciu plynu do odbemého miesta, do ktoľého DPI odmietol
dodávku poslednej inštancie.

10. Plynárenským dňom nasledujúcim po plynáľenskom dni' v ktoľom nastanú
skutočnosti podľa bod2' písm. a) alebo b) tejto kapitoly, vznikámedzi PDS a DPI najviac na
obdobie tľoch mesiacov zmluva o distribúcii plynu pre odberné miesta uvedené v oznámeni,
do ktoých DPI neodmietol dodávku poslednej inštancie podľa bodu 9. tejto kapitoly.
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V pľípade uplatnenia inštitútu DPI podľa bodu l. písm. b) tejto kapitoly, zm|llva o distľibúcii
plynu meďzi PDS a DPI vzniká k dátumu poŽadovanej zmeny dodávateľa plynu'

1 1. Distribúcia plynu na základe zmluvy o distľibúcii plynu medzi PDS a DPI sa oceňuje
distľibučnými tarifami platnými pľe ľočnú zmluvu o distribúcii plynu. Pokiaľ na pľíslušnom
odbernom mieste nedôjde počas uplatnenia inštitútu DPI k Zmene dodávateľa plynu, DPI má
právo ukončit' zmluvu o distľibúcii plynu jednostranným oznámením doľučeným PDS
najneskôľ 7 p|ynárenských dní pľed skoněením povinného tľojmesačného obdobia'

12. DPI má pľávo pĺebrať dennú distľibučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do
distľibuěnej siete pôvodného dodávatel'a plynu alebo jej časť, pričom táto denná distľibuěná
kapacita sa oceňuje distľibučnými tarifami platnými pľe ľočnú zmluvu o distribúcii plynu
a objednáva sa na každý mesiac uplatnenia inštitútu DPI samostatne.

13. Ku dřlu zač,atia dodávky plynu DPI uľčí PDS spotrebu plynu na odberných miestach,
ktoré boli zásobované doteľajším dodávateľom plynu, na zák|ade odpoětu určených meradiel
alebo pouŽitím diagľamov' Uľčenie spotĺeby oznámi PDS doterajšiemu dodávatel'ovi plynu,
ktoľé slúži ako základ na vystavenie konečnej faktúľy za dodávku plynu a súvisiace sluŽby.
Určenie spotľeby oznámi PDS aj DPI.

14. Dodávka poslednej inštancie tľvá najviac tri mesiace' MôŽe skončit' skôľ v prípade,
Že odberatel' plynu uzatvori zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke
plynu s novým dodávateľom plynu, ktoľým môŽe bŕ' aj DPI' V tomto pľípade výmena
dodávateľaplynu sa vykoná do 10 dní od doručenia Žiadosti odbeľateľa plynu.

15. Ak odbeľateľ plynu počas tľvania dodávky poslednej inštancię riadne neuhĺádza
platby za dodávku plynu poslednej inštancie, DPI je oprávnený požiadat' PDS o preľušenie
distľibúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu'

16. DPI ku dňu skončenia dodávky poslednej inŠtancie vystaví faktúru za dodávku
poslednej inštancie na základe ťyzického odpočtu alebo použitím diagramu' o ktoľé DPI
požiada PDS. Ak novým dodávatęľom plynu je DPI môŽe DPI faktúľu za dodávku poslednej
inštancie zahľnut' do riadnej faktuľácie.

12 UKONCENIE ZľILUVY O PRISTUPE DO DISTRIBUCNEJ SIETE
A DISTRIBÚCrI PLYNU

1. Ak je zmluva o distribúcii plynu uzaíĺorcĺá na dobu určitú, zaniká uplynutím lehoty, na
ktoru bola uzatvorená.

2. Užívateľ distribučnej siete má pľávo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu len
v pľípade
a) ukončenia dodávok plynu do odberného miesta,
b) ak PDS poľušuje zmluvu o distribúcii plynu.

