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1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Dôvody vypracovania a ciele týchto Obchodných podmienok 

1.1.1 Spoločnosť NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4837/B, 
v pozícii prevádzkovateľa ťažobnej siete („Prevádzkovateľ ŤS“), vypracovala 
tento dokument ustanovujúci obchodné podmienky pre prístup a využívanie 
ťažobnej siete („Obchodné podmienky“), pretože: 

(a) Prevádzkovateľ ŤS je povinný zverejňovať Obchodné podmienky 
pre  prístup a  využívanie Ťažobnej siete (definovanej nižšie) podľa § 15 
odsek 12 a § 48 odsek 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov („Zákon o energetike“); 

(b) Prevádzkovateľ ŤS má v úmysle zabezpečiť dohodnutý, transparentný 
a nediskriminačný  prístup k ŤS pre všetkých účastníkov trhu s plynom 
s prihliadnutím na spoľahlivé, bezpečné a efektívne využívanie Ťažobnej 
siete, ako aj s prihliadnutím na plán výroby plynu a plán rozvoja Ťažobnej 
siete. 

1.1.2 Ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú záväzné pre Prevádzkovateľa ŤS, 
účastníkov trhu s plynom a ďalšie osoby. 
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1.2 Definície pojmov 

Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak, pojmy začínajúce sa 
veľkým písmenom majú nasledovný význam: 

1.2.1 „Distribúciou plynu“ sa rozumie doprava plynu Distribučnou sieťou; 

1.2.2 „Distribučnou sieťou“ alebo „DS“ sa rozumie plynárenské rozvodné zariadenie 
na časti vymedzeného  územia; 

1.2.3 „Internetovou stránkou“ sa rozumie internetová stránka Prevádzkovateľa ŤS; 

1.2.4 „Kapacitou ŤS“ sa rozumie najväčšie množstvo plynu, ktoré možno Ťažobnou 
sieťou dopraviť za časovú jednotku;  

1.2.5 „Obchodným zákonníkom“ sa rozumie zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov; 

1.2.6 „Občianskym zákonníkom“ sa rozumie zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov; 

1.2.7 „Odberným miestom“ sa rozumie miesto odberu plynu vybavené určeným 
meradlom; 

1.2.8 „Plánom využitia ŤS“ sa rozumie plán využívania Pridelenej kapacity ŤS vo forme 
a obsahu v zmysle prílohy č. 2; 

1.2.9 „Plynárenským dňom“ sa rozumie časové obdobie trvajúce dvadsaťštyri (24) 
po sebe nasledujúcich hodín začínajúce o 06:00 (6 AM) hodine stredoeurópskeho 
času príslušného kalendárneho dňa; 

1.2.10 „Plynárenským mesiacom“ – časové obdobie začínajúce o 06:00 (6 AM) hodine 
prvého kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca a končiace o 06:00 
(6 AM) hodine prvého kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; 

1.2.11 „Pracovným dňom“ sa rozumie deň, ktorý nezahŕňa sobotu, nedeľu, štátom 
uznaný sviatok alebo deň pracovného pokoja; 

1.2.12 „Prepravou plynu“ sa rozumie doprava plynu Prepravnou sieťou; 

1.2.13 „Prepravnou sieťou“ alebo „PS“ sa rozumie sieť  kompresorových  staníc a sieť 
vysokotlakových plynovodov, ktoré sú navzájom prepojené, s výnimkou Ťažobnej 
siete; 

1.2.14 „Prevádzkovateľom DS“ sa rozumie plynárenský podnik oprávnený 
na Distribúciu plynu podľa Zákona o energetike; 

1.2.15 „Prevádzkovateľom PS“ sa rozumie plynárenský podnik oprávnený na Prepravu 
 plynu  podľa Zákona o energetike;. 

1.2.16 „Pridelenou kapacitou ŤS“ sa rozumie množstvo plynu, dopravované Ťažobnou 
sieťou na základe Zmluvy o prístupe a využívaní ťažobnej siete; 

1.2.17 „Prístupom a využívaním ŤS“ sa rozumie poskytnutie Voľnej časti ťažobnej siete 
podľa Obchodných podmienok a Zmluvy o prístupe a využívaní ťažobnej siete; 
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1.2.18 „Ťažobnou sieťou“ alebo „ŤS“ sa rozumie sieť plynovodov, ktoré sú prednostne 
určené na dopravu vyťaženého plynu z miesta ťažby plynu do miesta spracovania 
plynu alebo do miesta odovzdania plynu do Prepravnej siete alebo Distribučnej 
siete a môžu byť poskytnuté inému subjektu na prístup a využívanie Ťažobnej siete 
vo forme Voľnej časti ŤS; 

1.2.19 „Užívateľom ŤS“ sa rozumie subjekt, ktorý má s Prevádzkovateľom ŤS 
uzatvorenú Zmluvu o prístupe a využívaní ťažobnej siete; 

1.2.20 „Voľnou časťou ŤS“ sa rozumie tá časť Ťažobnej siete, ktorá nie je predmetom 
Zmluvy o prístupe a využívaní ťažobnej siete alebo ktorú Prevádzkovateľ ŤS 
nevyužíva na ťažbu plynu a dopravu plynu z miesta ťažby plynu do miesta 
spracovania alebo odovzdania plynu do Prepravnej siete alebo Distribučnej siete; 

1.2.21 „Vstupným bodom ŤS“ sa rozumie miesto Ťažobnej siete, do ktorého Užívateľ ŤS  
dodáva plyn určený na dopravu prostredníctvom ŤS a ktoré sa charakterizuje 
najmä umiestnením a Kapacitou ťažobnej siete; 

1.2.22 „Výstupným bodom ŤS“ sa rozumie miesto Ťažobnej siete, v ktorom sa končí 
doprava plynu Ťažobnou sieťou a v ktorom sa plyn odovzdáva Užívateľovi ťažobnej 
siete; 

1.2.23 „Zmluvou o prístupe a využívaní ŤS“ sa rozumie písomná zmluva medzi 
Prevádzkovateľom ŤS a Užívateľom ŤS pri prístupe a využívaní Ťažobnej siete 
a s nimi súvisiace práva a povinnosti; 

1.2.24 „Žiadosťou o pridelenie kapacity ŤS“ alebo „Žiadosťou“ sa rozumie podanie, 
ktorým sa žiada pridelenie Voľnej časti ŤS. 

1.3 Výklad týchto Obchodných podmienok 

1.3.1 Akýkoľvek odkaz na jednotné číslo taktiež zahŕňa množné číslo a naopak. 
Akýkoľvek odkaz na tieto Obchodné podmienky zahŕňa aj jeho prílohy. V prípade 
nezrovnalostí príloh s Obchodnými podmienkami sú tieto Obchodné podmienky 
rozhodujúce.  

1.3.2 Akýkoľvek odkaz na tretiu osobu zahŕňa akúkoľvek fyzickú osobu, právnickú osobu, 
združenie alebo obchodnú spoločnosť.  

1.3.3 Články týchto Obchodných podmienok sa vzťahujú na jednomiestne čísla 
prislúchajúce k nadpisom (napríklad „2 Služba, ktorú poskytuje Prevádzkovateľ 
ťažobnej siete“). Body týchto Obchodných podmienok sa vzťahujú na dvojmiestne 
a trojmiestne čísla prislúchajúce najmä k podnadpisom (napríklad „1.3 Výklad 
týchto Obchodných podmienok“  alebo „1.4.1 Práva Užívateľa ťažobnej siete“). 

1.4 Práva a povinnosti Užívateľa ťažobnej siete 

1.4.1 Práva Užívateľa ťažobnej siete 

Podľa týchto Obchodných podmienok má Užívateľ ŤS právo najmä na: 

(a) informácie o Voľnej časti ŤS; 

(b) požiadanie Prevádzkovateľa ŤS, aby na Internetovej stránke nezverejňoval 
informácie o  súhrnnom využívaní Pridelenej kapacity ŤS Prevádzkovateľa 
ŤS, ak by mohlo takéto zverejnenie poškodiť záujmy Užívateľa ŤS; 
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(c) nediskriminačné zaobchádzanie a dohodnutý, transparentný 
a nediskriminačný prístup k službe, poskytovanej Prevádzkovateľom ŤS, 
v zmysle týchto Obchodných podmienok; 

(d) poskytnutie Voľnej časti ŤS v súlade so Zmluvou o prístupe a využívaní  ŤS. 

Informácie podľa tohto bodu 1.4.1(a) budú považované za obdržané Užívateľom ŤS 
v prípade ich zverejnenia Prevádzkovateľom ŤS na Internetovej stránke. 

1.4.2 Povinnosti Užívateľa ťažobnej siete 

Podľa týchto Obchodných podmienok je Užívateľ ŤS povinný najmä: 

(a) využívať ŤS v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a Zmluvou 
o prístupe a využívaní ŤS; 

(b) pri využívaní svojej Pridelenej kapacity ŤS predkladať Prevádzkovateľovi ŤS 
a aktualizovať  Plán využitia ŤS; 

(c) dodržiavať Plán využitia ŤS podľa článku 5 ; 

(d) zaplatiť dohodnutú cenu za službu poskytnutú Prevádzkovateľom ŤS 
v zmysle Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS; 

(e) poskytovať Prevádzkovateľovi ŤS informácie, ktoré sú nevyhnutné 
na plnenie povinností Prevádzkovateľa ŤS, vyplývajúcich z príslušných 
právnych predpisov, týchto  Obchodných podmienok alebo Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS; 

(f) zabezpečiť nepretržitý obchodný kontakt s Prevádzkovateľom ŤS 
(prostredníctvom dispečingu alebo inak) počas doby využívania ŤS 
Užívateľom ŤS podľa článku 8; 

(g) zachovávať a prihliadať na ekonomicky efektívne využívanie ŤS počas 
vykonávania práv a plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS;  

(h) zabezpečiť technologické prostriedky (IT) potrebné na komunikáciu 
s Prevádzkovateľom ŤS podľa článku 8; 

(i) využívať ŤS podľa Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS; 

(j) umožniť Prevádzkovateľovi PS alebo DS alebo ŤS montáž určeného meradla 
a prístup k nemu na vykonanie kontroly jeho funkčnosti a kontroly stavu 
dopravovaného množstva plynu; 

(k) poskytovať Prevádzkovateľovi PS alebo DS alebo ŤS informácie 
o využívanej ŤS, potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti PS alebo 
DS alebo ŤS na zabezpečenie ťažby plynu. 

1.5 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa ťažobnej siete 

1.5.1 Práva Prevádzkovateľa ťažobnej siete 

Podľa týchto Obchodných podmienok má Prevádzkovateľ ŤS právo najmä: 

(a) odmietnuť Žiadosť alebo prístup do ŤS ak: 
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(i.) je v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami; 

(ii.) nie je Voľná časť ŤS; 

(iii.) nie je voľná kapacita technologických zariadení nadväzujúcich na ŤS 
alebo ak tomu nevyhovujú Technické podmienky ŤS (ustanovené 
najmä v článku 8) podľa § 48odsek 1 písm. c) Zákona o energetike;  

(iv.) Prevádzkovateľ ŤS neposkytuje a neponúka službu, o ktorú žiada 
účastník trhu s plynom; 

(v.) Žiadosť nie je vyplnená správne a čitateľne alebo ak neobsahuje 
požadovaný obsah alebo niektorú z príloh; 

(vi.) prístup do ŤS by bránil plneniu povinností vo všeobecnom 
hospodárskom záujme; 

(vii.) ak doprava plynu je zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého 
zaobchádzania so všetkými účastníkmi trhu s plynom; 

(viii.) ak účastník trhu s plynom nedoručí Žiadosť Prevádzkovateľovi ŤS 
najneskôr 3 (tri) mesiace pred začiatkom požadovaného využívania 
ŤS; 

(b) právo obmedziť alebo prerušiť využívanie ŤS v nevyhnutnom rozsahu 
a na nevyhnutný čas podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o prístupe 
a využívaní ŤS. 

