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R O Z H O D N U T I E 
 
     

 

 

Číslo: 0001/2017/P-TD                                      Bratislava 01. 03. 2017 

Číslo spisu: 1731-2017-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie ako orgán príslušný  

na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 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 
 

 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v spojení s § 59 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov tak, že prevádzkovateľovi prepravnej siete eustream, a.s., Votrubova 11/A,  

821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 s c h v a ľ u j e pravidlá testovania dopytu trhu 

predložené ako „Podmienky pre aukciu nových kapacít v marci 2017“. 

 

 

Odôvodnenie:       

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)   

boli dňa 22. 02. 2017 prevádzkovateľom prepravnej siete, spoločnosťou eustream, a.s., Votrubova 

11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „účastník konania“) doručené 

„Podmienky pre aukciu nových kapacít v marci 2017“ podľa § 49 ods. 6 písm. c)  

zákona č. 251/2012 Z. z. (ďalej len „podmienky“), zaevidované pod podacím číslom úradu 

8459/2017/BA. 

V súlade s § 19 ods. 2 prvej vety zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), posúdil  

úrad podmienky podľa obsahu a zistil, že podaním účastník konania predložil úradu  

na schválenie pravidlá testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu podľa § 59 ods. 9  

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“).        

Podaním, úradu doručeným dňa 24. 02. 2017, zaevidovaným pod podacím číslom 

úradu 8892/2017/BA účastník konania doplnil podmienky o súdnoznalecký preklad podmienok 

do slovenského jazyka, pričom uviedol, že súdnoznalecký preklad („Podmienky pre aukciu 

nových kapacít v marci 2017“) predstavuje identickú verziu ako „Terms and conditions of the 

March 2017 new capacity auction“.           
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Podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

je vecnou reguláciou aj rozhodovanie o schválení pravidiel testovania dopytu trhu  

pre jednotlivú investíciu podľa osobitného predpisu, ktorým je § 59 ods. 9  

zákona č. 251/2012 Z. z. 

Podľa § 49 ods. 6 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. je prevádzkovateľ prepravnej 

siete povinný zabezpečiť budovanie cezhraničných prepojení potrebných na integráciu 

prepravných sietí v členských štátoch s dostatočnou kapacitou, ktorá umožňuje uspokojenie 

všetkých ekonomicky odôvodniteľných a technicky uskutočniteľných požiadaviek účastníkov 

trhu s plynom na kapacitu cezhraničných prepojení a zohľadňuje požiadavky bezpečnosti 

dodávok plynu; ekonomickú odôvodniteľnosť požiadaviek prevádzkovateľ prepravnej siete 

vyhodnocuje na základe záväzných ponúk účastníkov testovania dopytu trhu pre dané 

cezhraničné pripojenie uskutočneného na základe pravidiel testovania dopytu trhu 

schválených úradom.           

Podľa § 59 ods. 9 prvej a druhej vety zákona č. 251/2012 Z. z., prevádzkovateľ 

prepravnej siete môže pred realizáciou investície podľa desaťročného plánu rozvoja siete 

uskutočniť testovanie dopytu trhu po takejto investícii v súlade s pravidlami schválenými 

úradom; pravidlá testovania dopytu trhu musia zabezpečiť ekonomickú primeranosť investícií 

pri zohľadnení požadovanej doby pre rezervácie, navrhovaných taríf, minimálnej 

rezervovateľnej kapacity, celkovej dostupnej kapacity a iných relevantných ukazovateľov. 

Úrad schvaľuje pravidlá testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu na návrh 

prevádzkovateľa prepravnej siete; účastníkom konania je prevádzkovateľ prepravnej siete. 

Dňa 28. 02. 2017 účastník konania uplatnil svoje právo podľa § 33 ods. 2  

správneho poriadku a pred vydaním rozhodnutia sa oboznámil s podkladom rozhodnutia,  

ako aj so spôsobom jeho zistenia. Zápisnica z oboznámenia sa s podkladmi pred vydaním 

rozhodnutia je súčasťou spisu úradu č. 1731-2017-BA.  

Úrad po posúdení predložených podmienok dospel k záveru, že spĺňajú požiadavky 

podľa § 59 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 

820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 

je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JUDr. Miriama Čurlíková 

     riaditeľka odboru vecnej regulácie 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

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


