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A Všeobecná (obchodná) časť 

1 Definície 

„Ohrozenie 

bezpečnosti alebo 

integrity 

Ropovodného 

systému“  

znamená výnimočné prípady alebo núdzové situácie, ktoré 

spôsobujú alebo by mohli spôsobiť ohrozenie bezpečnosti a 

stability Ropovodného systému, ako aj stav, kedy pomery na 

Ropovodnom systéme ohrozujú bezpečnú a spoľahlivú prepravu 

ropy, alebo výrazným spôsobom nepriaznivo ovplyvňujú 

ekonomickú efektívnosť prevádzky Ropovodného systému; 

„Obchodná zmluva“ znamená zmluva medzi Užívateľom a TP označená ako 

„Obchodná zmluva“, ktorá obsahuje komerčné podmienky 

umožnenia prístupu a uskutočnenia prepravy ropy 

prostredníctvom Ropovodného systému, ako napr. práva 

a povinnosti strán, prepravnú tarifu, fakturačné a platobné 

podmienky, zábezpeky a pod; 

„Pripojené 

zariadenie“ 

znamená zariadenie pripojené do Ropovodného systému na 

základe Zmluvy o pripojení; 

„Ropovodný 

systém“  

 

znamená ropovodný systém vo vlastníctve a prevádzke TP, 

ktorý pozostáva z ropovodov Družba a Adria na území 

Slovenskej republiky ako aj z jednotlivých prečerpávacích staníc 

a ich súčastí; 

„RPP“ znamená tento Rámcový prevádzkový poriadok v aktuálne 

platnom znení; 

„Technická zmluva“ znamená zmluva medzi Užívateľom a TP označená ako 

„Technická zmluva“, ktorá obsahuje technické podmienky 

umožnenia prístupu a uskutočnenia prepravy ropy 

prostredníctvom Ropovodného systému, ako napr. požiadavky 

na merania hmotnosti ropy, na analýzu vzoriek ropy, evidenciu 

ropy a pod; 

„TP“ znamená spoločnosť TRANSPETROL, a.s. so sídlom Šumavská 

38, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 341 977, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka č. 507/B; 

„Užívateľ“ znamená vlastník Pripojeného zariadenia; 

„Zmluva 

o pripojení“ 

znamená zmluvu medzi Žiadateľom o pripojenie a TP na základe 

ktorej TP umožní pripojenie zariadenia Žiadateľa o pripojenie do 

Ropovodného systému; 

„Zmluva o správe“ znamená zmluvu medzi Žiadateľom o pripojenie a TP na základe 

ktorej odovzdáva Žiadateľ o pripojenie časť pripájaného 

zariadenia do správy TP; 

„Zmluvy“ znamenajú Obchodnú zmluvu, Technickú zmluvu, Zmluvu 

o pripojení a Zmluvu o správe; 

„Žiadateľ 

o pripojenie“ 

znamená osobu, ktorá má záujem o pripojenie zariadenia do 

Ropovodného systému. Pripojením zariadenia do Ropovodného 

systému sa Žiadateľ o pripojenie považuje za Užívateľa; 
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„Žiadosť 

o pripojenie“ 

znamená žiadosť o pripojenie zariadenia do Ropovodného 

systému, ktorú podáva Žiadateľ o pripojenie spoločnosti TP. 
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2 Všeobecné ustanovenia 

2.1 Komunikácia 

2.1.1 Komunikácia medzi TP a Žiadateľom o pripojenie alebo Užívateľom prebieha písomne, 

e-mailom alebo elektronickou komunikáciou, a vo výnimočných prípadoch telefonicky, 

a to v súlade s ustanoveniami tohto RPP a jednotlivých Zmlúv. 

2.1.2 Všeobecnou emailovou adresou TP je: transpetrol@transpetrol.sk. 

2.2 Dôvernosť 

2.2.1 Všetky informácie a údaje týkajúce sa pripojenia do Ropovodného systému alebo 

prepravy ropy zdieľané medzi stranami na základe Zmlúv sa považujú za dôverné a 

ani jedna zo strán ich nesmie sprístupniť tretím stranám bez súhlasu druhej strany, 

ak nie je v Zmluvách uvedené inak.  