1.5.2 Povinnosti Prevádzkovateľa ťažobnej siete 

Podľa týchto Obchodných podmienok je Prevádzkovateľ ŤS povinný najmä: 

(a) umožniť plynárenskému podniku alebo oprávnenému odberateľovi plynu 
prístup do ŤS na základe Žiadosti a Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS 
s výnimkou tej časti ŤS, ktorá sa používa na ťažbu plynu a dopravu plynu 
z miesta ťažby do miesta spracovania alebo odovzdania plynu do PS alebo 
DS podľa § 48 odsek 2 písm. d) Zákona o energetike; 

(b) zverejňovať na Internetovej stránke: 

(i.) tieto Obchodné podmienky ; 

(ii.) informácie o Voľnej časti ŤS; 

(iii.) začiatočný termín a konečný termín na predkladanie Žiadostí, ak 
Prevádzkovateľ ŤS ponúka službu na základe týchto Obchodných 
podmienok, pričom prvý deň sa začína o 12:00 hod a posledný deň 
sa končí o 12:00 hod. (12 AM) („Obdobie prijímania žiadostí“); 

(iv.) konečný termín na uzavretie Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS, 
ak Prevádzkovateľ ŤS ponúka službu na základe týchto Obchodných 
podmienok, pričom taký posledný deň sa končí o 12:00 hod. (12 AM) 
(„Konečný termín“); 

(v.) výšku Prvej záruky v súlade s bodom 10.1, ak Prevádzkovateľ ŤS 
ponúka služby na základe týchto Obchodných podmienok; 
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(vi.) zoznam vybraných bánk na účely vystavenia záruk, ak 
Prevádzkovateľ ŤS ponúka služby na základe týchto Obchodných 
podmienok; 

(vii.) výšku jednorázového poplatku Užívateľa ŤS za pripojenie do ŤS 
v zmysle bodu 9.2(a); 

(c) dodržiavať povinnosť mlčanlivosti v zmysle bodu 13.5. 

2 SLUŽBA, KTORÚ POSKYTUJE PREVÁDZKOVATEĽ 
ŤAŽOBNEJ SIETE 

2.1 Poskytovaná služba 

2.1.1 Prevádzkovateľ ŤS poskytuje Voľnú časť ŤS podľa týchto Obchodných podmienok 
a podľa Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS.  

2.1.2 Zmluva o prístupe a využívaní ŤS sa uzatvára spravidla na dvanásť (12) po sebe 
nasledujúcich mesiacov k prvému dňu mesiaca, a to s Pridelenou kapacitou ŤS. 
Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa ŤS a žiadateľa uzavrieť Zmluvu 
o prístupe a využívaní na dlhšie alebo kratšie obdobie. 

2.1.3 Zmluvou o prístupe a využívaní ŤS sa Prevádzkovateľ ŤS zaväzuje za odplatu 
poskytnúť Voľnú časť ŤS výlučne na dopravu plynu prostredníctvom ŤS počas 
celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej Pridelenej kapacity ŤS. 

2.1.4 Zmluva sa uzatvára so žiadateľom o službu k využívaniu ŤS, ktorý žiada 
prostredníctvom Žiadosti, ktorej obsah je definovaný v bode 3.1 a splní všetky 
požiadavky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

2.1.5 Uzatvorené existujúce Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS nesmú byť dotknuté 
novými zmluvnými vzťahmi, v prípade potreby Prevádzkovateľa ŤS využívať 
zazmluvnenú časť ŤS, má Prevádzkovateľ ŤS právo na zmenu alebo odstúpenie 
od zmluvného vzťahu podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o prístupe 
a využívaní ŤS. 

2.1.6 Prevádzkovateľ ŤS poskytuje svoje služby účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím 
na podmienky uvedené v týchto Obchodných podmienkach, na hospodársku 
efektívnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzkovania ŤS a na plán výroby plynu 
a plán rozvoja ŤS.  

2.1.7 Prevádzkovateľ ŤS ponúkne len službu podľa bodu 2.1.1, ktorá môže byť ponúkaná 
a poskytovaná Prevádzkovateľom ŤS s ohľadom na technické parametre ŤS 
a povinnosti Prevádzkovateľa ŤS súvisiace s existujúcimi Zmluvami o prístupe 
a využívaní ŤS. 

2.1.8 Služba poskytovaná Prevádzkovateľom ŤS podľa týchto Obchodných podmienok sa 
uskutočňuje na základe Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS.  

2.2 Voľná časť ťažobnej siete 

2.2.1 Prevádzkovateľ ŤS poskytuje Voľnú časť ŤS s vopred určenými technickými 
parametrami jej jednotlivých zložiek v zmysle článku 8 na základe Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS. 
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2.2.2 Žiadateľ môže v Žiadosti požiadať o pridelenie iba takej Voľnej časti ŤS, ktorá je 
v súlade s vopred určenými technickými parametrami jej jednotlivých zložiek 
v zmysle článku 8 pre poskytovanie Voľnej časti ŤS. 

2.2.3 Voľná časť ŤS pre nasledujúce základné zmluvné obdobie je oznámená 
pred začatím prístupu do ŤS najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho 
kalendárneho roka na Internetovej stránke.  

2.2.4 Prevádzkovateľ ŤS vyhodnotí Žiadosti o pridelenie kapacity ŤS v zmysle týchto 
Obchodných podmienok. 

2.2.5 Prevádzkovateľ ŤS poskytuje Pridelenú kapacitu ŤS za odplatu dohodnutú v Zmluve 
o prístupe a využívaní ŤS. 

3 PREDKLADANIE A VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTI 

3.1 Obsah Žiadosti 

Žiadosť musí obsahovať najmä: 

(a) v prípade fyzických osôb celé meno, trvalé bydlisko a dátum narodenia; 

(b) v prípade právnických osôb obchodné meno, sídlo, IČO a jej registráciu; 

(c) údaj o požadovanej Voľnej časti ŤS; 

(d) údaje o dátume začatia prístupu a využívania ŤS a ich skončenia;  

(e) údaje o účele, za ktorým Užívateľ ŤS zamýšľa prístup a využívanie ŤS; 

(f) údaje o požadovanej kvalite plynu v súlade s Technickými podmienkami ŤS 
v zmysle článku 8; 

(g) údaje o maximálnom množstve dopraveného plynu v ŤS; 

3.2 Čas a spôsob podania Žiadosti  

3.2.1 Žiadosť o pridelenie kapacity ŤS predstavuje žiadateľov záväzný návrh 
na uzatvorenie Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS, ak hlavný predmet takejto zmluvy 
zohľadňuje údaje obsiahnuté v predloženej Žiadosti. 

3.2.2 Žiadosť predkladá žiadateľ Prevádzkovateľovi ŤS. Žiadosti a prílohy k Žiadosti 
(napr. prehlásenia) musia byť riadne vyplnené a čitateľné a musia byť podpísané 
oprávnenými zástupcami žiadateľa. 

3.2.3 Žiadosť je žiadateľ oprávnený podať iba počas Obdobia prijímania žiadosti, tj. 
v čase, kedy Žiadosť musí byť preukázateľne doručená pred začatím prístupu 
do ŤS.  

3.2.4 Informácie o ponúkaných službách sú v Období prijímania žiadostí zverejnené 
na Internetovej stránke. 

3.2.5 Žiadosť musí byť preukázateľne doručená najneskôr do 12:00 hod. (12 AM) dňa 
vyhláseného ako posledný deň Obdobia prijímania žiadostí. Žiadateľ najskôr zasiela 
Žiadosť faxom na faxové číslo/čísla uvedené na Internetovej stránke. V tomto 
prípade zašle žiadateľ ostatné prílohy k Žiadosti v súlade s bodom 3.2.11. 
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3.2.6 Žiadateľ je povinný doručiť Žiadosť(i) najneskôr 3 (tri) mesiace pred začiatkom 
požadovaného prístupu k ŤS.   

3.2.7 V prípade úspešného faxového prenosu Žiadosti (bez príloh) Prevádzkovateľ ŤS 
potvrdí žiadateľovi prijatie Žiadosti prostredníctvom svojho faxu najneskôr 
do 12:00 hod. (12 AM) nasledovného Pracovného dňa. Prevádzkovateľ ŤS zasiela 
takéto potvrdenie žiadateľovi na faxové číslo uvedené v Žiadosti. Žiadosti zasielané 
faxom budú považované za doručené v čase, keď faxový prenos Žiadosti bude 
potvrdený faxom Prevádzkovateľa ŤS. 

3.2.8 Okrem faxového prenosu je Žiadateľ oprávnený zaslať Žiadosť aj poštou alebo 
fyzickým doručením spolu so všetkými prílohami požadovanými na základe týchto 
Obchodných podmienok, a to na podateľňu Prevádzkovateľa ŤS. V tomto prípade 
sa však za dátum a čas prijatia Žiadosti Prevádzkovateľom ŤS bude považovať taký 
dátum a čas, ktoré uvedie podateľňa Prevádzkovateľa ŤS nachádzajúca sa 
v jeho sídle v čase prijatia takto zaslanej Žiadosti. 

3.2.9 V prípade doručenia poštou Prevádzkovateľ ŤS nepreberá zodpovednosť 
za oneskorené doručenie do jeho podateľne. 

3.2.10 V prípade ak žiadateľ zaslal Žiadosť faxom, žiadateľ je povinný originál Žiadosti 
spolu so všetkými prílohami požadovanými na základe týchto Obchodných 
podmienok doručiť do troch (3) Pracovných dní odo dňa odoslania faxu. Pokiaľ 
žiadateľ nedoručí originál Žiadosti do troch (3) Pracovných dní odo dňa odoslania 
faxu,  Prevádzkovateľ ŤS nebude na takúto Žiadosť prihliadať alebo ju 
vyhodnocovať. 

3.2.11 Žiadateľ môže v rámci lehoty, určenej Obdobím prijímania žiadostí, podať ďalšie 
Žiadosti. Pokiaľ kritéria, vyžadované týmito Obchodnými podmienkami, 
spĺňa/spĺňajú len niektorá/niektoré z predložených Žiadostí, Prevádzkovateľ ŤS 
bude vyhodnocovať len túto/takéto Žiadosť/Žiadosti. 

3.2.12 Žiadosť je podaná iba spoločne so všetkými prílohami podľa týchto Obchodných 
podmienok. 

