
URAD PRE REGULÁcru srnŤovÝcu onvrrvÍ
Bajkalská 27,P.o. Box 12,820 07 Bratislava

oddvodnenie: Držitel' povolenia požiadal Ú1ad pre reguláciu sieťových odvetví podťa $ 9 zákona č. 656/2OM Z. z. o anergeike a o nnene niektor.Íchzákonov o vykonanie zmany čísla osveděenia zodpovedného zástupcu spoloěnosii v povo|ení č. 2o05P o016 _ 1 . 
"-.*-";-ň; 

'6. ň.';ř úiul;."reguláciu sieťoých odvetví posúdil žiadosť ako odóvodnenu a roÁodof lydať povoíenie na podnikanie v anergetike tak ako je uvedené vo qfookove.'časti' Pretože účastníkovi konania bolo lryhovené v plnom rozsahu, podróbne;8ie odÓvodnenie rozhodnutia po-oru $ 47 ods. 1 zžkona é',7111967 Zb.o sprár'nom konaní nieje potrebné.

Poučenie:ProtitomutorozhodnutiuvydanémuvprvomstupnimÓžuúčastnícikonaniapodÍa$53zakona ě,7L/I967 Zb.osprávnomkonanípodať
odvolanie v lehote l5 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia na úad pre reguláciu sieťový;h odv;tvl, odbor regulácie tepelnej errergetity,sajkakiazl,820 07 Bratislava. Rozho&rutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných pňstriedkov nudobudlo právoplatosť]je preslalmateťné súdom.

Bratislava, vydané dňa 18. mája 2011

Hazť,
Ing 'Má r i a  Ma rková

riaditel'ka odboru regulácie tepelnej energetiky

Císlo: 0025|201IIP-PE

ROZHODNUTIE
Urad pre reguláciu sieťových odvetvi, odbor regulácie tepe|nej energetiky, ako vecne prís|ušný správny orgán, podl'a $ 5 ziil<ona ě.711196,7 Zb.
o sprárnrom konani (správny poriadok), pod|'a $ 5 zákona ě. 276t200I Z. z. o regll|ácii v siéťovych oďvetviách ň #erre a doplnení niektoýh zákonov
vmeníneskoršíchpredpisovapod|'a$9zákonaě.656/2004Z.z'oarcrgetiŘeaoaneneniektoýhzákonov,voveciŽiádostio"."nuvpovolení
evidovanú pod ěís|om:2532-2011.84 lrykonal zmenu povolenia č' 2005P obt o _ t. Zmena zo dřB26.Io.20o6 awdáva

povolenie č. 2005P 0016 .2.zmena
právnickej osobe

obchodné-.oo. CHIRANA . PREMA Energetika, S.ř.o.
sídlo: nám Dr. Alberta Schweitzera' |94,916 01 Stará Turá právna forma podnikania: spoločnost' s ručením

obmedzeným

na predmet podnikania:
l fprynarenstvo

Rozsah podnikania: dodávka plynu, distribúcia plynu

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č.l

Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Valenčík, nar. 22.3.|955, Miškech dedinka 946,91612 Lubina číslo: 656/2004l 41b-0I62

Termín začatia výkonu činnosti: 01.01.2006
Doba platnosti povolenia do: 0L0L2026

Povi1nosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držitel. povolenia je povinný dodržiavď všetky ustanov enia zll<onač. 656/2004 Z. z. o enagetike a o znene niektoýh zákonov v znení neskoršich predpisov a zákona ě' 276/zóot z. ,. o regulácii v sieťových odvetviaďra o zmerre'a doplnení niektoýh zákonov v zrrerrí neskorších predpisov a všeobecne ia,unepredpísy vydané na ich zÍirláde. Povolenie sa vďahuje |enna technické zariadenia, na ktoré držitel'povolenia preukazal technické predpoklady na vykonávarie povólene; činnosti. Technické zariadenia sú uvedenévpríloheč.2.Týmtorozhodnutímsamenírozhodnutieovydanípouó|.nňě.2ó05Pdoto-t.Áenavydáne dň^26.|o.;ďO6úáa"ň'ř...g"ia. i"
slerowcn oovewl.

J
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Príloha č.2 k povoleniu č. 2006P 0016 - 2. zmena- Technické zariadenia

') RsP - regulačná stanica p|ynu, DS - distribučná sústava, PS . prepravná sústava
2)zP-zemnyp|yn,SP-sv iet ip|yn,KP-koksárenskýp|yn,GP-generátoroýp|yn,BP-biop|yn,P-propán,B-bután,

3) NTL . nízky t|ak' STL - stredný tlak, WL - vysoký t|ak

stÍana2 z2

Por.
č.