2.2.2 Tento článok sa nevzťahuje na prípadnú informačnú povinnosť vyplývajúcu zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov a z organizačnej smernice TP č. 1/2012 

Ochrana obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s. 

2.3 Postúpenie práv a povinností 

2.3.1 Postúpenie práv a povinností Žiadateľa o pripojenie, alebo Užívateľa vyplývajúcich z 

ktorejkoľvek zo Zmlúv je možné len s predchádzajúcim súhlasom TP. 

2.4 Jazyk a forma 

2.4.1 Zmluvy a iné právne úkony podľa tohto RPP sa vyhotovujú písomne a v slovenskom 

jazyku. Akákoľvek komunikácia a dokumentácia odovzdávaná medzi Žiadateľom 

o pripojenie alebo Užívateľom a TP musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo 

predložená spoločne s jej úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. 

2.4.2 Akékoľvek zmeny Zmlúv a súvisiacich dokumentov musia byť vyhotovené v písomnej 

forme a podpísané oboma stranami. 

2.5 Predchádzanie škodám a zodpovednosť za škodu 

2.5.1 Žiadateľ o pripojenie, ako aj každý Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať TP o 

skutočnostiach, ktoré by mohli viesť ku vzniku škody a je povinný vynaložiť potrebné 

úsilie na ich odvrátenie. 

2.6 Ostatné 

2.6.1 Tento RPP tvorí neoddeliteľnú časť každej zo Zmlúv. V prípade rozdielov medzi 

ustanoveniami tohto RPP a ustanoveniami jednotlivých Zmlúv, je rozhodujúce znenie 

jednotlivých Zmlúv. 

2.6.2 V prípade zmeny RPP počas platnosti ktorejkoľvek zo Zmlúv sa na príslušnú zmluvu 

budú vždy automaticky vzťahovať ustanovenia aktuálne platného RPP. 

2.7 Finančné podmienky 

2.7.1 TP má právo vyžadovať za pripojenie zariadenia Žiadateľa o pripojenie do 

Ropovodného systému odplatu v súlade so Zmluvou o pripojení. 

2.7.2 Za prístup do Ropovodného systému a prepravu ropy je Užívateľ povinný uhradiť TP 

tarifu podľa Obchodnej zmluvy. 

2.7.3 Užívateľ uhrádza platby za prístup do Ropovodného systému a prepravu ropy 

bezhotovostným prevodom na účet TP na základe faktúr vystavených TP a doručených 

Užívateľovi.  

mailto:transpetrol@transpetrol.sk
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2.7.4 TP má právo požadovať od Užívateľa finančnú zábezpeku na krytie finančných 

záväzkov vyplývajúcich Užívateľovi z Obchodnej zmluvy a Technickej zmluvy. Výška 

a podmienky zábezpeky budú určené individuálne, zohľadňujúc najmä množstvo 

prepravovanej ropy a špecifiká Pripojeného zariadenia. TP má právo výšku finančnej 

zábezpeky meniť, pokiaľ sa zmenia podmienky na základe ktorých bola finančná 

zábezpeka vystavená.  

2.7.5 Tarifa za prístup do Ropovodného systému a prepravu ropy nezahŕňa dane, clá ani 

iné poplatky obdobného charakteru. Užívateľ je povinný vysporiadať všetky dane, clá 

a iné poplatky obdobného charakteru spojené s prístupom do Ropovodného systému 

a prepravou ropy. 

2.7.6 Požiadavky TP na poskytnutie zábezpeky budú špecifikované a vyčíslené v návrhu 

v návrhu Obchodnej zmluvy. 

2.8 Zodpovednosť za škodu a vyššia moc 

2.8.1 Užívateľ bude zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne TP ako dôsledok 

nesprávnych alebo neúplných informácii týkajúcej sa kvality prepravovanej ropy.  

