
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Číslo: 0001/2017/P-TS                                                                       Bratislava 20. 11. 2017 

Číslo spisu: 8467-2017-BA 

 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 

ods. 1 písm. b) druhého bodu  §  9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  
 

 

r o z h o d o l  
 

 

v súlade s článkami 26 ods. 1, 27 ods. 1, 29 ods. 1 a 30 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných 

štruktúrach taríf za prepravu plynu 

a) o vykonaní jednej alebo viacero konzultácií podľa článku 26 ods. 1 nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis       

o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu, 

b) o postúpení konzultačných dokumentov Agentúre pre spoluprácu regulačných 

orgánov v oblasti energetiky  podľa článku 27 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis                            

o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu, 

c) o uverejnení informácií podľa článku 29 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo     

16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných 

štruktúrach taríf za prepravu plynu pred každoročnou aukciou ročnej kapacity a 

d) o uverejnení v súlade s požiadavkami článkov 31 a 32 pred tarifným obdobím 

informácie podľa článku 30 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, 

ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za 

prepravu plynu  

regulovaným subjektom eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,                  

IČO 35 910 712.  
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Odôvodnenie: 

 

 Dňa 06. apríla 2017 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo   

16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf 

za prepravu plynu (ďalej len „Nariadenie“). 

 

 Cieľom Nariadenia je zvýšenie transparentnosti štruktúr prepravných taríf 

a postupov ich určovania. Dosiahnuť cieľ je možné hlavne zverejňovaním informácií 

o určovaní výnosov prepravných taríf a o odvodzovaní jednotlivých prepravných 

a neprepravných taríf. 

 

Za týmto účelom vyplývajú z Nariadenia pre národný regulačný orgán alebo 

prevádzkovateľa prepravnej siete - podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu  

okrem iného tieto povinnosti:  

a) vykonať jednu alebo viacero konzultácií podľa článku 26 ods. 1 Nariadenia, 

b) postúpiť konzultačné dokumenty Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov 

v oblasti energetiky podľa článku 27 ods. 1 Nariadenia, 

c) uverejniť pred každoročnou aukciou ročnej kapacity informácie podľa  

článku 29 Nariadenia, 

d) uverejniť v súlade s požiadavkami článkov 31  a 32 Nariadenia najneskôr 30 dní 

pred tarifným obdobím informácie podľa článku 30 Nariadenia. 

 

Z uvedeného dôvodu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) 

listom č. 38413/2017/BA zo dňa 18. 10. 2017 požiadal regulovaný subjekt eustream, a.s., 

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712 (ďalej len „regulovaný subjekt“)         

o stanovisko k možnostiam plnenia predmetných povinností vrátane identifikácie 

kapacitných a technických zdrojov regulovaného subjektu. 

 

Úradu bola dňa 30. 10. 2017 doručená pod podacím číslom úradu 39290/2017/BA, 

založená v spise č. 8467-2017-BA, odpoveď regulovaného subjektu.  

 

 V odpovedi regulovaný subjekt uviedol, že má všetky potrebné informácie, 

technické kapacity zahŕňajúce najmä programové vybavenie a technické vybavenie ako aj 

kvalifikovaný personál pre zabezpečenie všetkých potrebných úkonov pre splnenie vyššie 

uvedených povinností.  

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia. 
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Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 

dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie 

plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

                                               

        Ing. Slávka Jánošíková, PhD.   

                generálna riaditeľka  

            sekcie cenovej regulácie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava  