3.3 Prílohy Žiadosti 

3.3.1 Žiadateľ prikladá k Žiadosti: 

(a) v prípade fyzických osôb overenú kópiu živnostenského listu; 

(b) v prípade právnických osôb originál alebo notárom overenú kópiu výpisu 
z obchodného registra nie staršiu ako tridsať (30) dní pred dňom podania 
Žiadosti. V prípade zahraničných žiadateľov sa požaduje ekvivalent výpisu 
z obchodného registra, v ktorom musia byť uvedené osoby oprávnené 
konať v mene žiadateľa; 

(c) originál alebo notárom overenú kópiu povolenia na podnikanie v energetike; 

(d) doklady, potvrdené oprávnenými zástupcami prevádzkovateľov 
nadväzujúcich sietí, preukazujúce, že zabezpečia pre žiadateľa ďalšiu 
Prepravu plynu alebo Distribúciu plynu;  

(e) prehlásenie o tom, na aký účel žiada žiadateľ pridelenie Voľnej časti ŤS;  
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(f) prehlásenie o súhlase a pristúpení k Obchodným podmienkam v podobe 
a s obsahom ako sú uvedené v prílohe č. 1.; 

(g) Plán využitia ŤS formou nezávislej prognózy časovej a množstevnej 
závislosti pre aktuálny rok v podobe a s obsahom ako sú uvedené v prílohe 
č. 2; 

(h) originál plnej moci pre osobu/osoby, ktorú/ktoré žiadateľ poveril 
na komunikáciu s Prevádzkovateľom ŤS vrátane mena, priezviska, funkcie, 
telefónu, faxu, emailu, na ktorom môže byť táto/tieto osoba/osoby 
kontaktovaná/kontaktované; 

(i) originál Prvej záruky vystavenej v prospech Prevádzkovateľa ŤS, ktorej 
podmienky sú stanovené v bode 10.1; 

(j) prehlásenie o tom, že Žiadosť predložená žiadateľom je záväzná 
a neodvolateľná, a že nebude odvolaná alebo menená až do uplynutia 
dvadsiatich (20) dní, t.j. do doby rozhodnutia o alokácii s tým, že 
od pridelenej Voľnej časti ŤS je možné odstúpiť pod podmienkou náhrady 
škody; 

(k) doklad preukazujúci, že:  

(i.) žiadateľ nie je v likvidácii; 

(ii.) na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz; 

(iii.) na majetok žiadateľa nie je začaté konkurzné ani vyrovnacie 
konanie; 

(iv.) na majetok nebol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh 
na vyhlásenie konkurzu; 

(v.) žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky; 

(vi.) žiadateľ nemá žiadne nesplatené záväzky voči Prevádzkovateľovi ŤS. 

3.3.2 V prípade pochybností Prevádzkovateľa ŤS o pravdivosti alebo úplností informácií 
a dokumentov predložených žiadateľom podľa tohto bodu 3.3.1, je Prevádzkovateľ 
ŤS oprávnený od žiadateľa požadovať doplňujúce alebo dodatočné informácie 
a dokumenty a žiadateľ je tieto povinný v Prevádzkovateľom ŤS stanovenej lehote 
predložiť. 

3.3.3 Všetky dokumenty priložené k Žiadosti musia byť v slovenskom jazyku. 

3.4 Postup pri vyhodnocovaní Žiadostí 

3.4.1 Prevádzkovateľ ŤS zoradí Žiadosti do piatich (5) Pracovných dní po uplynutí 
Obdobia prijímania žiadostí. Prevádzkovateľ ŤS zoradí tieto Žiadosti podľa priorít 
v zmysle bodov 3.5.1(b) a (c) a ďalej podľa chronologického poradia, v ktorom boli 
prijaté Prevádzkovateľom ŤS faxom, poštou alebo fyzickým doručením v zmysle 
bodu 3.2, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr.  

3.4.2 Po prijatí Žiadostí podľa predchádzajúceho bodu Prevádzkovateľ ŤS vyradí tie 
Žiadosti, ktoré nespĺňajú všetky náležitosti podľa týchto Obchodných podmienok. 
Prevádzkovateľ ŤS bude žiadateľov, ktorých žiadosti nespĺňajú všetky náležitosti 
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podľa predchádzajúcej vety o tejto skutočnosti informovať do siedmich (7) 
Pracovných dní od uplynutia Obdobia prijímania žiadostí. Tieto Žiadosti ďalej 
nebude Prevádzkovateľ ŤS spracovávať alebo vyhodnocovať. 

3.4.3 Žiadateľov, ktorí splnili podmienky podľa bodov 3.1 až 3.3, Prevádzkovateľ ŤS 
vyzve faxom do siedmych (7) Pracovných dní od uplynutia Obdobia prijímania 
žiadostí k predloženiu cenovej ponuky na dohodnutú cenu za poskytovanú službu 
v zmysle bodu 9.2(b), a to do 3 (troch) Pracovných dní od prijatia výzvy 
na predloženie cenovej ponuky. Prevádzkovateľ ŤS po obdržaní takýchto cenových 
ponúk zoradí Žiadosti podľa priorít v zmysle bodu 3.5. 

3.4.4 Pridelenie Voľnej časti ŤS oznámi Prevádzkovateľ ŤS žiadateľovi faxom a následne 
aj poštou najneskôr dvadsať (20) kalendárnych dní od uplynutia Obdobia prijímania 
žiadostí.  Prevádzkovateľ ŤS uzatvorí so žiadateľom do dvadsiatich (20) dní odo 
dňa prijatia oznámenia o pridelení Voľnej časti ŤS žiadateľom Zmluvu prístupe 
a využívaní ŤS v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. V prípade doručenia 
tohto oznámenia faxom, bude takéto oznámenie považované za doručené v čase, 
keď faxový prenos zaslaný Prevádzkovateľom ŤS Užívateľovi ŤS bude potvrdený 
faxom Prevádzkovateľa ŤS. 

3.4.5 Pokiaľ po pridelení Voľnej časti ŤS a uzavretí Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS 
s vybraným žiadateľom ostane časť v Ťažobnej sieti, ktorá je voľná, bude 
posudzovaná ďalšia Žiadosť v poradí podľa týchto Obchodných podmienok. 

3.4.6 Ak Prevádzkovateľ ŤS a žiadateľ neuzatvoria Zmluvu o prístupe a využívaní ŤS 
v lehote podľa bodu 3.4.4, potom bude Prevádzkovateľ ŤS posudzovať ďalšiu 
Žiadosť v poradí podľa týchto Obchodných podmienok. 

3.5 Hladiny priorít 

3.5.1 V prípade nedostatku Voľnej časti ŤS, keď dôjde k presiahnutiu Žiadostí 
o pridelenie kapacity ŤS, Prevádzkovateľ ŤS vyhodnocuje Žiadosti postupne 
v nasledujúcom poradí a podľa nasledovných priorít: 

(a) I. priorita:  Žiadosť s najvyššou cenovou ponukou; 

(b) II. priorita: Žiadosť s charakterom verejnej služby (verejného 
záujmu); 

(c) III. priorita: ostatné Žiadosti. 

3.5.2 Ak Prevádzkovateľ ŤS prijal Žiadosti s rovnakým stupňom priority, Prevádzkovateľ 
ŤS  vyhodnotí tieto Žiadosti podľa poradia, v ktorom boli doručené. 

3.6 Informácie o spracovaní  Žiadostí 

3.6.1 Prevádzkovateľ ŤS zasiela informácie o vyhodnotení Žiadosti len tým žiadateľom, 
ktorí podali Žiadosť, ktorá splnila všetky náležitosti podľa týchto Obchodných 
podmienok. Prevádzkovateľ ŤS doručí takéto informácie na žiadateľovu adresu 
uvedenú v Žiadosti ako žiadateľova adresa pre doručovanie pošty. 

3.6.2 Po pridelení Voľnej časti ŤS uzatvorením Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS, túto 
informáciu zverejní Prevádzkovateľ ŤS formou úpravy údajov týkajúcich sa Voľnej 
časti ŤS na Internetovej stránke. 
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4 KOMUNIKÁCIA 

4.1 Ak tieto Obchodné podmienky nestanovujú inak, Prevádzkovateľ ŤS a Užívatelia ŤS 
vzájomne komunikujú v súvislosti so záležitosťami, ktoré sa týkajú plnenia Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS, prostredníctvom kontaktných osôb, určených v Zmluve 
o prístupe a využívaní ŤS, a to osobne, poštou, faxom alebo prostredníctvom 
emailu. 

4.2 Všetku listinnú korešpondenciu v zmysle týchto Obchodných podmienok 
Prevádzkovateľ ŤS a Užívatelia ŤS zasielajú na adresu sídla druhej strany alebo 
na adresu stanovenú v Zmluve o prístupe a využívaní ŤS. Prevádzkovateľ ŤS 
a Užívatelia ŤS prijímajú listinnú korešpondenciu len v Pracovné dni v rámci svojich 
úradných hodín. 

4.3 Užívateľ ŤS má povinnosť bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi ŤS akékoľvek 
zmeny kontaktných údajov v zmysle Technických podmienok ŤS v bode 8.1.14. 

5 PLÁN VYUŽITIA ŤAŽOBNEJ SIETE 

5.1 Každý Užívateľ ŤS je povinný pri podaní Žiadosti predložiť Plán využitia ŤS pre celé 
obdobie, na ktoré žiada o pridelenie služieb v zmysle Žiadosti. Plán, predkladaný 
podľa predchádzajúcej vety musí mať formu mesačného diagramu s nezávislou 
prognózou časovej a množstevnej závislosti pre aktuálny rok.  

5.2 Plán využitia ŤS v zmysle bodu 5.1 sa predkladá pri podpise Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS. 

5.3 Prevádzkovateľ ŤS bezodkladne skontroluje predložený Plán využitia ŤS. 
Prevádzkovateľ ŤS je oprávnený vzniesť námietky, prípadne odmietnuť predložený 
návrh, ak by predložený Plán využitia ŤS mohol mať podľa uváženia 
Prevádzkovateľa ŤS negatívny dosah na plán výroby plynu Prevádzkovateľa ŤS 
alebo plán rozvoja ŤS.  

5.4 Prevádzkovateľ ŤS má právo Plán využitia ŤS primerane upraviť v tom prípade, keď 
technické či zmluvné obmedzenia neumožňujú jeho plnenie. Takéto úpravy Plánu 
využitia ŤS sú pre príslušného Užívateľa ŤS záväzné. 

5.5 Ak Užívateľ ŤS nevyužíva Pridelenú kapacitu ŤS podľa Plánu využitia ŤS, Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS alebo týchto Obchodných podmienok dlhšie než tri (3) 
po sebe nasledujúce Plynárenské mesiace, má Prevádzkovateľ ŤS právo 
na zmluvnú pokutu vo výške mesačnej platby za službu v zmysle Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS. Táto zmluvná pokuta môže byť požadovaná Prevádzkovateľom ŤS 
opakovane. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa ŤS na odstúpenie 
od Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS.  

6 ROZVOJ, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA ŤAŽOBNEJ SIETE 

6.1 Prevádzkovateľ ŤS môže v súvislosti s výkonom plánovaných rekonštrukcií, 
modernizácií, oprav, údržby či revízií obmedziť alebo prerušiť prevádzkovanie ŤS 
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne nutnú dobu. O plánovaných 
obmedzeniach a prerušeniach bude v dostatočnom predstihu informovať zmluvných 
partnerov podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o prístupe a využívaní ŤS. 
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6.2 Prevádzkovateľ ŤS a zmluvní Užívatelia ŤS sa budú navzájom informovať 
o všetkých okolnostiach, ktoré podľa ich opodstatneného názoru môžu: 

(a) ohroziť prevádzkovú integritu systému ŤS, naväzujúcich sieti a zariadení 
Užívateľov ŤS alebo akýchkoľvek iných naväzujúcich zariadení; 

(b) negatívne ovplyvňujú schopnosť Prevádzkovateľa ŤS poskytovať dohodnutú 
službu; alebo 

(c) negatívne ovplyvňujú schopnosť Užívateľa ŤS dodávať alebo odoberať plyn 
v Odberných miestach ŤS. 

7 ODSTÁVKY ŤAŽOBNEJ SIETE 

7.1 Právo Prevádzkovateľa ťažobnej siete na vykonanie odstávky 

7.1.1 Prevádzkovateľ ŤS môže bez nároku Užívateľa ŤS na náhradu škody (s výnimkou 
prípadov, keď škoda vznikla zavinením Prevádzkovateľa ŤS) obmedziť alebo 
prerušiť prevádzku ŤS v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade: 

(a) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb 
a pri likvidácií týchto stavov; 

(b) stavu núdze a predchádzaniu stavu núdze; 

(c) havárií a porúch na zariadeniach ŤS, súvisiacich sieťach alebo zariadeniach 
zmluvných užívateľov siete alebo iných súvisiacich zariadeniach; 

(d) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií 
plynárenských zariadení; 

(e) nedodržania podmienok stanovených v Zmluve o prístupe a využívaní ŤS 
zo strany Užívateľa ŤS, najmä v prípade nezaplatenia ceny za využívanie ŤS, 
či jej časti, ani na základe písomnej výzvy Prevádzkovateľa ŤS doručenej 
druhej zmluvnej strane s dodatočnou lehotou na splnenie záväzku pätnásť 
(15) kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, v prípade porušenia 
povinnosti odobrať dopravený plyn z Výstupného bodu ŤS alebo porušenia 
povinnosti dodať plyn na dopravu do Vstupného bodu ŤS; 

(f) pôsobenia okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa bodu 13.1. 