3. Užívateľ, ktorý je dodávateľom plynu, má právo odstúpit' od zmluvy o distribúcii
plynu pre to odbemé miesto, do ktorého dodávatel' plynu nęzačal alebo prestal dodávat' plyn
počas doby platnosti zmluvy.
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4. IJžívateľ odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy o distribúcii plynu PDS najneskôľ

10 dní pĺed zanikom zmluvy o distľibúcii plynu. odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu

nadobuáne účinnosť a zmluva o distľibúcii plynu zaniknę v posledný deň pľíslušného

kalendárneho mesiaca alębo v neskoľší deň' určený v oznámení o odstúpení uŽívateľom,

avšak vŽdy ku koncu kalendámeho mesiaca.

5. PDS má právo odstúpit'od zmluvy o distľibúcii plynu s okamžitou účinnosťou, ak:

a) uživateľ distribučnej sieie podstatne alebo opakovane porušuje povinnosti vypl;ývajúce

zo zmluvy o distriĹúcii piy'u alebo z príslušných všeobecne ztxäzných pľávnych

predpisov,T)
u;'ĺ.'ano"a 

-.ituá.iu 
užívateľa distribučnej sietę sa zhorší do takého rozsahu, ktoný

odôvodnene ohĺozuje schopnosť uspokojenia finančných náľokov PDS zo zmluvy

o distribúcii plynu. Táto pod-i.nka sa považuje za splnenú v pľípade, ak bol podaný

návľh na vyhiáśenie konkuľzu na majetok užívateľa, alebo návrh na reštruktura|izźrciu

v zmysle o.ôbit''ého predpisu,8) alebo uŽívateľ vstúpil do likvidácie,

c) úkony uživatęľa distribuenej siete ohĺozujú alebo by mohli ohĺoziť bezpeěnosť

distľibuěnej siete, životného prostredia, zďravia alebo Životy ľudí,

d) uŽívateľ đistľibučne; siete vedome poskytol PDS nepľavdivé informácie aJa|ebo

dokumenty pľi predĹladanĺ žiadosti o prístup do distribuěnej siete alebo kedykoľvek

následne poěas platnosti zmluvy o distribúcii plynu,

e) dodávateŕovi pĹy.'.' bolo v pľiebehu ěinnosti odňaté povolenie na dodávku plynu vydaného

úradom,
f) dodávateľ plynu oznámiPDS, Že nemá moŽnost'uskutočňovať dodávku plynu.

6' odstúpenie od zmluvy o distľibúcii plynu zo strany PDS je úěinné nasledujúci deň po

dni, kedy je oznámenie o oástúpení PDS doruč ené uživateľovi distribučnej siete' UŽívateľ

distľibučnój siete uhĺadí PDS všetky záväzky, ktoré mu vznikli do dňa zániku zmlurT

o distribúcii plynu.

7. Zmluva odistľibúcii plynu s predchádzajícim dodávateľom plynu zaniká v časti

týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom dochádza k zmene dodávateľa plynu za iného

dodávateľa' k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu.

Pre odstľánenie pochybností, odpojenie odberného plynového zariadenia sa uskutoční bez

prtlvana vrátenię poplatku za pripojenie zap|ateného pripojenou osobou.

13. REKLAMłčľÝ PORIADoK

l. IJživaÍeľ distľibučnej siete môŽe sťažnosť alebo ľeklamáciu podať:

a) osobne v mieste síd|a PDS, pričom o podaní reklamácie musí bý vyhotovený reklamačný

zźtznam,
b) 1istom na adľesu Letisko M. R' Štefanika - Airport Bľatislava' a. s. (BTS)' P' o' BoX 160,

823 |ĺ Bľatislava 216,
c) elektronickou poštou na adľesu eneľgie@bts.aero'

uplatnenie zodpovednosti za nedostatky a chyby2. Reklamáciou
sluŽieb PDS.