2.8.2 TP zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na rope od momentu jej prevzatia vo východzej 

prečerpávacej stanici až po jej odovzdanie v koncovej prečerpávacej stanici. To 

neplatí, ak škode nebolo možné predísť za využitia odbornej starostlivosti. 

2.8.3 V prípade vzniku škody bude mať Užívateľ nárok len na úhradu skutočnej priamej 

škody. Užívateľ  nemá nárok na úhradu nepriamej škody ani ušlého zisku.  

2.8.4 Žiadna zo strán nebude zodpovedná za neplnenie svojich záväzkov v rozsahu, v akom 

toto neplnenie bolo spôsobené okolnosťami vyššej moci. Za okolnosť vyššej moci nie 

je možné považovať štrajk zamestnancov Žiadateľa o pripojenie, Užívateľa alebo TP. 

2.8.5 Faktický zásah vyššej moci a jej vplyv potvrdí Slovenská obchodná a priemyselná 

komora.  

2.9 Nediskriminačný prístup k službám 

2.9.1 Užívateľ má právo na nediskriminačný a transparentný prístup k službám TP. 

2.10 Riešenie sporov 

2.10.1 Riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z titulu nedodržania 

zmluvných podmienok, upravujú jednotlivé Zmluvy, resp. tento RPP. 
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3 Pripojenie do Ropovodného systému 

3.1 Pripojenie do Ropovodného systému umožňuje TP na základe Zmluvy o pripojení. Zmluva 

o pripojení sa uzatvára v písomnej forme. 

3.2 Každé pripojenie akéhokoľvek zariadenia k Ropovodnému systému sa vykoná na základe 

samostatnej Zmluvy o pripojení.  

3.3 Na pripojenie zariadenia do Ropovodného systému musí Žiadateľ o pripojenie podať písomnú 

Žiadosti o pripojenie. 

3.4 Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä nasledovné údaje:  

3.4.1 Identifikáciu Žiadateľa o pripojenie (obchodné meno, právna forma, IČO, sídlo, osoby 

oprávnené konať za žiadateľa); 

3.4.2 Miesto pripojenia; 

3.4.3 Vybrané informácie o pripájanom zariadení; 

3.4.4 Základné informácie ohľadom prepravy ropy do pripájaného zariadenia; 

3.4.5 Orientačné termíny spojené s pripojením zariadenia. 

3.5 Prílohou Žiadosti o pripojenie je investičný zámer Žiadateľa o pripojenie.  

3.6 Vzor Žiadosti o pripojenie ako aj ďalšie potrebné informácie sú zverejnené na webovom sídle 

TP.  

3.7 Žiadateľ o pripojenie doručí vyplnenú Žiadosť o pripojenie na poštovú adresu TP v písomnej 

podobe. TP po doručení Žiadosti o pripojenie vyhodnotí, či je Žiadosť o pripojenie vyplnená 

správne a či je úplná. V prípade neúplnej alebo nesprávne vyplnenej Žiadosti o pripojenie, TP 

vyzve do 14 dní od doručenie neúplnej Žiadosti o pripojenie Žiadateľa o pripojenie o doplnenie 

resp. opravu Žiadosti o pripojenie. 

3.8 Po doručení úplnej a správne vyplnenej Žiadosti o pripojenie túto TP posúdi a do 14 dní od 

doručenia si vyžiada od Žiadateľa o pripojenie ďalšie potrebné informácie, vyplývajúce zo 

špecifík pripájaného zariadenia, ak TP Žiadosti o pripojenie vyhovuje. V prípade, ak Žiadosť 

o pripojenie TP odmietne, svoje rozhodnutie riadne odôvodní a doručí Žiadateľovi o pripojenie 

v lehote do 90 dní odo dňa predloženia všetkých potrebných informácií. 

3.9 Po získaní všetkých potrebných informácii, TP stanoví konkrétne obchodné a technické 

podmienky pripojenia, s ktorými oboznámi Žiadateľa o pripojenie a následne mu zašle návrh 

Zmluvy o pripojení do 90 dní odo dňa predloženia všetkých potrebných informácií. 