7.1.2 V prípade obmedzenia alebo prerušenia využívania ŤS z dôvodov uvedených v bode 
7.1.1(d) je Prevádzkovateľ ŤS povinný písomne oznámiť dotknutým Užívateľom ŤS 
začiatok, ukončenie, obmedzenie alebo prerušenie využívania ŤS, a to 15 (pätnásť) 
kalendárnych dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne 
Prevádzkovateľ ŤS s dotknutým Užívateľom ŤS.  

7.1.3 Po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo obmedzené alebo prerušené využívanie ŤS, 
je Prevádzkovateľ ŤS povinný bezodkladne obnoviť využívanie ŤS. 

7.1.4 Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia využívania ŤS uvedeného v bode 7.1.2 
vznikla škoda, má dotknutý Užívateľ ŤS právo uplatniť nárok na náhradu škody 
a ušlého zisku, len vtedy, ak Prevádzkovateľ ŤS nesplnil oznamovaciu povinnosť 
podľa bodu 7.1.2.  
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7.1.5 Povinnosť Užívateľa ŤS platiť cenu za služby, poskytované podľa Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS počas odstávok ostáva nedotknutá. 

7.1.6 Ak je Užívateľ ŤS priamo zodpovedný za vyššie uvedené prípady pre obmedzenie 
alebo prerušenie prístupu do ŤS je povinný bezodkladne odstrániť dôvody alebo 
prerušiť činnosti, vedúce k týmto prípadom na základe výzvy zo strany 
Prevádzkovateľa ŤS. Ak Užívateľ ŤS odmietne reagovať na výzvu podľa 
predchádzajúcej vety, prípadne ak tak koná opakovane znovu, či znovu nastanú 
vyššie uvedené dôvody zavinením toho istého Užívateľa ŤS, je Prevádzkovateľ ŤS 
oprávnený prerušiť okamžite službu súvisiacu s prístupom do ŤS pre tohto 
Užívateľa ŤS a jednostranne odstúpiť od Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS. 

7.1.7 V prípade závažných porušení týchto Obchodných podmienok alebo Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS, obzvlášť nedodržanie platobných povinností či povinností 
vo využívaní Pridelenej kapacity ŤS má Prevádzkovateľ ŤS právo prerušiť zmluvne 
dohodnuté podmienky. V prípade, že Užívateľ ŤS nevykoná nápravu do pätnástich 
(15) kalendárnych dní po doručení výzvy na vykonanie nápravy alebo v prípade, že 
rovnaké porušenia nastanú opakovane, má Prevádzkovateľ ŤS právo prerušiť 
využívanie ŤS a jednostranne odstúpiť od Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS. 

7.1.8 Akákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS z dôvodov: 

(a) platobnej neschopnosti jednej zo zmluvných strán; 

(b) vyhlásenia konkurzu a vyrovnania na ktorúkoľvek zo zmluvných strán. 

7.1.9 V prípade prerušenia alebo obmedzenia služby, vyplývajúcej zo Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS, bude táto bezodkladne pokračovať, ak pominú dôvody jej 
prerušenia alebo obmedzenia. 

8 TECHNICKÉ PODMIENKY ŤAŽOBNEJ SIETE 

8.1 Technické podmienky prístupu do Ťažobnej siete 

8.1.1 Plyn, dopravovaný ŤS Užívateľom ŤS, musí spĺňať kvalitatívne parametre, čím musí 
vyhovovať nasledujúcim znakom akosti: 

(a) výhrevnosť plynu objemová: 

pri 15 C:    minimum 34,95 MJ/m3; 

(b) obsah jednotlivých zložiek plynu: 

(i.) metán:    minimum 85 obj. %; 

(ii.) sírovodík:    maximum 5,0 mg/m3; 

(iii.) celkové množstvo síry:  maximum 20,02 mg/m3; 

(c) rosný bod vody: 

(i.) pri tlaku 4 MPa:   maximum –7 C; 

(d) informatívne požiadavky: 
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(i.) etán a vyššie uhľovodíky: maximum 5 obj. %; 

(ii.) inertné plyny:   maximum 7 obj. %; 

(iii.) kyslík:    nie je.  

8.1.2 Hodnoty uvedené v bode 8.1.1(a) až (b) sa vzťahujú na objem (m3) plynu 
pri vzťažných podmienkach, t.j. 15 C; 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti plynu 

φ = 0, a referenčnej hodnote spaľovania 25 C.  

8.1.3 Plyn dopravovaný v ŤS musí byť zbavený mechanických a kvapalných nečistôt 
pred vstupom do ŤS. 

8.1.4 Pri nedodržaní podmienok kvalitatívnych parametrov pre akosť plynu v bode 8.1.1, 
využívanie ŤS musí byť Užívateľom ŤS ihneď prerušené. 

8.1.5 Využívanie ŤS môže byť obnovené až po prijatí a splnení takých opatrení podľa 
bodu 8.1.6, ktoré zaručujú dosiahnutie požadovaných kvalitatívnych parametrov 
pre akosť plynu podľa bodu 8.1.1. 

8.1.6 Pri obnovení využívania ŤS bude zabezpečené zmeranie kvalitatívnych parametrov 
pre akosť plynu, a to maximálne do 6 (šiestich) hodín od obnovenia dopravy plynu. 
Ak sa nedosiahnu požadované kvalitatívne parametre pre akosť plynu ani 
do 6 (šiestich) hodín, doprava plynu v ŤS musí byť odstavená a jej ďalšie spustenie 
je prípustné až po prijatí a splnení príslušných opatrení. Plyn počas procesu 
ustaľovania bude dopravovaný ŤS.  

8.1.7 Znaky akosti dopravovaného plynu ŤS sa zisťujú na dohodnutých Odberných 
miestach ŤS, ktoré sú vybavené meracím zariadením na meranie množstva 
dopravovaného plynu a umožňujú odber vzoriek plynu na jeho celkový rozbor 
kvalitatívnych parametrov pre akosť plynu podľa bodu 8.1.1. 

8.1.8 Meranie kvalitatívnych parametrov pre akosť plynu vrátane celkového rozboru (tj. 
chemického zloženia, hustoty a relatívnej hustoty) dopravovaného plynu do ŤS 
zabezpečuje Užívateľ ŤS v rozsahu a minimálnej početnosti , to znamená: 

(a) celkový rozbor plynu:  1-krát mesačne; 

(b) výhrevnosť plynu:   1-krát mesačne; 

(c) obsah sírovodíka:   1-krát mesačne; 

(d) rosný bod vody:   2-krát mesačne. 

8.1.9 Hodnoty znakov akosti plynu podľa bodu 8.1.8 dokladuje Užívateľ ŤS 
Prevádzkovateľovi ŤS osvedčeným atestom. Atest vystavuje laboratórium NAFTA 
a.s. a osvedčuje ho Užívateľ ŤS. Takto osvedčený atest zašle Užívateľ ŤS 
Prevádzkovateľovi ŤS najneskôr do 3. (tretieho) Pracovného dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. V prípade nepredloženia atestu Prevádzkovateľovi ŤS, alebo 
nevykonania merania hodnôt znakov akosti plynu, sa príslušná doprava v danom 
kalendárnom mesiaci za nemerané obdobie považuje za nevyhovujúcu týmto 
Technickým podmienkam ŤS. V takomto prípade bude uplatnená zmluvná 
penalizácia voči Užívateľovi ŤS za nedodržanie týchto Technických podmienok ŤS. 

8.1.10 Prevádzkovateľ ŤS má právo vykonať kedykoľvek kontrolu znakov akosti 
dopravovaného plynu v ŤS na Odberných miestach. 
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8.1.11 Ak príde v otázkach znakov akosti plynu ku sporu, má Prevádzkovateľ ŤS právo 
požiadať zmeranie hodnôt znakov akosti nezávislé laboratóriom, na ktorom sa 
s Užívateľom ŤS dohodnú. Výsledky takéhoto merania sú pre obidve strany 
záväzné. Ich spätná platnosť je však ohraničená časovo dĺžkou jedného (1) 
Plynárenského mesiaca.  

8.1.12 Metódy stanovenia hodnôt znakov akosti plynu sú: 

(a) zemný plyn sa vzorkuje podľa STN ISO 6712. Referenčné vzorky plynu sa 
neuchovávajú. Prevádzkovateľ ŤS má právo kontrolovať vzorkovanie 
a rozbory plynu alebo ich sám uskutočňovať; 

(b) obsah jednotlivých zložiek plynu sa stanoví chromatograficky podľa ISO 
6974; 

(c) výpočet výhrevnosti, hustoty a relatívnej hustoty plynu sa bude vykonávať 
podľa  STN EN ISO 6976; 

(d) obsah sírovodíka v plyne sa stanoví podľa ASTM D 4084-94 a obsah 
celkového množstva síry v plyne sa stanoví podľa ASTM D 4468-95. Obsah 
sírovodíka v plyne je možné výnimočne, v prípade poruchy analyzátora síry, 
stanoviť aj detekčnými trubičkami. 

(e) rosný bod vody sa stanoví podľa STN EN ISO 6327 

(f) užívateľ ŤS zabezpečí, aby stanovenie dohodnutých znakov akosti plynu 
bolo vykonávané meracími zariadeniami, ktoré sú metrologicky zabezpečené 
ak podliehajú metrologickému overeniu, čo bude dokladované 
Prevádzkovateľovi ŤS na požiadanie; 

(g) dohodnuté laboratórium je laboratórium NAFTA a.s.. Nezávislé laboratórium 
je laboratórium dohodnuté v Zmluve o prístupe a využívaní ŤS ako 
nezávislé. 

8.1.13 Technicko-komunikačné kritéria prístupu do ŤS sú: 

(a) Užívateľ ŤS musí mať zriadenú nepretržitú telekomunikačnú službu 
za účelom vzájomnej komunikácie s Prevádzkovateľom ŤS, a to pre: 

(i.) telefonickú komunikáciu v počte minimálne 2 (dva) aktívne prístupy 
(čísla); 

(ii.) komunikáciu faxom (môže byť kumulované s telefonickým 
prístupom) alebo emailom; 

(b) Konkrétne komunikačné spojenie Prevádzkovateľa ŤS a Užívateľa ŤS, ako aj 
mená a priezviská kontaktných osôb musia byť dohodnuté v Zmluve 
o prístupe a využívaní ŤS. 

8.2 Technické podmienky pripojenia do Ťažobnej sieti 

8.2.1 Užívateľ ŤS sa pripája do ŤS vo Vstupnom bode ŤS, a to v zásade len cez v Zmluve 
o prístupe a využívaní ŤS dohodnuté meradlo množstva plynu dopravovaného v ŤS.  

8.2.2 Užívateľ ŤS z vystupuje z ŤS vo Výstupnom bode ŤS, a to v zásade len 
cez v Zmluve o prístupe a využívaní ŤS dohodnuté meradlo množstva plynu 
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dopravovaného ŤS, ktoré musí mať rovnaké kritéria na presnosť merania, ako 
meradlo vo Vstupnom bode ŤS.  