sa ľozumre

,1rákon 
č,. 5|3l llg9l Z. z' obchodný zákonník v zneni neskoršĺch predpisov

,j zákon č,.'7 lŻoo5 Z. z. o konkurze a reštruktlľľal'izźtcii ao Zmeĺę a doplĺení niektorych zákonov
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3. Reklamáciu chýb poskytnutého plnenia je uŽívateľ distľibučnej siete oprávnený podať

kedykoľvek pojeho vykonaní, pričom oprávnenost' reklamácie bude posudzovaná aj

, ońľudo- na lehoty vyplývajúce z ustanovení oběianskeho zákonníka' obchodného

ztlkonníkaresp. pľíslušnej zmluvy uzawetej medzi PDS a užívateľom distľibučnej siete.

4. Podaná reklamácia musí obsahovať:
a) meno, pľiezvisko alebo obchodné meno, adresu aJalebo telefonický kontakt toho, kto

ľeklamáciu podáva,
b) pľedmet reklamácie (stručný a vecný popis),
c) podpis uživatęľa distribučnej siete alebo podpis opľávnenej osoby' ktoľá uŽívateľa

distľibučnej siete zastupuje spolu s kópiou plnej moci.

5' Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 4., budę považovaĺá

zaneoprávnenú' PDS informuje v takom prípade uživateľa distľibučnej siete o tejto

skutoěnosti, súčast'ou tejto informácie je aj poučenie, čo má podaná ľeklamácia obsahovať.

6' PDS vydá adoručí uŽívatel'ovi distribučnej siete potvrdenie o prijatí reklamácie.

7. PDS vyrozumie uŽivateľa distribučnej siete o vybavení ľeklamácie v lehotách

vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu uzavretej medzi PDS a uŽívateľom distribučnej

.i"1", pľípadne v lehotách vyplývajúcich z ustanovení všeobecne závazných právnych

pľedpisov'9)

8. oznámenie o vybavení ľeklamácie bude uŽívateľovi distribučnej siete doručené

písomne na jeho adľesu uvedenú v ľeklamácii'

9. Za deň uplatnenia reklamácię sa povaŽuje:

a) pľi osobnom doľuěení - dátum pečiatky o potvrdení prijatia ľeklamácie,
b) pľi poštových zásielkach - dátum doručenia ľeklamácie PDS (podl'a pečiatky došlej pošty)'

c) pri doručení elektronickou poštou - deň uvedený na e-mailovej správe,

d) pľi doručení faxom _ deň uvedený na faxovej spľáve.

l0. Koncový odbeľateľ plynu je oprávnený pľedloŽiť úradu vzmysle $ 37 zákona

o regulácii na mimosúdne ľiešenię Spoľ s PDS, ak sa ohľadom predmetu Sporu uskutočnilo

reklámačné konanie podľa tejto kapitoly a koncový odberatel' plynu nesúhlasí s výsledkom

rek|amácie alebo so spôsobom jej vybavenia; moŽnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Iný úěastník tľhu s plynom ako koncový odberatel' plynu predkladá úľadu na riešenie spoľ

s PDS v súlade s $ 38 zákona o ľegulácii'

14. zÁvnnnčľn usrłNoVENIA

14.1. Vyššĺa moc

1. Ak ktoľákol'vek zo strán nesplní svď1e záv'ázky v dôsledku okolností vyššej moci (tj.

okolností vylučujúcich zodpovednost'tak, ako sú definované v $ 374 obchodného zákonníka),

táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy
o distribúcii plynu.

g 
; Zikon č,. 4011964 Zb oběiansky zákonník v znęnĺ neskorŠích predpisov, zákon č 5I3l1991 Zb. obchodlrý zákonník v mení neskoršich

pŕedpisov, zákon č, 25012007 Z ź oochranę spotrebitel'a aoZmene zákona Slovenskej narodnej ra. y č 37ŻlI990 Zb o pľiestupkoch

v ztrení neskorších predpisov
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2. Mimoriadne udalosti, označ,ované ako vyššia moc, musia nastat' po uzavľetí zmluvy
o distľibúcii plynu, sú nepredvídatel'né a pľíslušná stľana im nemohIa zabránit'. okolnosii
vyššej moci zahŕňajú pľedovšetkým živęlné pohľomy,t0) vojnu, požiaľ, výbuch, teľoristické
útoky a štľajky.