3.10 V prípade, ak budú následne TP stanovené zákonom, nariadením vlády alebo rozhodnutím 

iného orgánu štátnej správy alebo samosprávy dodatočné povinnosti, TP si vyhradzuje právo 

stanoviť dodatočné požiadavky na Pripojené zariadenie a na výmenu informácii medzi 

Užívateľom a TP, ktoré sa Užívateľ zaväzuje splniť.  

3.11 Žiadateľ o pripojenie musí byť vlastníkom pripájaného zariadenia. Ak zariadenie, ktoré sa má 

pripojiť do Ropovodného systému ešte nie je vybudované, Žiadateľ o pripojenie musí byť 

budúcim vlastníkom pripájaného zariadenia. 

3.12 Žiadateľ o pripojenie je zodpovedný za vykonanie akýchkoľvek prác, vrátane stavebných 

a projekčných prác, ktoré súvisia s pripojením zariadenia do Ropovodného systému. TP 

poskytne Žiadateľovi o pripojenie primeranú súčinnosť. TP je oprávnený vykonávať kontrolu 

akýchkoľvek prác, ktoré súvisia s pripojením zariadenia do Ropovodného systému, vrátane 

prác na zariadeniach, ktoré Žiadateľ o pripojenie zamýšľa pripojiť do Ropovodného systému, 

a má právo žiadať odstránenie akýchkoľvek zistených nedostatkov. Žiadateľ o pripojenie je 
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povinný umožniť kontrolu zo strany TP podľa prechádzajúcej vety a je povinný zistené 

nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a preukázať toto odstránenie TP.  

3.13 Akékoľvek práce na akejkoľvek časti Ropovodného systému spojené s pripájaním zariadenia 

sa vykonajú až po uhradení odplaty TP podľa Zmluvy o pripojení. Primeranú súčinnosť 

poskytne TP až po uhradení  odplaty podľa Zmluvy o pripojení. Výška odplaty TP bude 

vyčíslená v návrhu Zmluvy o pripojení. 

3.14 Náklady spojené s pripojením zariadenia do Ropovodného systému hradí Žiadateľ o pripojenie 

v plnej výške. 

3.15 Žiadateľ o pripojenie je povinný po fyzickom pripojení zariadenia do Ropovodného systému 

a po splnení všetkých technických požiadaviek a po vykonaní všetkých požadovaných skúšok 

(viď bod 7.8 Technických podmienok nižšie) odovzdať časť pripájaného zariadenia od bodu 

pripojenia do Ropovodného systému až po koncové zariadenie pripájaného zariadenia pred 

prvou čerpacou stanicou pripájaného zariadenia (t.j. ropovod) do správy TP. Ak sa pripájané 

zariadenie pripája priamo na existujúce koncové zariadenie Ropovodného systému, ostane 

celé pripájané zariadenie v správe Užívateľa. V prípade pochybností o potrebe odovzdať časť 

pripájaného zariadenia do správy TP, rozhoduje TP, na základe svojho technického posúdenia. 

3.16 Odovzdanie časti pripájaného zariadenia do správy TP podľa bodu 3.15 vyššie sa uskutoční 

na základe Zmluvy o správe medzi TP a Žiadateľom o pripojenie. V súlade so Zmluvou 

o správe bude Žiadateľ o pripojenie povinný platiť TP za správu časti pripájaného zariadenia 

dohodnutú odmenu.  

3.17 Užívateľ je povinný udržiavať Pripojené zariadenie v dobrom technickom stave, aby nemohlo 

dôjsť k Ohrozeniu bezpečnosti alebo integrity Ropovodného systému a/alebo Pripojeného 

zariadenia. Užívateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečovať nevyhnutnú údržbu celého 

Pripojeného zariadenia, a to do bodu pripojenia do Ropovodného systému.  

3.18 Pre časť pripájaného zariadenia, ktoré Žiadateľ, resp. Užívateľ odovzdal do správy TP, platí, 

že za obstaranie technologickej náplne potrebnej na prevádzkovanie odovzdanej časti 

pripájaného zariadenia bude zodpovedný výlučne Užívateľ. V prípade rozporov, určí 

požadované množstvo technologickej náplne TP. 