8.2.3 Fyzické miesto Vstupného bodu ŤS a Výstupného bodu ŤS, tzn. vstupu a výstupu 
plynu dopravovaného v ŤS, prejedná Prevádzkovateľ ŤS s príslušným Užívateľom 
ŤS a dohodne v Zmluve o prístupe a využívaní ŤS. 

8.2.4 Prípadný rozdiel vykazovaného množstva plynu, pretečeného cez meradlá 
vo Vstupnom bode ŤS a Výstupnom bode ŤS za rovnakú časovú jednotku, je 
vlastná spotreba Užívateľa ŤS.    

8.2.5 Užívateľ ŤS si na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie projektovej dokumentácie 
pre pripojenie sa k ŤS. Projektová dokumentácia musí rešpektovať platné právne 
predpisy a normy Slovenskej republiky. Vyhotovenú projektovú dokumentáciu spolu 
so špecifikáciou navrhovaných meradiel je povinný Užívateľ ŤS predložiť 
na odsúhlasenie Prevádzkovateľovi ŤS pred pripojením sa do ŤS. Súčasťou 
projektovej dokumentácie bude aj dohodnutá lokalizácia Vstupného bodu ŤS 
a Výstupného bodu z ŤS, ako aj umiestnenie Odberného miesta.  Nesúhlas 
Prevádzkovateľa ŤS podľa tretej vety sa považuje za nesplnenie bodu 8.2. 

8.2.6 Údaje o Voľnej časti ŤS v zmysle bodu 1.4.1, uverejňované na Internetovej 
stránke, budú obsahovať: 

(a) katastrálne územie s Voľnou časťou ŤS;  

(b) celková dĺžka ŤS s Voľnou časťou ŤS (km); 

(c) maximálny prevádzkový tlak (MPa); 

(d) nominálny priemer ŤS s Voľnou časťou ŤS (mm); 

(e) jednorázový poplatok za pripojenie do ŤS (Sk) v zmysle bodu 9.2(a). 

8.2.7 Technické požiadavky na meranie plynu sú: 

(a) množstvo plynu sa  uvádza v m3 pri vzťažných podmienkach 15 C, tlaku 

101,325 kPa a relatívnej vlhkosti  = 0; 

(b) denné množstvá plynu dopravovaného ŤS cez Odberné miesta sa vykazujú 
za Plynárensky deň, tj. od 6.00 hodiny daného dňa do 6.00 hodiny 
nasledujúceho dňa; 

(c) zloženie zemného plynu (hustota v kg/m3 pri vzťažných podmienkach; 
obsah CO2 a N2 v mólových %) sa aktualizuje 1-krát mesačne, vždy 
na začiatku Plynárenského mesiaca, použijúc údaje z rozboru plynu v zmysle 
kvalitatívnych parametrov plynu za predchádzajúci Plynárenský mesiac; 

(d) vloženie týchto zmenených údajov je zachytené v archíve zmien 
prepočítavačov množstva plynu; 

(e) v prípade záujmu zo strany Prevádzkovateľa ŤS o údaje vložené 
do prepočítavačov, resp. jeho výsledky, Užívateľ ŤS mu umožní nahliadnutie 
do archívu týchto údajov a taktiež ich stiahnutie z archívu do PC, resp. 
poskytnutie už nahraných údajov archívov prepočítavača; 
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(f) Užívateľ ŤS zabezpečí prevádzkovanie prevodníkov stavových veličín 
v rozsahu 16 ÷ 96 % ich nakalibrovaného meracieho rozsahu. 

8.2.8 Užívateľ ŤS musí viesť prehľadné záznamy denne dopraveného množstva plynu ŤS, 
ktoré bude Prevádzkovateľovi ŤS k dispozícii. Prevádzkovateľ ŤS bude mať 
k dispozícii taktiež všetky prvotné podklady, na základe ktorých sa určuje denné 
množstvo plynu dopravené ŤS. 

8.2.9 Užívateľ ŤS do 3 (troch) Pracovných dní po skončení Plynárenského mesiaca 
nahlási Prevádzkovateľovi ŤS množstvo plynu dopravené ŤS za uplynulý 
Plynárensky mesiac, ako aj množstvo plynu použitého na vlastnú spotrebu 
Užívateľa ŤS. 

8.2.10 Prevádzkovateľ ŤS má právo kedykoľvek vykonať kontrolu, podľa bodu 8.2.11, 
pričom táto bude oznámená Užívateľovi ŤS vopred a vykoná sa s účasťou, prípadne 
podľa dohody bez účasti Užívateľa ŤS. 

8.2.11 Kontrola podľa bodu 8.2.10 sa týka:  

(a) všetkých meracích prístrojov a teplomerov, pri ktorej môže Užívateľ ŤS 
použiť vlastné a len metrologicky zabezpečené kontrolné meradlá; 

(b) meracích elektronických prevodníkov a prepočítavačov množstva plynu; 

(c) Užívateľom ŤS vykonaného výpočtu množstva plynu dopraveného ŤS. 

8.2.12 Za bežnú údržbu a stav meracích zostáv zodpovedá Užívateľ ŤS.  

8.2.13 Každú poruchu meracieho zariadenia Užívateľ ŤS bezodkladne oznámi 
Prevádzkovateľovi ŤS prostredníctvom kontaktnej osoby  dohodnutej v Zmluve 
o prístupe a využívaní ŤS. Zásahy do meracích zostáv, ovplyvňujúcich ich správnosť 
musia byť vopred oznámené Prevádzkovateľovi ŤS a vykonané s účasťou, prípadne 
podľa dohody bez účasti Prevádzkovateľa ŤS. 

8.2.14 Základné princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zostáv sú: 

(a) ak porucha meradla trvá menej ako 6 (šesť) hodín, potom množstvo plynu 
počas poruchy sa stanoví ako súčin priemerného hodinového množstva 
pred poruchou a po poruche a trvaní poruchy vyjadreného v hodinách, 
pričom stav počítadla pred poruchou a po poruche sa zaznamenáva 
do prevádzkového denníka; rovnakým spôsobom sa postupuje i pri kontrole 
meracieho zariadenia a súčasnej dopravy plynu; 

(b) ak porucha meradla trvá dlhšie ako 6 (šesť) hodín, potom Užívateľ ŤS ak 
má Odberné miesto vybavené vzájomne odsúhlaseným náhradným 
meraním, uvedie toto do činnosti po predchádzajúcom oboznámení 
a odsúhlasení s Prevádzkovateľom ŤS. Stanovenie množstva plynu počas 
poruchy sa vykoná na základe údajov tohoto merania. Ak Užívateľ ŤS nemá 
vybavené Odberné miesto náhradným meraním, doprava plynu do ŤS 
Užívateľom ŤS musí byť až do doby opravy meradla zastavená. 

8.2.15 Kontrola meracieho zariadenia: 

(a) za riadne vymeranie a technický stav meracích zariadení zodpovedá 
Užívateľ ŤS. Za tým účelom urobí najmenej  1-krát ročne  kontrolu 
technického stavu meracích zariadení. Dátum tejto kontroly oznámi 
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minimálne 5 (päť) Pracovných dní vopred Prevádzkovateľovi ŤS, ktorý sa 
môže tejto kontroly zúčastniť; 

(b) Prevádzkovateľ ŤS má právo kedykoľvek o takúto kontrolu požiadať, najviac 
však 2-krát ročne. Užívateľ ŤS najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní túto 
kontrolu umožní a zabezpečí. O výsledkoch týchto kontrol bude Užívateľ ŤS 
a Prevádzkovateľ ŤS viesť záznamy. 

8.2.16 Pri nedodržaní týchto kritérií Technických podmienok ŤS pre pripojenie sa do ŤS 
(bod 8.2), využívanie ŤS musí byť zo strany Užívateľa ŤS ihneď prerušené. 

8.3 Technické podmienky využívania/prevádzky Ťažobnej siete 

8.3.1 Užívateľ ŤS je povinný pri využívaní ŤS dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa ŤS 
v súlade so Zmluvou o prístupe a využívaní ŤS. 

8.3.2 Užívateľ ŤS je povinný dopravovaný plyn do ŤS zbaviť tuhých a kvapalných nečistôt 
podľa bodu 8.1.3 a zabezpečiť dodržanie kvalitatívnych parametrov pre akosť plynu 
podľa bodu 8.1.1. 

8.3.3 Užívateľ ŤS zabezpečí v procese dopravy plynu do ŤS meranie množstiev plynu 
v Odberných miestach, meranie spotreby plynu a výpočty množstiev plynu 
prípadných odfukov s popisom kedy a kde boli odfuky vykonané, pričom v každom 
Plynárenskom mesiaci vypracuje výkazy o meraní vrátane prípadných dopočtov, čo 
sa týka aj odfukov, ktorých výkazy odovzdá Prevádzkovateľovi ŤS do 3. (tretieho) 
Pracovného dňa v mesiaci. Tieto výkazy budú podkladom pre vypracovanie 
mesačných protokolov. 

8.3.4 Užívateľ ŤS zodpovedá za kvalifikačnú a zdravotnú spôsobilosť svojich 
zamestnancov s tým, že technologické zariadenia Užívateľa ŤS budú obsluhované 
len zamestnancami, ktorí majú požadované platné oprávnenia, poverenia 
a odborné kvalifikácie podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky. 

8.3.5 Užívateľ ŤS je plne zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú chybným 
vykonaním alebo nevykonaním prác alebo iných jeho povinností. Užívateľ ŤS sa 
zaväzuje odškodniť Prevádzkovateľa ŤS za straty, škody, pokuty, nároky tretích 
osôb, žaloby, záväzky, spory, výdavky a náklady (vrátane primeraných poplatkov 
za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktoré 
Prevádzkovateľ ŤS vynaloží alebo utrpí a ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia alebo 
vznikajú na základe porušenia týchto Obchodných podmienok, zmluvných 
podmienok alebo príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany 
Užívateľa ŤS. 

8.3.6 Užívateľ ŤS je povinný pri vykonávaní prác a povinností postupovať s riadnou 
a odbornou starostlivosťou, profesionálne a v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a/alebo 
rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy a/alebo samosprávy, takým 
spôsobom, aby nevznikli žiadne škody na majetku, životnom prostredí, zdraví, 
živote osôb a pod. 

8.3.7 Užívateľ ŤS sa zaväzuje: 

(a) využívať služby Hlavnej banskej záchrannej stanice zriadenej 
Prevádzkovateľom ŤS; 
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(b) viesť evidenciu prevádzkovej dokumentácie. 

8.3.8 Užívateľ ŤS je povinný bezodkladne nahlásiť Prevádzkovateľovi ŤS mimoriadnu 
udalosť, tj. vznik pracovného úrazu (smrteľný, ťažký, hromadný), porúch a havárií 
technických zariadení a požiaru, aktívne sa zúčastňovať na šetrení príčin 
a spolupracovať pri vzniku poistnej udalosti. 

8.3.9 Dňom účinnosti Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS preberá Užívateľ ŤS pracovisko 
od Prevádzkovateľa ŤS, definované v zmysle príslušných banských predpisov 
Slovenskej republiky a špecifikované miestom plnenia Zmluvy o prístupe a využívaní 
ŤS. 

8.3.10 Užívateľ ŤS je povinný dodržiavať prevádzkové predpisy Prevádzkovateľa ŤS 
a riadiť sa havarijným plánom Prevádzkovateľa ŤS.  

8.3.11 Užívateľ ŤS bez súhlasu Prevádzkovateľa ŤS nemôže vykonať žiadne investičné 
akcie na technologickom zariadení Prevádzkovateľa ŤS. 