3. Stľana, odvolávajúca sa na vyššiu moc, je povinná písomne informovat' okamŽite
dľuhú stranu o akýchkol'vek okolnostiach vyššej moci a preukázat'ich primeľaným spôsobom.

14.2. M|čanlivost'

1. Informácje zdiel'ané medzi PDS a uŽívateľom distľibučnej sieti, resp. odberatel'om
plynu, týkajúce sa zmluvy o distribúcii plynu, sú považované za dôveľné a žiadna zo
zmluvných stran ich nesmie sprístupnit' tľetej strane bez preďchádzajúceho súhlasu druhej
strany.

2' PDS a uživateľ distribučnej sieti môŽu sprístupniť dôverné informácie svojim
poradcom alebo iným posky'tovateľom sluŽieb, ako aj orgánom, ktoré poŽadujú däné
infoľmácie' v súlade s pľísluŠnými všeobecne závaznými pľávnymi pľedpismi.ll)

3. PDS a uživatęľ distľibučnej sieti zabezpeč,ia, aby osoby a orgány, ktoľé získali dôverné
inťormácie podl'a tohto článku' boli viazané povinnost'ou mlčanlivosti v rovnakom rozsahu,
ako sa táto povinnost'vzt'ahuje na PDS aužívatęl'a distribučnej sieti. Porušenie povinnosti
mlčanlivosti nenastáva v prípade, keď ie stľane ukladá všeobecne
záväzný pľávny predpist'; ulebo ak o pos rmácie pożiadaorgán štátne.j
spľávy alebo iný oĺgán štátnej moci podl'a vše pľávnych predpisov,l'1 kto.ě
povinnost' poskýnutia informácií týmto oľgánom stanovuj ú.

14.3. Zmeny pľevádzkového poľiadku

Zmeny a doplnenia prevádzkového poľiadku môžu byt' vykonané len na zźklade
pľávoplatného rozhodnutia úradu, ktoľým schváli Zmenu alebo doplnenie prevádzkového
poľiadku PDS.

t4.4. Ú činnost' pľevádzkového poľiadku

Pľevádzkoý poľiadok PDS nadobúda platnost' dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia úradu, ktoľým bol prevádzkový poriadok PDS schválený.

14.5. Poučenie o povinnosti PDS súvisĺace so štandaľdami kvaliĘ

l ' PDS je povinný:
a) dodrŽiavat' štandardy kvality,
b) evidovat', vyhodnocovat', zverejňovat' údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich

predložiť úľadu,
c) evidovať podania súvisiace s nedodľžaním štandaľdov kvality,
d) archivovat'údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov'

'o1 5 3 ods' 2 písm. a) zźtkonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 42llgg4Zb. o civilnej ochľane obyvatel'stva
v menĺ neskoľších predpisov
'') napr' zákon č.7ll196'7 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znęní nęskoršĺch predpisov
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e) každoročne do konca februáľa zasięlať úradu prehľad o vyplatených kompenzačných
platbách za predchttdzajirci kalendárny rok,

I splňat' poŽadovanú úroveň štandardov kvality,
g) do konca februára kalendárneho ľoka zasIat'úľadu vyhodnotenie štandaľdov kvality za

predchádzajúci ľok a toto vyhodnotenie zverejnit'na svojom webovom sídle.

2. Ak PDS nedodľŽí štandardy kvality a toto nedodľžanie preukázateľne nastalo, je PDS
povinný uhľadit' svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným
podľa vyhlášky č,.Ż78l20l2Z. z.

3' Bod 2. tohto článku sa nepouŽije, ak boli štandaľdy kvality nedodrŽané z dôvodu
vzniku mimoriadnej udalosti, kľízovej situácie v plynárenstve a havárie spôsobenej tľet'ou
osobou.