3.19 Každá zmena Užívateľa Pripojeného zariadenia podlieha prechádzajúcemu súhlasu TP 

a uzavretiu novej Zmluvy o pripojení.  

3.20 V prípade akejkoľvek zamýšľanej zmeny parametrov Pripojeného zariadenia, ktoré sú 

uvedené v Žiadosti o pripojenie alebo v Zmluve o pripojení je Užívateľ Pripojeného zariadenia 

povinný o tejto skutočnosti informovať TP bez zbytočného odkladu, a to ešte pred vykonaním 

zmeny alebo úpravy Pripojeného zariadenia a uzavrieť s TP dodatok k pôvodnej Zmluve 

o pripojení, prípadne novú Zmluvu o pripojení, reflektujúcu zamýšľané zmeny. Bez zmeny 

Zmluvy o pripojení resp. bez uzavretia novej Zmluvy o pripojení nesmie Užívateľ vykonať 

akékoľvek zmeny Pripojeného zariadenia, ktorými by došlo k zmene parametrov Pripojeného 

zariadenia, ktoré sú uvedené v Žiadosti o pripojenie alebo v Zmluve o pripojení. 

3.21 Pripojením do Ropovodného systému nevzniká bez ďalšieho Žiadateľovi o pripojenie ani 

žiadnemu ďalšiemu Užívateľovi Pripojeného zariadenia akékoľvek právo na prístup do 

Ropovodného systému a TP akákoľvek povinnosť prístup do Ropovodného systému umožniť.  

3.22 Žiadateľ o pripojenie berie na vedomie, že TP je rozhodnutím Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky určený ako tzv. subjekt hospodárskej mobilizácie, a to s ohľadom na 

postavenie TP pri preprave ropy na území Slovenskej republiky. Žiadateľ o pripojenie preto 

berie na vedomie, že z tohto dôvodu môžu v súlade s príslušnou legislatívou vzniknúť 

osobitné povinnosti aj vo vzťahu k pripájanému zariadeniu.  
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4 Odpojenie od Ropovodného systému 

4.1 TP má právo odpojiť Pripojené zariadenie od Ropovodného systému, okrem iného: 

4.1.1 Ak pripojenie predstavuje Ohrozenie  bezpečnosti alebo integrity Ropovodného 

systému alebo Pripojeného zariadenia; 

4.1.2 Ak Užívateľ Pripojeného zariadenia písomne požiadal o odpojenie od Ropovodného 

systému;  

4.1.3 Ak došlo k zániku Zmluvy o pripojení Pripojeného zariadenia;  

4.1.4 Z iných dôvodov uvedených v Zmluve o pripojení.  

4.2 Žiadosť o odpojenie od Ropovodného systému podáva Užívateľ Pripojeného zariadenia 

v písomnej forme TP. Na základe žiadosti o odpojenie určí TP termín odpojenia o ktorom 

upovedomí žiadateľa. 
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5 Prístup do Ropovodného systému a preprava ropy 

5.1 Prístup do Ropovodného systému a prepravu ropy umožňuje TP po uzavretí Obchodnej 

zmluvy a Technickej zmluvy s Užívateľom. 

5.2 Podmienkou pre uzavretie Obchodnej zmluvy a Technickej zmluvy je platná a účinná Zmluva 

o pripojení uzatvorená medzi TP a príslušným Užívateľom. 

5.3 Užívateľ je povinný umožniť prístup zamestnancov TP na Pripojené zariadenie v rozsahu 

stanovenom v Obchodnej zmluve a Technickej zmluve.  

5.4 TP zabezpečuje prepravu ropy medzi jednotlivými prečerpávacími stanicami, resp. medzi 

prečerpávacou stanicou a Pripojeným zariadením. Prepravu ropy do východzej prečerpávacej 

stanice zabezpečuje Užívateľ Pripojeného zariadenia.  

