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PARAGRAFY PRI VÝMENE STÚPAČKOVÝCH
ROZVODOV PLYNU
Inšpirovaný konferenciou ZSaUN v Tatranských Matliaroch, že účastníci majú ambíciu osloviť
zákonodarcov ohľadom zákonov týkajúcich sa správcovských firiem a bytových družstiev s cieľom
optimalizovať ich znenie vo väčšej spätosti s realitou života chcem spomenúť zopár paragrafov, ktoré
sa týkajú výmeny stúpačkových rozvodov plynu v bytových domoch – ktoré by tiež bolo možno dobré
optimalizovať.
Z čoho vychádzame
V SPRÁVCOVI BYTOVÝCH DOMOV č. 2/2012 bol uverejnený článok na tému výmeny stúpačiek plynu v „spolupráci“ s SPP-distribúcia, a. s. Kompetencie SPP-D sú deklarované aj zákonom
o energetike č. 656/2004. Podelíme sa o určité ustanovenia priamo späté s danou tematikou.

§49 – Práva a povinnosti oprávneného odberateľa
plynu a koncového odberateľa plynu
(4) Koncový odberateľ plynu v domácnosti, je povinný
b) umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž
určeného meradla a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému meradlu,
d) udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom
technickom stave.
(5) Vlastník alebo správca dotknutej nehnuteľnosti, do ktorej je
dodávaný plyn, je povinný
c) udržiavať odberné plynové zariadenie slúžiace na túto
dodávku plynu v zodpovedajúcom technickom stave,
d) poskytovať technické údaje o tomto odbernom plynovom
zariadení v jeho vlastníctve alebo správe prevádzkovateľovi distribučnej siete..

vateľom bytového domu – je ich vlastníctvom. Čiže je potrebné
tieto rozvody udržiavať v prevádzkyschopnom stave, čo obnáša
ich revidovať, prípadne natierať. Keď nastane čas ich výmeny, tak
to všetko ide na náklady vlastníka. Obyvatelia bytového domu
sú povinní umožniť prístup k plynomerom. Myslím, že potiaľto
je všetko jasné a aj v bežnom živote samozrejmé a bezproblémové.
Zaujímavý je odsek (5) § 50, ktorý určuje, že zasahovať do týchto
rozvodov bez súhlasu prevádzkovateľa distr. siete, je zakázané.
Môže niekto cudzí rozhodovať o súkromnom majetku niekoho
iného? V praxi však zatiaľ nevidím v tom problém, že SPP-D je
upovedomená o výmene stúpačiek na plyn, aj keď nevedno, či
vydáva na to súhlas. Skôr som zažil kuriózne situácie, že SPP-D
sa vyjadrovala k projektu na výmenu NTL rozvodov v bytovom
dome asi tak, že „súhlasíme, ale nie sú to naše rozvody“. Pripadá
mi to tak, ako že ja súhlasím s tým, že si sused kúpil nové auto. Čo
by sa stalo, keby som nesúhlasil? .

(6) Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu
nadchádzajúcej sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou nehnuteľnosti.

§50 – Odberné zariadenia
(1) Odberné plynové zariadenie je povinný zriadiť odberateľ plynu na vlastné náklady.
(2) Odberné plynové zariadenie (OPZ) sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí plynovými spotrebičmi odberateľa. Ak
je OPZ pripojené k spoločnému OPZ, každé OPZ sa začína
za uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od spoločného OPZ. Súčasťou OPZ nie je domový regulátor tlaku plynu
a meracie zariadenie odberu plynu.
(3) Spoločné OPZ je OPZ určené na odber plynu pre viacerých
odberateľov. Spoločné OPZ sa začína za hlavným uzáverom
plynu a končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od
OPZ odberateľa plynu.
(5) Zasahovať do OPZ, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn do
hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu
prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.
(6) Uzatvoriť prívod plynu hlavným uzáverom pri oprave OPZ
môže odberateľ plynu, ktorý je povinný o tom bezodkladne
informovať prevádzkovateľa distribučnej siete.
Komentár č. 1
Ľudovo povedané je to tak, že potrubie na rozvod plynu v bytovom dome od hlavného uzáveru až po plynomery (vrátane uzatváracej armatúry pred plynomerom) a za plynomermi patrí oby-
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§54 – Dodávka a meranie plynu
(1) Dodávku plynu je povinný merať prevádzkovateľ distribučnej siete určeným meradlom, ktoré koncovému odberateľovi
bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne overuje správnosť jeho merania.

§59 – Neoprávnený odber plynu
(1) Neoprávneným odberom plynu je odber
(d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo
namontované prevádzkovateľom siete, alebo na ktorom
bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii.
Komentár č. 2
Opäť ľudovo povedané je to tak, že podľa môjho názoru by mala
SPP-D spoluúčinkovať pri výmene stúpačiek na plyn v zmysle
§54 odsek (1), ak chce mať plynomery zaplombované, tak, že to
zrealizuje bezodplatne v rámci údržby plynomerov. Koniec koncov ich údržba v reále znamená pretesnenie plynomerov v prípade úniku plynu, inak počas celej doby platnosti overenia, čo je
15 rokov, sa ich nikto ani nedotkne.
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Problém nastáva, keď je na plynomeri porušená plomba - §59
odsek (d) hovorí, že je to možné považovať za neoprávnený
odber plynu. Tento stav nikto nechce mať, a preto je potrebná
súčinnosť všetkých zúčastnených strán – odberateľa plynu, prevádzkovateľa distr. siete ako aj realizátora výmeny stúpačiek.
Ako sa s tým vysporiadať v prípadoch, keď sú bytové domy,
v ktorých doteraz ešte nikdy neboli plynomery zaplombované?
Je ich dosť.

Záverom
Verím, že spomínané ustanovenia zákona 656/2004 sú pre bežný život smerodajné a dostačujúce, pokiaľ sa v praxi napĺňajú so zámerom, aby všetko prebehlo hladko. Otázka je, kto im
ako rozumie, resp. či chce v nich nájsť „skulinku“ pre naplnenie
svojich zámerov. Aj keď sa všeobecne tvrdí, že zákony sú proti
ľuďom, je na ľuďoch, ako ich budú napĺňať. V tomto prípade by
snáď stačilo apelovať na SPP-D, aby svoje predstavy o tom všetkom realizovalo bezodplatne v rámci zákona.
Ing. Norbert Popeláš,
konateľ spoločnosti SD Gelnica, s. r. o., www.sdgl.sk
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