8.3.12 Užívateľ ŤS nebude klásť prekážky zodpovedným pracovníkom Prevádzkovateľa ŤS 
pri vykonávaní: 

(a) kontrolnej činnosti na predmetných pracoviskách  spadajúcich do miesta 
plnenia Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS a predloží im požadované 
prevádzkové záznamy, údaje a výsledky špecifických činností; 

(b) priebežného sledovania technických problémov a v prípade potreby umožní 
ich operatívne riešenie; 

(c) kontroly dodržiavania prevádzkových predpisov a pokynov v zmysle 
banských predpisov a predpisov ochrany životného prostredia Slovenskej 
republiky. 

8.3.13 Užívateľ ŤS bude vo svojej činnosti rešpektovať výsledky kontrol revíznych 
technikov Prevádzkovateľa ŤS a bude akceptovať výsledky revíznych správ.  

8.3.14 Užívateľ ŤS nebude poskytovať žiadne služby tretej osobe bez súhlasu 
Prevádzkovateľa ŤS. 

8.3.15 Pri nedodržaní týchto kritérií Technických podmienok ŤS pre 
využívanie/prevádzkovanie ŤS (bod 8.3), využívanie ŤS musí byť zo strany 
Užívateľa ŤS ihneď prerušené. 

9 CENA ZA POSKYTOVANÚ SLUŽBU 

9.1 Cena za službu Prevádzkovateľa ŤS, poskytovanú na základe týchto Obchodných 
podmienok, je súčasťou Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS. 

9.2 Cena za službu Prevádzkovateľa ŤS, poskytovanú na základe týchto Obchodných 
podmienok a Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS, bude pozostávať z dvoch (2) častí: 

(a) jednorázového poplatku Užívateľa ŤS za pripojenie do ŤS, ktorý bude 
stanovený Prevádzkovateľom ŤS a uverejnený na Internetovej stránke a 

(b) dohodnutej ceny za Pridelenú kapacitu ŤS pre Užívateľa ŤS podľa bodu 
2.2.5. 
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10 FINANČNÉ ZÁRUKY 

10.1 Prvá záruka 

10.1.1 Pri podaní Žiadosti je žiadateľ povinný k Žiadosti priložiť originál bankovej záruky 
(tzv. „Bid bond“ záruka), ktorá bude obsahovať náležitosti a bude vydaná 
za nasledovných podmienok („Prvá záruka“):  

(a) Prvá záruka musí byť neodvolateľná a musí byť zriadená v banke, ktorá je 
na zozname bánk, zverejnenom na Internetovej stránke podľa týchto 
Obchodných podmienok („Banka“). 

(b) Prvá záruka musí byť vystavená vo výške, ktorú stanoví a zverejní 
Prevádzkovateľ ŤS na Internetovej stránke. 

(c) Prvá záruka musí byť platná a účinná odo dňa predloženia Žiadosti až 
do uplynutia dvadsiatich (20) dní po Konečnom termíne. 

10.1.2 Prvá záruka musí uviesť, že Prevádzkovateľ ŤS je oprávnený uplatniť si Prvú záruku 
v plnej výške v prípade, ak: 

(a) žiadateľ odstúpi od predloženej Žiadosti ešte pred pridelením požadovaných 
služieb v období jej záväznej platnosti a účinnosti, z dôvodov na strane 
žiadateľa; 

(b) žiadateľ odstúpi od pridelenej služby z dôvodov na strane žiadateľa; alebo 

(c) žiadateľ, ktorému bola pridelená služba na základe Žiadosti nepredloží 
pri podpise Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS Druhú záruku vo výške troch 
(3) dohodnutých mesačných platieb v súlade s podmienkami stanovenými 
nižšie, v  dôsledku čoho nedôjde k uzavretiu Zmluvy o prístupe a využívaní 
ŤS. 

10.1.3 Prvá záruka musí byť vyplatiteľná Bankou bez námietok, do piatich (5) Pracovných 
dní po obdržaní prvej písomnej výzvy na zaplatenie, zaslanej zo strany banky 
Prevádzkovateľa ŤS.  

10.1.4 V Prvej záruke musí byť uvedené, že Prevádzkovateľ ŤS má právo uplatniť Prvú 
záruku najskôr nasledujúci deň po dni, v ktorom sa o naplnení niektorej 
z horeuvedených podmienok dozvedel. 

10.1.5 Súčasťou Prvej záruky musí byť vyhlásenie Banky, že v prípade, ak 
žiadateľ podpíše s Prevádzkovateľom ŤS Zmluvu o prístupe a využívaní ŤS, 
poskytne v prospech Prevádzkovateľa ŤS Druhú záruku. 

10.1.6 Výzva Prevádzkovateľa ŤS na zaplatenie musí obsahovať vyhlásenie, že 
požadovaná suma je splatná z dôvodu naplnenia niektorej z podmienok uvedených 
v bode 10.1.2. 

10.2 Druhá záruka 

10.2.1 Žiadateľ je povinný pri podpise Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS predložiť originál 
neodvolateľnej bankovej záruky zriadenej v prospech Prevádzkovateľa ŤS v Banke 
najmenej vo výške troch (3) mesačných platieb za službu, ktorej presnú výšku 
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stanoví Prevádzkovateľ ŤS pred podpisom Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS 
(„Druhá záruka“).  

10.2.2 Po dôkladnom zvážení Žiadosti a súvisiacich okolností (ako napr. pôvod žiadateľa, 
rozsah a dĺžka Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS, druh požadovaných služieb, účel 
služieb, kvalita a pôvod plynu, ktorý má byť dopravovaný v ŤS) má Prevádzkovateľ 
ŤS jednostranné a nespochybniteľné právo požiadať Užívateľa ŤS o predloženie 
Druhej záruky na sumu prevyšujúcu tri (3) mesačné platby za služby. 
Prevádzkovateľ ŤS uplatní toto právo pred pridelením požadovaných služieb 
Užívateľovi ŤS primeraným spôsobom. Žiadateľ musí predložiť Druhú záruku 
na sumu požadovanú Prevádzkovateľom ŤS pred vypršaním Konečného termínu. 

10.2.3 V Druhej záruke musí byť výslovne uvedené, že:  

(a) je platná a účinná odo dňa podpisu Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS 
do konca tretieho (3.) mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom končí 
platnosť Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS (s výnimkou prípadu uvedeného 
v bode 10.2.7, kedy môže byť platnosť a účinnosť Druhej záruky kratšia); 

(b) Prevádzkovateľ ŤS je oprávnený uplatniť si Druhú záruku v prípade, ak 
Užívateľ ŤS nesplnil akékoľvek záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS a 

(c) je vyplatiteľná Bankou bez námietok do piatich (5) Pracovných dní 
po obdržaní prvej písomnej výzvy na zaplatenie, zaslanej zo strany banky 
Prevádzkovateľa ŤS.  

10.2.4 Prevádzkovateľ ŤS má právo uplatniť bankovú záruku najskôr nasledujúci deň 
po dni splatnosti faktúry vystavenej v súlade s uzatvorenou Zmluvou o prístupe 
a využívaní ŤS. 

10.2.5 Výzva Prevádzkovateľa ŤS na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie, že Užívateľ 
ŤS si nesplnil akékoľvek záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS. K písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia nezaplatenej 
faktúry Prevádzkovateľa ŤS. 

10.2.6 Ak je vyčerpané (alebo Prevádzkovateľ ŤS požiadal o čerpanie) plnenie vo výške 
aspoň 1/3 (jednej tretiny) Druhej záruky, má Prevádzkovateľ ŤS právo požiadať 
Užívateľa ŤS o doplnenie Druhej záruky na pôvodnú výšku do štrnásť (14) dní 
od doručenia žiadosti Prevádzkovateľa ŤS. V prípade, ak Užívateľ ŤS nedoplní 
v stanovenom termíne Druhú záruku na pôvodnú výšku, má Prevádzkovateľ ŤS 
právo na zmluvnú pokutu vo výške mesačnej platby za služby v zmysle Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa ŤS 
na odstúpenie od Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS. 

10.2.7 Bez ohľadu na bod 10.2.3(a), môže byť s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Prevádzkovateľa ŤS Druhá záruka platná a účinná odo dňa podpisu Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS aj na kratšie obdobie ako je uvedené v bode 12.2.3(a), ak 
budú zároveň splnené nasledovné podmienky: 

(a) žiadateľ požaduje, aby Prevádzkovateľ ŤS poskytoval služby na obdobie 
presahujúce dva (2) kalendárne roky, a to na základe Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS, ktorej platnosť a účinnosť presiahne dva (2) kalendárne 
roky; 
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(b) v Druhej záruke bude výslovne uvedené (ako alternatíva k bodu 12.2.3(a)), 
že Druhá záruka je platná a účinná najmenej na obdobie pätnástich (15) 
mesiacov; 

(c) Užívateľ ŤS bude povinný najneskôr do uplynutia 12 (dvanástich) mesiacov 
od začiatku platnosti Druhej záruky predložiť Prevádzkovateľovi ŤS 
obnovenú Druhú záruku na obdobie nasledujúcich pätnástich (15) 
mesiacov; 

(d) Užívateľ ŤS bude povinný obnovovať Druhú záruku počas celého trvania 
Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS tak, aby posledná obnovená Druhá záruka 
bola platná do konca tretieho (3.) mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom končí platnosť Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS a 

(e) v prípade, že Užívateľ ŤS neobnoví Druhú záruku v stanovenom termíne, 
má Prevádzkovateľ ŤS právo na zmluvnú pokutu vo výške mesačnej platby 
za služby v zmysle Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS. Tým nie je dotknuté 
právo Prevádzkovateľa ŤS na odstúpenie od Zmluvy o prístupe a využívaní 
ŤS. 

11 PLATOBNÉ PODMIENKY 

11.1 Fakturačným obdobím Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS medzi Prevádzkovateľom 
ŤS a Užívateľom ŤS je jeden (1) kalendárny mesiac.  

11.2 Platby zo strany Užívateľa ŤS Prevádzkovateľovi ŤS sa uskutočňujú na základe 
faktúr za opakované dodanie služby, vystavovaných Prevádzkovateľom ŤS 
a doručených Užívateľovi ŤS. 

11.3 Všetky faktúry budú vystavené a zaplatené v slovenskej mene, alebo so súhlasom 
Prevádzkovateľa ŤS aj v inej mene. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude 
vykonaná prevodným príkazom v prospech účtu veriteľa. Bankové poplatky dlžník 
znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ. 

11.4 Faktúry musia obsahovať najmä náležitosti stanovené všeobecne záväznými 
predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti podľa 
Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS, Užívateľ ŤS je oprávnený faktúry vrátiť faxom 
bez zaplatenia do piatich (5) kalendárnych dní od ich doručenia. Ak Užívateľ ŤS 
faktúru nevráti faxom v uvedenej lehote piatich (5) kalendárnych dní, má sa za to, 
že faktúra je platná. V prípade, ak Užívateľ ŤS vráti faktúru, je povinný uviesť 
konkrétne dôvody tohto vrátenia a uviesť nesúlad faktúry s týmito Obchodnými 
podmienkami alebo Zmluvou o prístupe a využívaní ŤS. Oprávneným vrátením 
faktúry v lehote piatich (5) kalendárnych dní prestáva plynúť lehota splatnosti 
a táto plynie znova odo dňa doručenia opravnej (novej) faktúry. Súčasťou faktúry 
bude DPH, ktorá bude fakturovaná v zmysle všeobecne záväzných predpisov. 

11.5 Užívateľ ŤS je povinný na základe faktúry za opakované dodanie služby, vystavenej 
a doručenej Prevádzkovateľom ŤS, do 14. (štrnásteho) kalendárneho dňa 
v príslušnom Plynárenskom mesiaci zaplatiť Prevádzkovateľovi ŤS každý mesiac 
1/12 (jednu dvanástinu) celkovej ceny za využívanie ŤS dohodnutej v Zmluve 
o prístupe a využívaní ŤS.  