5.5 Prepravu ropy vykoná TP na základe dispozičného príkazu od Užívateľa príslušného 

Pripojeného zariadenia, s ktorým má uzavretú Obchodnú zmluvu a Technickú zmluvu.  

5.6 Po doručení dispozičného príkazu TP určí termín prepravy ropy, a to pri zohľadnení voľných 

kapacít Ropovodného systému a informuje Užívateľa o tomto termíne. Termín prepravy 

určuje TP spravidla na kalendárny mesiac bezprostredne nasledujúci po doručení 

dispozičného príkazu TP.  

5.7 V prípade nevyhnutného obmedzenia alebo prerušenia prepravy ropy, TP bezodkladne 

o takomto obmedzení alebo prerušení prepravy ropy informuje príslušného Užívateľa 

a následne ho oboznámi s ďalším postupom. 

5.8 TP v príslušnej prečerpávacej stanici preberie do Ropovodného systému stanovené množstvo 

ropy a na určené miesto dodá rovnaké množstvo ropy totožných parametrov. 

5.9 V prípade, ak má dôjsť ku vstupu ropy do Ropovodného systému z Pripojeného zariadenia, 

TP umožní vstup ropy do Ropovodného systému až po dodaní protokolu o skúške v zmysle 

bodu 9.4.3 Technických podmienok nižšie, ktorý bude preukazovať, že ropa spĺňa všetky 

požadované fyzikálne a chemické parametre. TP je po dodaní príslušného protokolu o skúške, 

na základe vlastného uváženia, oprávnený vykonať kontrolnú analýzu vzorky ropy, pričom 

v takom prípade bude vstup ropy do Ropovodného systému umožnený až po obdržaní 

príslušného protokolu o kontrolnej skúške, ktorý bude preukazovať, že ropa spĺňa všetky 

požadované fyzikálne a chemické parametre. 
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B Všeobecná (technická) časť 

6 Všeobecné podmienky 

6.1 Pripojenie zariadenia do Ropovodného systému je na základe pravidiel tohto RPP možné len 

v nasledovných bodoch Ropovodného systému: 

(a) prečerpávacia stanica Budkovce; 

(b) koncové zariadenie Vojany; 

(c) prečerpávacia stanica Tupá. 

6.2 Ak Žiadateľ o pripojenie zamýšľa pripojiť zariadenie do Ropovodného systému mimo bodov 

napojenia Ropovodného systému podľa bodu 6.1 vyššie, táto požiadavka bude vyhodnotená 

individuálne, mimo režimu tohto RPP, a to s ohľadom na technologickú náročnosť takého 

prípadného nového pripojenia, berúc do úvahy nedostatočné infraštruktúrne zázemie 

Ropovodného systému vo vzťahu k prípadným ďalším pripojeniam v iných bodoch 

Ropovodného systému, ako v tých, ktoré sú uvedené v bode 6.1 vyššie. 

6.3 Ropovod Družba je prevádzkovaný TP ako jednosmerný ropovod z východzej prečerpávacej 

stanice Budkovce smerom na západ (cez prečerpávacie stanice v Moldave nad Bodvou, 

Rimavskej Sobote, Tupej a v Bučanoch do Bratislavy resp. Českej republiky) a do 

prečerpávacej stanice Vojany. Preprava ropovodom Družba zo západu na východ nie je 

možná. Preprava ropovodom Družba z prečerpávacej stanice Budkovce do koncového 

zariadenia Ropovodného systému vo Vojanoch je prevádzkovaná TP ako obojsmerná. 

6.4 Ropovod Adria je prevádzkovaný TP ako obojsmerný.  
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7 Pripojenie do Ropovodného systému 

7.1 Pripojenie do Ropovodného systému je možné, ak pripojenie zariadenia do Ropovodného 

systému nebude mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť, integritu alebo spoľahlivosť 

Ropovodného systému, najmä nebude spôsobovať Ohrozenie bezpečnosti alebo integrity 

Ropovodného systému.  

7.2 Žiadateľ o pripojenie je povinný splniť všetky technické a obchodné požiadavky stanovené TP 

uvedené najmä v tomto RPP a v Zmluve o pripojení.  