4. Koncový odberateľ plynu nie je povinný žiadať o vyplatenie kompenzaěnej platby
Uhľadením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhľadu škody.

5. PDS vyhodnocuje štandaľdy kvality v súlade s vyhláškou č,'27812012Z. z

14.6 Osobitné podmienky pľevádzkovania distľĺbučnej siete

Pľevádzkovatel' distľibučnej siete zapracoval osobitné podmienky prevádzkovania svojej
distribučnej siete do tohto PP v súlade s $ 45 ods. 5 zákonao regulácii, od ustanovení ktoľého
sa nemôŽe odchýlit'.

Týmto ľozhodnutím sa ruší rozhodnutie č,.0002l20l2lP-PP zo día23' 05.2012, ktorým
bol schválený doterazp|atný prevádzkový poľiadok pre pľevádzkovateľa distribučnej siete.

Odôvodnenie:

Uľadu pľe reguláciu siet'ových odvetví (d'alej len,,úľad") bol dňa 30' 05.2013
listom č,.PLZlI23l2013 zo dňa 28. 05. 2013 doručený azaeviďovanýpodpodacím číslomuľadu
1586212013,/8A na schválenie nálľh prevádzkového poriadku (ďďej len ,,pľevád*ový poriadok")
pľevádzkovatel'a distľibučnej siete Letisko M' R. Štefánika - Airport Bľatislava, a's. (BTS),
Letisko M. R. Štefanika, 823 1I Bratislava II' IČo 35 884 916 (d'a1ej len,,účastník konania").

Dňom 30. 05. 2013 sa zač,alo podľa $ 18 zákona č,. 7111967 Zb. o spľávnom konaní
(spľávny poľiadok) v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,spľávny poľiadok") správne
konanie vo veci schválenia pľevádzkového poriadku.

V súlade s ustanovením $ 45 ods. 5 zákona č,. 25012012 Z. z' o ľegulácii v siet'ových
odvetviach (ďalej len ,,zákon o ľegulácii") úrad vypľacoval k3l. maľcu 2OI3 vzotový
pľevádzkový poriadok prevádzkovateľa distľibučnej siete. Podl'a $ 45 ods. 5 druhá veta
zákona o regulácii prevádzkovateľ distribučnej siete zapraalje osobitné podmienky
prevádzkovania svojej distľibučnej siete do vzoľového prevádzkového poľiadku a pľedloŽí ho
na schválenie úľadu najneskôr do 31. mď1a2013.

Úľad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku. PredloŽený
návľh prevádzkového poriadku preskúmal a v pľiebehu spľávneho konania priebežne
preľokovával s účastníkom konania pripomienky, ktoľé k návrhu uplatnil.

28



Úrud po preskúmaní predloŽeného prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne
záväznými pľávnymi predpismi' osobitne so zfüonom č. 25112012 Z. Z. o energetike
a o zmeĺe a doplnení niektoľých zákoĺov, zákonom o regulácii a vyhláškou Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví č,' 24l20I3 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s elektľinou a pravidlá pre fungovanie v!útomého trhu s plynom' dospel
kzźlveru, že navľhované znęnie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho schválenie
a ľozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenĺe:

Proti tomuto rozhodnutiu moŽno podľa $ 53 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v zĺení neskorších pľedpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo
dňa jeho oznźmenia,naŰradpre reguláciu sieťových odvetví, odbor ľegulácie plynárenstva,
Bajkalská 27,P. o. BoX 12,820 07 Bratislava27.Toto ľozhodnutie je preskúmateľné súdom
po vyčerpaní riadnych opravných pro striedkov.

O
C)
rD
s /n

Ing. Richard R
ľiaditeľ odboru regulácie plynarenstva

Rozhodnutie sa doručí:
Letisko M. R Štefĺĺnika_AiľpoľtBratislavą a^s. @TS)' tetisko lĺ. R' ŠtefĺniĘ 823Il BratislavaII
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