11.6 Deň splatnosti faktúry za opakované dodanie služby je vždy 28. (dvadsiaty ôsmy) 
deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bola faktúra vystavená. V prípade omeškania 
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s doručením faktúry zo strany Prevádzkovateľa ŤS, predĺži sa deň splatnosti faktúry 
o počet dní omeškania s doručením faktúry. Ak deň splatnosti faktúry pripadne 
na sobotu, nedeľu, štátny sviatok, iný deň voľna alebo deň, ktorý nie je Pracovným 
dňom, je faktúra splatná najbližší Pracovný deň po tomto dni. 

11.7 V prípade, ak dôjde k úprave celkovej ceny za využívanie ŤS dohodnuté v Zmluve 
o prístupe a využívaní ŤS, alebo ak na základe odovzdávaco-preberacieho protokolu 
v zmysle Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS vyplynie povinnosť vystaviť opravnú 
faktúru – ťarchopis alebo dobropis, Prevádzkovateľ ŤS túto povinnosť splní 
do troch (3) Pracovných dní od podpísania odovzdávaco-preberacieho protokolu. 
Lehota splatnosti vystavených opravných faktúr – ťarchopisov alebo dobropisov je 
14 (štrnásť) dní od ich doručenia druhej zmluvnej strane. 

11.8 Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
dlžníka v prospech účtu veriteľa. Bankové spojenie Prevádzkovateľa ŤS vo forme 
ABO, IBAN a SWIFT uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením 
uvedeným na 1. (prvej) strane Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS alebo iného 
dokumentu, ktorý podpísali splnomocnení zástupcovia Prevádzkovateľa ŤS alebo 
Užívateľa ŤS. V opačnom prípade má právo Užívateľ ŤS vrátiť faktúru na zmenu 
vyššie uvedeného s požiadavkou na novú lehotu splatnosti. 

11.9 V prípade omeškania zmluvnej strany s úhradou peňažných záväzkov podľa Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS je druhá zmluvná strana oprávnená faktúrovať úrok 
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

11.10 Úroky z omeškania podľa predchádzajúceho bodu sú splatné do štrnásť (14) dní 
odo dňa doručenia faktúry (vyúčtovania úroku z omeškania) zmluvnej strane, ktorá 
je v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov. 

11.11 Komunikácia medzi Užívateľom ŤS a Prevádzkovateľom ŤS na účely plnenia práv 
a povinností podľa tohto článku 11 sa uskutočňuje prostredníctvom faxu, emailu 
so žiadosťou o potvrdenie prijatia alebo doporučenou poštou. Pokiaľ sa strany 
v Zmluve o prístupe a využívaní ŤS nedohodnú inak, faktúry Prevádzkovateľa ŤS, 
ktoré sa Užívateľovi ŤS doručujú (i) faxom, sa považujú za doručené v okamihu, 
keď faxový prístroj Prevádzkovateľa ŤS potvrdí faxový prenos faktúry pre Užívateľa 
ŤS, (ii) emailom, sa faktúry považujú za doručené v okamihu, keď Prevádzkovateľ 
ŤS obdrží od servera Užívateľa ŤS elektronické potvrdenie o prijatí emailu, a (iii) 
doporučenou poštou, sa faktúry považujú za doručené v okamihu, keď uplynú tri 
(3) dni odo dňa zaslania pošty na adresu Užívateľa ŤS. Pre doručovanie faktúr 
Prevádzkovateľa ŤS sa prednostne použije prenos faxom, a ak zlyhá prenos faxom 
potom emailom. V prípade, že zlyhajú obidva vyššie uvedené spôsoby prenosu, tak 
Prevádzkovateľ ŤS zašle faktúry doporučenou poštou. 

12 POSTÚPENIE ALEBO PREVOD PRÁV A 
POVINNOSTÍ 

Užívateľ ŤS nesmie postúpiť ani inak previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce 
zo Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS na  tretiu osobu.  
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13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

13.1.1 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť v čase ich trvania alebo v čase  trvania ich 
následkov oslobodzujú zmluvné strany od plnenia  zmluvných povinností. Zmluvná 
strana postihnutá okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť je povinná 
bez zbytočného odkladu písomne o tejto okolnosti vylučujúcej zodpovednosť 
informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dĺžky doby, počas ktorej informujúca 
zmluvná strana očakáva trvanie príslušnej okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. 
Zmluvná strana, ktorá je pri plnení svojej povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS postihnutá okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, je 
zároveň povinná vyvinúť primerané úsilie, aby okolnosť vylučujúca zodpovednosť 
trvala pokiaľ možno čo najkratšie a aby akékoľvek jej negatívne účinky 
na postihnutú zmluvnú stranu boli čo najmenšie. 

13.1.2 Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť v zmysle tohto ustanovenia sa rozumie 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej 
v splnení jej povinnosti podľa Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase uzatvorenia Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS túto prekážku predvídala.  

13.1.3 Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považujú predovšetkým prírodné vplyvy,  
záplavy, zemetrasenie, zosúvanie pôdy, vojna alebo situácie podobné vojne, požiar, 
poruchy, prevádzkové havárie, explózie, teroristické útoky. 

13.1.4 Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť nebudú uznané také prekážky, ktoré 
vyplývajú z osobných a menovite hospodárskych pomerov zmluvných strán, ako aj 
prekážky v plnení určitej zmluvnej povinnosti, ktoré vznikli až v čase, keď bola 
povinná zmluvná strana v omeškaní s plnením tejto zmluvnej povinnosti. 

13.1.5 V prípade, že okolnosť vylučujúca zodpovednosť trvá dlhšie ako sedem (7) 
kalendárnych dní,  zmluvné strany vstúpia do rokovania s cieľom dosiahnuť pre obe 
zmluvné strany prijateľné riešenie. 

13.2 Riešenie sporov 

13.2.1 Spor a jeho riešenie 

Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z alebo v súvislosti so Zmluvou 
o prístupe a využívaní ŤS („Spor“) sa zmluvné strany v dobrej viere pokúsia 
vyriešiť rokovaním bez toho, aby sa automaticky uchýlili k súdnemu alebo 
rozhodcovskému konaniu. V prípade Sporu je každá zmluvná strana povinná 
doručiť druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, v ktorom navrhne, aby sa 
zmluvné strany pokúsili vyriešiť spor rokovaním („Oznámenie o spore“). Ak sa Spor 
do tridsiatich (30) dní od Oznámenia o spore nevyrieši, a zmluvné strany sa 
nedohodnú na predĺžení tejto lehoty, Spor bude s konečnou platnosťou vyriešený 
podľa bodu 13.2.2, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  

13.2.2 Rozhodcovské konanie 

Ak zmluvné strany nevyriešia Spor podľa bodu 13.2.1 a nedohodnú sa písomne 
inak, Spor sa bude rozhodovať vo Viedni Medzinárodným arbitrážnym centrom 
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Rakúskej federálnej hospodárskej komory (International Arbitral Centre of the 
Austrian Federal Economic Chamber) („Rozhodcovský súd“) vedenom 
v anglickom jazyku troma (3) rozhodcami podľa arbitrážnych pravidiel 
Medzinárodnej obchodnej komory („Pravidlá ICC“), s tým, že pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak: 

(a) každá strana vymenuje jedného rozhodcu; 

(b) tretí rozhodca, ktorý bude pôsobiť ako predseda tribunálu Rozhodcovského 
súdu, bude vymenovaný dvoma rozhodcami vymenovanými zmluvnými 
stranami alebo v ich mene. Ak tretí rozhodca nebude vybraný a nominovaný 
na Rozhodcovský súd na vymenovanie do tridsiatich (30) dní po dni 
potvrdenia neskoršieho z dvoch vymenovaných rozhodcov Rozhodcovským 
súdom, bude tretí rozhodca vybraný a vymenovaný Rozhodcovským súdom 
v súlade s Pravidlami ICC; 

(c) každý z vymenovaných rozhodcov musí byť a zostať nezávislý a nestranný 
od ktorejkoľvek strany. 

13.2.3 Ak hodnota v Spore nepresiahne  33 194 ( tridsaťtri tisíc jednostodeväťdesiatštyri) 
EURO, rozhodcovský tribunál bude zložený z jediného rozhodcu, ktorý bude 
vybraný a vymenovaný Rozhodcovským súdom. Hodnota v Spore zahŕňa 
žiadateľove nároky v zmysle návrhu na rozhodcovské konanie a akékoľvek 
protinároky v odpovedi protistrany na návrh na rozhodcovské konanie. 

13.2.4 Rozhodcovský súd rozhodne na základe doslovného znenia Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS v súlade s právom, ktorým sa riadi táto Zmluva o prístupe 
a využívaní ŤS, a toto rozhodnutie bude konečné, vykonateľné a záväzné 
pre zmluvné strany. 

13.2.5 Bez ohľadu na to, čo je uvedené v odseku 13.2.2 až 13.2.4, ktorákoľvek strana 
Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS je oprávnená  

(a) začať súdne konanie so žiadosťou o súdny príkaz, zákaz, alebo deklaratórny 
súdny príkaz, najmä dočasný zadržovací príkaz či dočasný alebo trvalý 
súdny príkaz, ktoré môžu byť potrebné za účelom definovania alebo 
ochrany práv a vymáhania záväzkov obsiahnutých v Zmluve o prístupe 
a využívaní ŤS, očakávajúc rozhodnutie Sporu v súlade s rozhodcovským 
konaním, uvedeným v odsekoch 13.2.2 až 13.2.4; alebo  

(b) pristúpiť k akémukoľvek rozhodcovskému konaniu, vyplývajúcemu 
zo Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS s akýmkoľvek iným rozhodcovským 
konaním, vyplývajúcim zo Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS. 

13.3 Aplikácia týchto Obchodných podmienok na Zmluvy o prístupe 
a využívaní ťažobnej siete 

13.3.1 Ustanovenia týchto Obchodných podmienok ustanovujú podmienky pre prístup 
a využívanie ŤS a sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s plynom. 

13.3.2 Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých Zmlúv o prístupe 
a využívaní ŤS. 

13.3.3 V prípade, ak je Zmluva o prístupe a využívaní ŤS v rozpore s týmito Obchodnými 
podmienkami, má prednosť úprava týchto Obchodných podmienok. 
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13.3.4 Akékoľvek zmeny Obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade so znením Zmlúv 
o prístupe a využívaní ŤS, majú prednosť pred príslušnými rozpornými 
ustanoveniami týchto Zmlúv o prístupe a využívaní ŤS. 

13.3.5 Prevádzkovateľ ŤS má na zabezpečenie svojich nárokov zo Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS zádržne právo na dopravovanom plyne v zmysle § 535 Obchodného 
zákonníka. 

13.4 Odstúpenie od Zmluvy o prístupe a využívaní ťažobnej siete 

13.4.1 Užívateľ ŤS alebo Prevádzkovateľ ŤS sú oprávnení písomne odstúpiť od Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS, ak: 

(a) nastane okolnosť vylučujúca zodpovednosť zmluvných strán a bude trvať 
dlhšie ako šesť (6) mesiacov; alebo 

(b) dôjde k iným podstatným porušeniam Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS, 
týchto Obchodných podmienok.  