Názov zariadeniaí) Druh
plynu2) Tlak3)

oiz*a
lkml

Kapacita
zásobníkov [Nm,]

1 . Ds - VTL prípojka ZP VTL 0,03
2. RSP ZP VTUSTL
3. DS - plynovod 300 kPa ZP STL 0,8
4. DS - plynovod 20 kPa ZP STL 0,3

Množstvo prepraveného a|ebo distribuovaného plynu za rok. 2300tis. Nm"



URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH ODVET\'I
Bajka|ská 27,P.o. 12,820 07 Bratislava

ROZIrODNUTIE
(]rad pr€ reguláciu sieťových odvetví, odbor Íegu|ácie tcpehtej ener8ctiky. ako vecne prisluš ý spráYny orgán' podlb $ 5 zákona č.'71l|967 Zb'
o spl á\ nonl konani (správny poliadok). podl.a $ 5 zákěna č ' 2.161200| z' 2 ' o reguláci i v sicťový ch odvctvi ach a o zmene a doplnen i n iekbÍých Zákono Ý
\ 7ne|í neskoršich predpisov a pod|'a $ 9 zákona č' 656D004 Z. z' o en€rgetike aozmene niektoÍých zákonov, vo veci Žiadosli o zmenu vpovo]cni
cv ldov anú pod číslom: l 339/2006/03 vykonal zmenu povolenia č' 2005 P 00 l ó zo dňa 2 8. l 0'200 5 a vydáva

povolenie č. 2005P 001ó .1. zmena
prámic|{ej osobe

obcho<lnémeno: CHIRANA - PREMA Energetika' s.r.o.
sidlo: nám Dr. Alberta Schweitzera l94 ' 916 0l Stiřá TuÍá prár.na forna podnikania: spoločnost' s ručením

obmedzeným

na predmet podnikania:

plynárenstvo

Rozsah podnikanie: dodávka plynu, distribúcia plynu

vIiesto podnikania a mapa vymedzeného územial prílqha č.l

Zodpov €dný zástupca: Ing' Milan Valcnčík. nar. 22.3. l9p5' Miškech dedinka 94ó, 9l6 l2Lubina

I e r m i n  Z a č a t i a  r Í k o n u  č i n n o s t i i  0 l . 0 l . 2 0 0 ó
Doha p|aInosr i  povo|en ia  do:  0 l  .0 l  ' 202ó

l'o\ inno\ti a tcChnické po.|mienkv vvtonávániA p|,!o|tncj či||nosli: DížlIeI po!oionia j € povlnný dodrŽiaval. všetky ust.tllovenia zdkona č 656/200"1
Z / o cn. lgel ikc a o Zmene niekloÚch zákono\ azn(onaČ 27Ól20Ul Z z oÍe8u|ác i l  v s ieťo! ých odv € tv ioch ao zmene a doplnenin iektorých Zákono\ '
\ zn.ni neskoÉich pÍedpisov a všeobecne ZáVamé pÍedpisy vydané na ich ák]ade' Povolmle sa Vzl.ahuje len na technické Zariadenia' na kloré díŽit€l'
Po\olcnia p|cukáal 1cchnické predpokIady na vykonáÝoie povolene.j činnbsti Technickó zaÍiadenia sú uvedcné v prjIohe č 2. Iýn1lo rozhodnulinr 5a
nreni lozhodnutie o vydani povolenia č' 2005P 00l ó vydané ďna 28' l0.2005 Úradom pÍe Íeguláciu sicl'ových od\tNí'

()dó|odnenic: DrŽiter povolenia poŽiadal úrad dňa o9.lo,2ooó pod|'a $ 9 záko a ě. 65612001 z' z' o eneígetike ao?mene nieklolých zákonov
o\ykonanie zmeny názvu spo|očnGti v povo|eni č' 20o5P 0016 zo d44 28' lo.2oo5' Urad pre regu|aciu \l €ťoq;'ch od\ťtvi posúdi| Žiadosť ako
odóÝodncnú a lozhodolvydat' povolgli € na podnikanie y eneÍ8etike tak akpje uvedené vo výÍokovej časti Nakol'ko útčaslníkovi konaniabolo vyho\'ené
t p lno nr rozsahu. podrobnejšie odÓvodíenie rozhodrnrtia podl.a $ 47 ods' l|ižkona č '.11l196'7 Zh ' o sp.ávnoň konan i n ie j e potrebné'

I,oučelie: PrLÍi tomuto rczhodnutiu vydanému ! pNoln stupni mózu úcagtnicl konan|a podla $ 5] zii(oía č' 7l/196.t Lb. o spÍávnom konani podal
odvolaniť \, lcholc | 5 dni odo dňa oznámeniá rozhodnutia na UÍad pre Íegqlác]u sieťovycb odvetví. odbor regulácie tepelnej cneÍgetiky' Bajkalská 27.
s]() 07 Bralis1.r\a. Rozhoďtuti€. ktoré po vyč.rpan| dadnych opravnj.ch proFtriedkov nadobudlo právop|atnosť' Je preskúmatel'né sÚdon1

