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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

Dňom 1.8.2016 sa spoločnosť POZAGAS a.s. zaradila medzi podniky, na ktoré sa 
vzťahuje zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (tiež „zákon 128/2015 Z.z.“) 

 
Spoločnosť POZAGAS a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka 

zemného plynu Láb 4. stavba (tiež „Podzemný zásobník zemného plynu spoločnosti 
POZAGAS a.s.“).  

 
POZAGAS a.s. je modernou energetickou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje pri svojej 

prevádzke vysoký štandard v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
životného prostredia.  
 

Podzemný zásobník zemného plynu spoločnosti POZAGAS a.s. spĺňa legislatívne 
požiadavky a spoločnosť je od roku 2005 držiteľom certifikátov kvality podľa normy ISO 
9001, systému riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001 a systému riadenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smernice OHSAS 18001. 

 
 Táto informácia je vypracovaná v zmysle §15 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
2. NÁZOV A ADRESA PODNIKU 
 

Názov : Podzemný zásobník zemného plynu spoločnosti 
POZAGAS a.s. 

 
Adresa: Technicko – prevádzková budova, Malé námestie č.1, 

901 01 Malacky  
 
 
3. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO PREVÁDZKOVATEĽA 

 
Obchodné meno:  POZAGAS a.s. 
 
Sídlo prevádzkovateľa:  Malé námestie č.1, 901 01 Malacky 
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4. INFORMÁCIA O SPLNENÍ POŽIADAVIEK PODĽA §5 ZÁKONA č. 128/2015 Z.z. 
 

Dňa 27.7.2016 spoločnosť POZAGAS a.s. doručila Okresnému úradu Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie „Oznámenie o zaradení podniku Podzemný zásobník 
zemného plynu spoločnosti POZAGAS a.s. podľa §5 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií“ 
 
 
5. INFORMÁCIE O SÚČASNEJ ČINNOSTI PODNIKU 
 

Hlavnou činnosťou spoločnosti POZAGAS a.s. je uskladňovanie zemného plynu v 
prírodných horninových štruktúrach uložených hlboko pod zemským povrchom. Podzemný 
zásobník zemného plynu spoločnosti POZAGAS a.s. vznikol postupnou konverziou z 
vyťažených ložísk zemného plynu.  

Prírodné horninové štruktúry, ktoré v súhrne tvoria komplex Podzemného zásobníka 
zemného plynu spoločnosti POZAGAS a.s. sú lokalizované v k. ú. obcí Malacky, Kostolište, 
Plavecký Štvrtok a Láb. 

 
Na povrchu sa nachádzajú nadzemné technologické zariadenia potrebné na 

uskladňovanie zemného plynu, prostredníctvom ktorých sa zemný plyn zatláča do 
horninových štruktúr a opätovne ťaží na zemský povrch. Cieľom všetkých procesov je 
dočasne uskladniť zemný plyn tak, aby mohol byť bez problémov dodaný konečným 
spotrebiteľom v domácnostiach alebo v priemysle. 

 
Podzemný zásobník zemného plynu spoločnosti POZAGAS a.s. významne prispieva 

k spoľahlivosti zásobovania zemným plynom. 
 
 
6. INFORMÁCIE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKACH PRÍTOMNÝCH V PODNIKU 
 

Nebezpečnou látkou v zmysle legislatívy je zemný plyn, ktorý je uskladňovaný 
(vtláčaný, ťažený) v  Podzemnom zásobníku zemného plynu spoločnosti POZAGAS a.s.. 
 

P.č. 
Názov 

nebezpečnej 
látky 

CAS 
číslo 

Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 Fyzikálne 

vlastnosti alebo 
fyzikálna forma Kód triedy a kategórie 

nebezpečnosti 
Kód výstražných 

upozornení 

1 Zemný plyn 68410-63-9 Horľavý plyn 
Kategória 1 H220 plyn 
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7. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPÔSOBE VAROVANIA VEREJNOSTI 
 

V prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie bude spôsob vyrozumenia pre osoby 
nachádzajúce sa v areáli prevádzok a pre obyvateľov v okolí prevádzok spoločnosti POZAGAS 
a.s. nasledovný: 
 
Spôsob varovania v areáli prevádzok spoločnosti POZAGAS a.s. : 

- varovnými zvukovými signálmi systémov elektrickej požiarnej signalizácie 
a plynového detekčného systému; 

- svetelnou signalizáciou; 
- rozoznením sirény. 

 
Spôsob varovania v okolí podniku : 

- V prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie, ktorej rozsah by ohrozoval verejnosť, 
bude verejnosť vyrozumená varovným signálom sirén integrovaného záchranného 
systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

 
Všetky pokyny a informácie budú zverejnené a dostupné aj na webovej stránke 

spoločnosti POZAGAS a.s.: http://www.pozagas.sk 
 
 
8. DÁTUM POSLEDNEJ KONTROLY 
 

Spoločnosť POZAGAS a.s. sa zaradila medzi podniky, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 
128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií 1.8.2016. Doposiaľ nebola 
vykonaná žiadna kontrola zo strany príslušných štátnych orgánov. 
  

Podrobnejšie informácie získate v registri podnikov na informačnom portáli rezortu 
MŽP SR Enviportal: http://charon.sazp.sk/SevesoPublic/ 
 
 
9. DOPĹŇANIE A AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ 
 

Ďalšie informácie pre verejnosť budú dopĺňané a aktualizované v lehotách 
vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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