
 
 

Pravidlá pre externé subjekty vykonávajúce zemné práce 
v ochranných pásmach plynárenských zariadení 

 
 

1. Úvod 
 

      V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s. 
(ďalej SPP-D) sú vyvíjané aktivity, smerujúce k potlačeniu tohto nežiaduceho stavu. V rámci 
týchto aktivít prijímame opatrenia hlavne voči subjektom, ktoré vykonávajú zemné, resp. 
stavebné práce takého charakteru, pri ktorom môže potenciálne dôjsť k poškodeniu 
plynárenského zariadenia SPP D.  
 

2. Všeobecná ustanovenia 
 

Subjekt ktorý vykonáva zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení je 
povinný dodržiavať povinnosti uvedené v: 

a) Zápise z vytyčovania plynárenských zariadení SPP-D (doklad z vytyčovania 
plynárenského zariadenia odovzdaný pracovníkmi SPP-D), 

b) TPP 700 02 „Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie 
poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi 
tretej strany“. 

       
3. Základné povinnosti pri výkone zemné práce v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení 
 

      Súhrn základných povinností pri realizácií zemných práce v ochrannom pásme 
plynárenských zariadení, ktoré je subjekt povinný dodržiavať: 
 

a) po dobu vykonávania prác je zakázané poškodzovať nadzemné a podzemné 
zariadenia prevádzkovateľa, ako aj zariadenia ostatných subjektov, nachádzajúcich 
sa v blízkosti výkonu prác,  

b) výkop strojným mechanizmom na základe predchádzajúceho vytýčenia osi plynovodu 
sa môže uskutočňovať po predchádzajúcom vytýčení vo vzdialenosti: 
• najviac 1,0 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým 

tlakom do 0,4 MPa vrátane, 
• 1,5 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým tlakom nad 

0,4 MPa. 
c) výkopové práce mechanizmami sa vykonávajú rovnobežne s osou podzemných 

zariadení, 
d) pokiaľ z technických dôvodov sú pri výkopových prácach mechanizmy postavené 

kolmo k osi podzemných zariadení, výkopové práce sa vykonávajú iba smerom od 
podzemných zariadení, 

e) odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu,  

f) pri všetkých prácach v ochranných pásmach plynárenských zariadení je osoba 
povinná používať vhodné náradie, nástroje, osobné ochranné a pracovné prostriedky 
a dodržiavať povinnosti uvedené v tomto predpise.  

g) v ochrannom pásme distribučnej siete je zakázané používanie otvoreného ohňa a 
vykonávanie prác spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a 
výbuchu bez zvláštneho povolenia prevádzkovateľa,
 



 

h) pri práci s jedmi a horľavinami I. a II. triedy je potrebné dodržiavať všetky príslušné 
bezpečnostné predpisy, najmä príslušné ustanovenia NV SR č. 355/2006 o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a 
nariadenia vyplývajúce z vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácií a skladovaní horľavých kvapalín, 
ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, NV SR č. 
395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na 
zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Po ukončení prác s 
týmito látkami musia byť tieto látky umiestnené do uzatvorených nádob a uložené na 
uzamknutom mieste, splňujúcom ustanovenia o skladovaní, zásady bezpečnej 
manipulácie a označenia priestorov skladovania. 

i) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie prevádzkovateľa.  

j) pred realizáciou zemných prác je subjekt, ktorý bude vykonávať zemné práce 
v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, povinný požiadať SPP-D o vytýčenie 
plynárenských zariadení v mieste realizácie výkopu. SPP-D od 1.4.2011 vykonáva 
bezplatne vytyčovanie do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 
jednu hodinu, (podrobné informácie o podmienkach vytyčovania sú na webe SPP-D). 

k) ak bolo pri výkopových prácach odkryté plynárenské zariadenie, je subjekt ktorý 
zodpovedá za realizáciu zemných prác, povinný prizvať pred zasypaním výkopu 
zástupcu SPP-D na kontrolu obnaženého plynárenského zariadenia (tel. číslo je 
uvedené v zápise z vytyčovania). Kontrola zo strany SPP-D je vykonávaná náhodne 
a zástupca SPP-D podá obratom informáciu, či kontrola obnaženého plynárenského 
zariadenia bude realizovaná, alebo nie. 

l) každé poškodenie zariadenia SPP D musí byť ihneď ohlásené prevádzkovateľovi 
distribučnej siete.  

m) upozorňujeme, že SPP-D pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, ktoré spôsobili 
obmedzenie dodávky zemného plynu alebo odstávku odberateľa/odberateľov, môže 
podať podnet na prešetrenie okolností poškodenia PZ na Štátnu energetickú 
inšpekciu (ŠEI). ŠEI  je oprávnená osobe ktorá porušila povinnosti v ochrannom 
pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona 251/2012 o energetike a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, § 91, ods. b) sankciu vo  výške 300,- € až 
150 000,- €. 

n) pohyb všetkých vozidiel musí byť vykonávaný zásadne mimo osi podzemných 
zariadení distribučnej siete SPP-D. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované 
podzemné zariadenia SPP-D musí byť prejazd zabezpečený tak, aby tieto neboli 
poškodené (napr. umiestnenie ochranných betónových panelov nad podzemnými 
zariadeniami, a pod.). 

Podrobnejšie informácie o pravidlách práce v blízkostí plynárenských zariadení sú uvedené 
v TPP (technické pravidlo plyn) 700 02 „Technické a bezpečnostné podmienky na 
predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete 
subjektmi tretej strany“, ktoré je voľne dostupné (umožnené bezplatné stiahnutie) na webe                        
SPP-distribúcia, a.s.  
 
SPP-D dôrazne žiada pri realizácií zemných prác v ochranných pásmach plynárenských 
zariadení dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce s predmetného TPP 700 02. 
 
V Bratislave, 15.11.2012 
 
        Ing. Milan Mindek, v.r. 
       riaditeľ sekcie prevádzky siete a riadenia aktív 
 