7.3 Konkrétne technické podmienky pripojenia do Ropovodného systému budú stanovené 

individuálne, berúc do úvahy špecifiká pripájaného zariadenia a miesta pripojenia zariadenia 

do Ropovodného systému. 

7.4 Žiadateľ o pripojenie je, okrem iného, povinný na vlastné náklady vybudovať v rámci každého 

pripájaného zariadenia: 

7.4.1 Čerpaciu stanicu ropy; 

7.4.2 Meracie zariadenie na ropu; a 

7.4.3 Automatický vzorkovač na odoberanie vzoriek z ropy. 

7.5 Detailné požiadavky na zariadenia uvedené v bode 7.4 vyššie budú stanovené individuálne 

na základe predloženého investičného zámeru Žiadateľa o pripojenie, najmä s ohľadom na 

požiadavku na jednosmerný alebo obojsmerný tok ropy. 

7.6 Žiadateľ o pripojenie je v mieste pripojenia povinný vybudovať uzatváraciu armatúru, 

umožňujúcu hermetické oddelenie Ropovodného systému od pripájaného zariadenia. 

7.7 Žiadateľ o pripojenie je ďalej povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby v mieste pripojenia 

zariadenia do Ropovodného systému bola vybudovaná tzv. ježkovacia komora. Požiadavky 

na tzv. ježkovaciu komoru budú stanovené individuálne. 

7.8 Pripájané zariadenie musí byť vybudované v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, technickými, bezpečnostnými a inými normami a pred pripojením do 

Ropovodného systému musia byť vykonané všetky skúšky a certifikácie, ktoré sú vyžadované 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými alebo inými normami, rozhodnutiami 

orgánov štátnej správy, alebo TP. 

7.9 Žiadateľ o pripojenie je povinný zabezpečiť prepojenie a kompatibilitu riadiaceho systému 

Pripojeného zariadenia s riadiacim systémom TP, a to tak, aby bol umožnený monitoring 

a výmena informácii v rozsahu stanovenom v Zmluve o pripojení. Bližšie požiadavky na 

riadiace systémy pripájaného zariadenia Žiadateľa o pripojenie a na ich prepojenie 

s riadiacimi systémami TP budú stanovené v návrhu Zmluvy o pripojení. 

7.10 Žiadateľ o pripojenie berie na vedomie, že TP je vedený Národným bezpečnostným úradom 

ako tzv. Prevádzkovateľ základnej služby a vzťahujú sa na neho príslušné povinnosti 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Žiadateľ o pripojenie berie na 

vedomie, že z tohto dôvodu môže byť v súlade s príslušnou legislatívou taktiež zaradený do 

zoznamu prevádzkovateľov základnej služby. 
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8 Odpojenie od Ropovodného systému 

8.1 Podmienky odpojenia Pripojeného zariadenia od Ropovodného systému budú stanovené 

individuálne, zohľadňujúc, okrem iného, špecifiká Pripojeného zariadenia, ako aj dôvody 

odpojenia. 
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9 Prístup do Ropovodného systému 

 

9.1 Všeobecné technické požiadavky 

9.1.1 Ropa odovzdávaná do Ropovodného systému musí spĺňať parametre uvedené 

v aktuálne platnej norme GOST pre surovú ropu, vydávanej Federálnou agentúrou na 

technickú reguláciu a metrológiu Ruskej federácie.  

9.1.2 Vo výnimočných prípadoch, na základe predchádzajúceho písomného súhlasu TP, 

môže ropa odovzdaná do Ropovodného systému v časti ropovodu Adria, od hraníc 

s Maďarskou republikou po prečerpávaciu stanicu Tupá, spĺňať aj odlišné fyzikálne 

a chemické parametre, ako tie uvedené v bode 9.1.1 vyššie. Užívateľ je povinný 

predložiť TP vzorky takejto ropy, výsledky jej laboratórnej analýzy a prípadne ďalšie 

dokumenty vyžiadané TP, na základe ktorých TP posúdi možnosť a vhodnosť 

odovzdania takejto ropy do Ropovodného systému. 