BraÍislav{' vyd8né dňa 2ó. októbřá 2006

čislo: BA - 0]98i99

//az{'
Ing .  Má r i a  Ma rková

riaditel'ka odboru regulácie tepelnej energetiky



Únan PRB REGUr,Áclu smŤovfcrr olvnrvÍ
Bajka|ská 27,P'o. Box 12' 820 07 Bratislava

odóvodnenie: Žiadarcr splnit podmienky a poŽiadavky pod|.a $ 7 zákona č,' 656/2004 Z' z' o mer8etike a o zmene niektorých zákonov (d'a|ej len
'.zákon..) a Žiadosl. obsahuje všelky ná|ežitostl uvedené v 6 ó zákona' Urad pre regulácIU sieÍbvých odveNí posúdil Žiadosť ako odóvodlenú a roz.hodot
vydal. povo|enie na podnikanie v ener8etike tak ako je uYedené vo výÍokovej časti' Nakol'ko účastnikovi konaÍIia bo|o !ryhovené v plnom rozsahrr,
podrobĎejŠ |e odóvoďlen ie rozhodnrtia pod |,a $ 47 ods' t zákona č' 7 l /l9ó7 Zb ' o správnom konani n i€ j € potÍebné.

Poučtnie: Proti lomulo rozhodnutiu vydanému v pÍvom stupni móŽu účastnlci konaÍia pod|.a $ 53 Zíkona č. 1|/|967 zb' o správnom konani podať
odVolanic ! lehote l5 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia na Umd pre reguláciu si.ťových odvetví, odbor regu|ácie tepe|nej energetiky. Bajkalská 27,
82l 0l BÍatislava, To1o rozhodrutieje pÍeskúmatel'né súdom.

Bratislava. 28. október 2005

Hat!
Ing .  Má r i a  Marková

riaditerka odboru regulácie tepelÍlej €nergetiky

ROZIIODNUTIE
Urad pre reguláciu sieťových odvetví' odbor legulácie l €pe|nej eneBetiky' ako vecne pÍislušný spÍávny oÍglín' podlh $ 5 zákona č,7|l|961 zb'
o správnom konaní (správny poriadok), pod|'a { 5 zákona č' 276|200| Z' z' o Íegulácii v sietbvých odvetviach ao zmene a doplneni niektoýh zákonov
V zneni n€skoÍšich predpisov a podl.a N 7 zákona č,' 6s6l2ou Z. z' o energetike ao zmene niektořých ákonov, vo veci žiadosti o v}danie povolenia na
podnikanie f mergelike čis|o: l0l6/2005/03 , vydáva

povolenie č. 2005P 0016 ].].
právnickej osobe

obchodné meno: CHIRANA - PREMA Energetika' a.s.
sid|o: nám Dr. A|berta Schweitzera 194 ' 916 01 Stará Turá právna forma podnikania: akciová spo|očnost'

na predmet podnikania:

plynárenstvo
Rozsah podnikania: dodávka p|ynu' distribúcia plynu

Nti€sto podnikania a mapa rymedzeného územia: príloha č.I

zodpovedný zástupca: lng' Milan Valenčík, naÍ.22.3.l955, Miškech dedinka946,9ló l2 Lubina čislo: BA - 0398/99

TermÍn začatia výkonu činnosti: 1.1.2006

Doba p|atnosti povolenia do: neurčíta

Povinnosti a technické podmi€nky vykoíáváni{ povo|enci čiínosti: Držitel. povolenia jc povinný dodržiavď všetky ustanovenia zákona č' ó5ó2004
z'z 'oeneťgelikeaozmeneniektoÚchákonovaz^konač.2761200|Z.z.orcguláci ivsieťovýchodvetviachaozmeneadop]neníniektorýchzákono!
v zneni neskorších predpisov a všeobecne závámé pÍedpisy vydané na ich základe' Povolenie sa vďahuj€ len na technické zariadenia' na kloré drŽite|.
povolen ia prellúzal technické pÍedpok|ady na vykonávanie povolenej č imosti ' Technické zaÍiadenia sú uvedené v priIohe č 2
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Prí|oha č.2 k povo|eniu č. 2005P 00l6 - Technické zariadenia

Por.
Názov zariadenia1)

Druh
plynu2) Tlak3)

DíŽka

lkml

Kapacita
zásobníkov INm3]

1 . Ds. VTL prípojka ZP VTL 0,03
z . RSP ZP VTUSTL

DS - plynovod 300 kPa ZP STL 0,8
Á DS - plynovod 20 kPa ZP Ď | L 0,3

MnoŽstvo prepraveného aIebo distribuovaného plynu za rok: 2300tis. Nm3

.) RsP . regu|ačná stanica p|ynu, Ds - distribučná súsbva, Ps - prepravná sústsva
2) ZP. zemný p|yn, SP . svietiplyn, KP - koksá-enský plyn, GP. generátorový p|yn, BP. biop|yn, P . propán, B - bután,
.) NTL - nízky tlak' STL - stredný tlak, VTL . Vysoký t|ak
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