13.4.2 Prevádzkovateľ ŤS je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS, ak: 

(a) Užívateľ ŤS nevyužíva Pridelenú kapacitu ŤS podľa Plánu využitia ŤS 
v zmysle bodu 5.5;  

(b) Užívateľ ŤS nedoplní Druhú záruku podľa bodu 10.2.6; 

(c) Užívateľ ŤS neobnoví Druhú záruku podľa bodu 10.2.7(e); 

(d) finančná situácia Užívateľa ŤS sa zhorší v rozsahu, ktorý ohrozuje 
potencionálne nároky Prevádzkovateľa ŤS voči Užívateľovi ŤS podľa Zmluvy 
o prístupe a využívaní ŤS; 

(e) žiadateľ bol vyhlásený za úpadcu, voči majetku Užívateľa ŤS sa začalo 
akékoľvek konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, alebo žiadosť o konkurz 
Užívateľa ŤS bola zamietnutá pre nedostatok majetku Užívateľa ŤS; 

(f) konanie Užívateľa ŤS preukázateľne ohrozuje alebo by mohlo ohroziť 
bezpečnosť plynárenskej siete alebo 

(g) Prevádzkovateľ ŤS preukáže, že Užívateľ ŤS poskytol Prevádzkovateľovi ŤS 
nepravdivé alebo zavádzajúce informácie a/alebo dokumenty v čase 
predloženia Žiadosti Prevádzkovateľovi ŤS.  

13.4.3 Najneskôr jeden (1) mesiac pred odoslaním písomného oznámenia o odstúpení 
zmluvnej strane, ktorá porušuje svoje povinnosti, je odstupujúca zmluvná strana 
povinná písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu na neplnenie jej povinností. 
Odstupujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane poskytnúť uvedenú 
lehotu jeden (1) mesiac na uvedenie svojho konania do súladu so Zmluvou 
o prístupe a využívaní ŤS a týmito Obchodnými podmienkami.  

13.4.4 Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS môže byť doručené 
druhej zmluvnej strane jeden (1) mesiac po doručení oznámenia podľa bodu 13.4.3 
tejto zmluvnej strane. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS 
musí byť doručené odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane 
v písomnej forme.  
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13.4.5 Odstúpenie od Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS nadobúda účinnosť dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane. 

13.5 Povinnosť mlčanlivosti 

13.5.1 Zmluva o prístupe a využívaní ŤS je ako celok aj v akejkoľvek časti dôverný 
dokument, ktorý nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany sprístupnený tretím stranám. Informácie, ktoré si zmluvné strany 
vymenili alebo vymenia v súvislosti s plnením Zmluvy o prístupe a využívaní ŤS 
alebo informácie, ktoré si žiadateľ a Prevádzkovateľ ŤS vymenia po predložení 
Žiadosti sú dôverné a zmluvné strany ich nesmú prezradiť alebo inak poskytnúť 
tretej osobe.  

13.5.2 Za tretie osoby v zmysle tohto bodu sú považovaní i zamestnanci zmluvných strán, 
ktorí nemajú na základe ich pracovného zaradenia bežne prístup k dokumentom, 
akým je Zmluva o prístupe a využívaní ŤS, alebo nie sú viazaní k príslušnej 
zmluvnej strane povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom v rozsahu uvedenom 
v tomto bode. Za tretie strany sa však nepovažujú externí poradcovia zmluvných 
strán, ktorí sa podieľajú na podnikateľskej činnosti príslušnej zmluvnej strany 
a zároveň sú viazaní k tejto zmluvnej strane zákonnou či zmluvnou povinnosťou 
mlčanlivosti prinajmenšom v rozsahu uvedenom v tomto bode. 

13.5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že porušením ustanovení tohto bodu nie je 
prípad, kedy poskytnutie dôvernej informácie strane ukladá všeobecne záväzný 
právny predpis alebo prípad, kedy o poskytnutie dôvernej informácie požiada 
štátny, regulačný alebo iný orgán verejnej moci a príslušné právne predpisy takéto 
orgány k obdržaniu takýchto informácii výslovne oprávňujú. 

13.5.4 Prevádzkovateľ ŤS je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve 
súvisiacom s využívaním ŤS a nemôže takéto informácie poskytnúť jeho 
pridruženým spoločnostiam pred tým, ako ich sprístupní všetkým účastníkom trhu 
s plynom. 

13.5.5 Prevádzkovateľ ŤS je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci Prevádzkovateľa ŤS, 
ktorí sú taktiež zamestnaní u pridružených spoločností Prevádzkovateľa ŤS nemali 
prístup k obchodnému tajomstvu Prevádzkovateľa ŤS, týkajúceho využívania ŤS. 

13.6 Povaha týchto Obchodných podmienok 

13.6.1 Tieto Obchodné podmienky a všetky práva autorské alebo duševné, ktoré z neho 
vyplývajú sú výlučným vlastníctvom a know-how Prevádzkovateľa ŤS, chránené 
zákonom a internými predpismi Prevádzkovateľa ŤS. Žiaden účastník trhu 
s plynom, štátny orgán alebo akákoľvek iná osoba nesmie tieto Obchodné 
podmienky, alebo ich časť, kopírovať, publikovať, zverejňovať, cirkulovať, postúpiť 
inej osobe alebo inak použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Prevádzkovateľa ŤS. 

13.6.2 Tieto Obchodné podmienky musia byť používané akoukoľvek stranou, ktorá sa díva 
na alebo používa tieto Obchodné podmienky, výlučne za účelom tu stanoveným 
(predloženie Žiadosti Prevádzkovateľovi ŤS alebo uzavretie Zmluvy o prístupe 
a využívaní ŤS). Ak tretia strana použije tieto Obchodné podmienky na iný účel 
alebo inak poruší ich ustanovenia, nie je tým dotknuté právo Prevádzkovateľa ŤS 
na náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia alebo začatie 
občianskoprávneho, trestného alebo iného konania voči takejto osobe.  
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13.6.3 Prevádzkovateľ ŤS je jedinou osobou oprávnenou navrhnúť zmeny alebo doplnenie 
týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ ŤS tiež zmení alebo doplní tieto 
Obchodné podmienky, ak zmena alebo doplnenie vyplýva z novej všeobecne 
záväznej legislatívy alebo administratívneho rozhodnutia  orgánov verejnej moci 
v Slovenskej republike alebo Európskej únie.   

13.6.4 V prípade, ak Prevádzkovateľ ŤS zverejní tieto Obchodné podmienky aj v anglickom 
jazyku, a medzi slovenskou verziou a anglickou verziou týchto Obchodných 
podmienok existuje rozdiel alebo rozpor, rozhodujúca je slovenská verzia. 

13.7 Platnosť a účinnosť Obchodných podmienok 

Obchodné podmienky a každá ich zmena sú platné a účinné ku dňu splnenia 
podmienky, ak Prevádzkovateľ ŤS zverejní tieto Obchodné podmienky 
na Internetovej stránke. 

13.8 Zoznam príloh 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok sú tieto prílohy: 

(a) Príloha č. 1:  Prehlásenie o pristúpení k Obchodným podmienkam a 

(b) Príloha č. 2:  Plán využitia ťažobnej siete. 
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Príloha č. 1 
PREHLÁSENIE*    

  

* Vyplňte formulár čitateľne paličkovým písmom 

PRÁVNICKÁ OSOBA1:   

Obchodné meno:  

  
     

Sídlo:  

  

    

IČO: 

  

    

DRČ: 

  
    

 

Zapísaná v obchodnom registri:   Oddiel:   Vložka:  

  

  

    

  

    

      

FYZICKÁ OSOBA2:  

Meno a priezvisko:  

    

Trvalý pobyt: 

  
    

Rodné číslo: 

  

    

DRČ: 

  

    

 

(ďalej len "Žiadateľ")    

 

Prostredníctvom nižšie uvedených podpisov týmto Žiadateľ prejavuje vôľu, potvrdzuje a prehlasuje, že:  

  

(1)         si prečítal a porozumel v plnom rozsahu zneniu: 
    

(i) obchodných podmienok pre prístup a využívanie ťažobnej siete vydaných v zmysle  § 15 ods. 12 

zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov, v platnom znení („Obchodné 
podmienky“), 
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(ii) iných dokumentov, ktoré sa týkajú Obchodných podmienok, a ktoré zverejnila spoločnosť NAFTA a.s., 

so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4837/B („Prevádzkovateľ ŤS“) na svojej Internetovej stránke 

(„Dokumenty“); 

 
(2)       pristupuje k a výslovne a neodvolateľne súhlasí so znením Obchodných podmienok a Dokumentov a zároveň 

prehlasuje, že sú pre Žiadateľa záväzné; 
  

 
(3)         si uvedomuje, že všetky informácie, ktoré sa dozvie alebo získa (v ústnej alebo v písomnej podobe) v súvislosti 

s predkladaním žiadosti v zmysle Obchodných podmienok („Žiadosť“), sú dôverného charakteru, a že 
dôvernosť týchto informácií sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržať až do písomného odvolania Prevádzkovateľa 

ŤS a 

   
(4) Žiadosť je pre Žiadateľa právne záväzná a neodvolateľná a nebude odvolaná alebo menená až do uplynutia 

dvadsiatich (20) dní po Konečnom termíne (tak ako je definovaný v Obchodných podmienkach a určený 
na Internetovej stránke Prevádzkovateľa ŤS). 

  
  

Pokiaľ nie je v tomto prehlásení uvedené inak, všetky pojmy začínajúce sa veľkým písmenom majú taký význam, aký je 

im priznaný v Obchodných podmienkach. 

Na dôkaz vyššie uvedeného podpisujem(e)  toto prehlásenie. 

 

  V(miesto)     Dátum       V(miesto)   Dátum     

  

  

      

  

  

        
 

  

Podpis:   
  

  Podpis:   

  

  

        

                      

Meno: 

  

  Meno:   

 

  

Funkcia:   Funkcia:   

  

  

1) V prípade, že žiada právnická osoba, vyplní nasledovné údaje    

2) V prípade, že žiada fyzická osoba, vyplní nasledovné údaje           
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Príloha č. 2 
 
 

 

PLÁN VYUŽITIA ŤAŽOBNEJ SIETE* 
 
                                                                                                    * Vyplňte formulár čitateľne paličkovým písmom 

 

 
 

PRÁVNICKÁ OSOBA1:   

Obchodné meno:                   

 

      

                      

Sídlo:                      

 

                  

IČO:                 

  

  

            

            

                  

Zapísaná v obchodnom registri:       Oddiel:   Vložka:  

  

  

    

  

    

      

 
FYZICKÁ OSOBA2:  

Meno a priezvisko:                   

  

  

Trvalý pobyt: 

  

  

                      

Rodné číslo:           

  

  

              

              

 

(ďalej len "Žiadateľ")                    
 

          

        

        

Predpokladané obdobie poskytovania služby3 
začiatok  

koniec  

          

Názov požadovanej ťažobnej siete4  

          

                                                 
  1 V prípade, že žiada právnická osoba, vyplní nasledovné údaje 

  2 V prípade, že žiada fyzická osoba, vyplní nasledovné údaje 

  3 Prosím uveďte dátum požadovaného začatia využívania Ťažobnej siete v tvare deň, mesiac a rok 

  4 Prosím uveďte názov požadovanej Ťažobnej siete, ktorý je uverejnený na Internetovej stránke 
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PLÁN VYUŽITIA ŤAŽOBNEJ SIETE POČAS PRVÝCH TROCH ROKOV  
 

Kalendárne roky5 
   

Štvrťroky6 

I. II. III. IV. 

Rok:             

Rok:             

Rok:             
    

 
 

 
PLÁN VYUŽITIA ŤAŽOBNEJ SIETE POČAS NASLEDUJÚCICH ROKOV  

 

Kalendárny rok5 Využitie7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  V(miesto)     Dátum       V(miesto)   Dátum     

  

  

      

  

  

        

                     

  

                    

Podpis:   
  

  Podpis:   

  

  

        

                      

Meno: 

  

  Meno:   
 

  

Funkcia:   Funkcia:   

                      

  
  

  

  
  

 

                                                 
  5 Prosím uveďte príslušný rok 

  6 Prosím uveďte mesačné údaje za jeden kalendárny štvrťrok v tisícoch m3 

  7 Prosím uveďte ročné údaje v tisícoch m3 