9.1.3 Ak ropa nebude spĺňať parametre v zmysle bodu 9.1.1 vyššie, TP neumožní vstup 

takejto ropy do Ropovodného systému. Ustanovenie bodu 9.1.2 vyššie týmto nie je 

dotknuté. 

9.1.4 Pre posúdenie naplnenia parametrov podľa bodu 9.1.1 vyššie sú rozhodujúce údaje v 

protokole o skúške resp. v protokole o kontrolnej skúške, v zmysle bodu 9.4 nižšie.  

9.1.5 Užívateľ je povinný predložiť ku každému typu prepravovanej ropy aktuálne platnú 

tzv. Kartu bezpečnostných údajov.  

9.1.6 Tzv. technologickú náplň Pripojeného zariadenia si zabezpečuje na vlastné náklady 

Užívateľ. 

9.1.7 Pre umožnenie prístupu do Ropovodného systému je Užívateľ povinný zabezpečiť 

nepretržitú hlasovú a dátovú komunikáciu s riadiacim centrom TP, ktorá umožňuje 

výmenu dát v rozsahu uvedenom v Zmluve o pripojení resp. Technickej zmluve. 

9.2 Preberanie a evidencia ropy 

9.2.1 Prevzatie a odovzdanie ropy sa vykonáva v prečerpávacej stanici na základe 

protokolov o odovzdaní a prevzatí ropy. 

9.2.2 Protokoly sa vystavujú v miestach bilančného merania. 

9.2.3 Evidencia ropy sa vykonáva v netto hmotnosti v tonách, t.j. hmotnosť ropy bez 

prímesí. 

9.3 Meranie 

9.3.1 Vlastník pripojeného zariadenia je povinný zabezpečiť prietokové meranie množstva 

ropy pri vstupe a výstupe z Pripojeného zariadenia prostredníctvom vybudovanej 

meracej stanice.  

9.3.2 Meracie zariadenia musia byť, okrem iného, riadne certifikované a ciachované. Každá 

zo strán zabezpečuje potrebnú certifikáciu, preskúšanie a údržbu svojich meracích 

zariadení na vlastné náklady. 

9.3.3 Ďalšie požiadavky na meracie zariadenia sú určené individuálne v Technickej zmluve. 

9.3.4 V prípade poruchy meracieho zariadenia na strane Užívateľa, nie je TP povinný 

umožniť vstup ropy do Ropovodného systému. 
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9.3.5 Medzi meracou stanicou Pripojeného zariadenia a bodom pripojenia do Ropovodného 

systému sa nesmie nachádzať žiadna prípojka s možnosťou dodávky, alebo odberu 

prepravovanej ropy. 

9.4 Analýza 

9.4.1 V zmysle bodu 3.4 týchto Technických podmienok, v miestach merania objemu ropy 

podľa bodu 9.3 sa musia nachádzať automatické vzorkovače ropy. Pre prípad 

nefunkčnosti týchto zariadení zabezpečí Užívateľ manuálne odoberanie vzoriek ropy. 

9.4.2 Užívateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odoberanie a analýzu vzoriek ropy v súlade 

s Technickou zmluvou. 

9.4.3 Užívateľ je povinný zabezpečovať analýzu odobratých vzoriek z ropy v akreditovanom 

laboratóriu podľa požiadaviek Technickej zmluvy. Výstupom z kontroly je protokol o 

skúške ropy, ktorého vzor tvorí prílohu Technickej zmluvy.  TP môže, podľa vlastného 

uváženia, zabezpečiť kontrolnú analýzu vzorky ropy. Výstupom z takejto kontroly 

bude protokol o kontrolnej skúške ropy, ktorý bude rozhodujúci pre posúdenie 

fyzikálnych a chemických vlastností ropy. 

9.5 Revízie 

9.5.1 Užívateľ je povinný zabezpečiť všetky revízie a úpravy Pripojeného zariadenia, tak ako 

je vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými a inými 

normami, alebo rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy.  


