Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0001/2019/P-PP
Číslo spisu: 1558-2019-BA

Bratislava 25. 03. 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a 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 v znení
neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení
rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP
zo dňa 25. 03. 2015, rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia
č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016
rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa
19. 02. 2018
rozhodol
podľa § 13 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa
prepravnej siete eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712
m e n í rozhodnutie č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia
č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015,
rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP
zo dňa 03. 02. 2016, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, rozhodnutia
č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018
o schválení prevádzkového poriadku takto:
1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v článku 5. Doplnkové služby v článku 5.1
„Doplnkové služby “ v bode 5.1.1 dopĺňa nové písm. c) , ktoré znie nasledovne:
c) pripojenie zásobníka plynu do VTP.
2. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v článku 5. Doplnkové služby v článku 5.3.
„Cezhraničné pripojenie zásobníka plynu“ sa pôvodný text bodov 5.3.1, 5.3.2
a 5.3.3 nahrádza novým textom 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3 v nasledovnom znení:
5.3.1.

Do výšky kapacity stanovenej PPS sa Prepojený zásobník považuje za infraštruktúru
s pripojením na hranici vo vstupnom/výstupnom bode Baumgarten. Využívanie tohto
pripojenia je umožnené prevádzkovateľovi Prepojeného zásobníka, ktorý sa

zaväzuje, že Množstvá plynu pretečené zo vstupného bodu Baumgarten do fyzického
bodu pripojenia Prepojeného zásobníka, uskladnené v Prepojenom zásobníku umožní
vyťažiť len do výstupného bodu Baumgarten.
5.3.2.

Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo stanoviť celkovú výšku kapacít a obdobie,
na ktoré je dané pripojenie vo vstupnom/výstupnom bode Baumgarten vyčlenené
a maximálnu dĺžku trvania zmluvy pre Cezhraničné pripojenie zásobníka plynu.

5.3.3

Prepojený zásobník je povinný evidovať všetky pohyby a stav zásob plynu v zmysle
článku 5.3.1. na osobitnom účte a najneskôr k 15. aprílu predložiť PPS sumárnu
správu s bilanciou tohto účtu za posledných 12 ukončených kalendárnych mesiacov.
3. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v článku 5. Doplnkové služby v článku 5.3.
„Cezhraničné pripojenie zásobníka plynu“ sa za bod 5.3.3 vkladá nový bod 5.3.4,
v nasledovnom znení:

5.3.4

V prípade, ak stav osobitného účtu vedeného podľa článku 5.3.3. na konci
príslušného sledovaného obdobia preukáže evidenciu Množstiev plynu, ktoré
nespĺňajú podmienky poskytovania služby uvedené v článku 5.3.1., zaplatí
prevádzkovateľ Prepojeného zásobníka za tieto Množstvá plynu poplatok vo výške
ročnej ceny za prepravu medzi vstupným/výstupným bodom Baumgarten
a výstupným/vstupným bodom domáci bod v príslušnom smere. Pre účely stanovenia
výšky tohto poplatku sa výška prepravnej kapacity pre príslušný smer vypočíta ako
príslušné Množstvo plynu za sledované obdobie delené tristošesťdesiatpäť (365).
4. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v článku 5. Doplnkové služby sa za článok 5.3
vkladá nový článok 5.4. „Pripojenie zásobníka plynu do VTP“ v nasledovnom
znení:

5.4.1 Do výšky kapacity stanovenej PPS sa Prepojený zásobník považuje za infraštruktúru
s pripojením vo VTP. Využívanie tohto pripojenia je umožnené prevádzkovateľovi
Prepojeného zásobníka, ktorý sa zaväzuje, že Množstvá plynu pretečené
do Prepojeného zásobníka s využitím tohto pripojenia, uskladnené v Prepojenom
zásobníku umožní vyťažiť len do VTP s využitím tohto pripojenia.
5.4.2 Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo stanoviť celkovú výšku kapacít a obdobie,
na ktoré je dané pripojenie vo VTP vyčlenené a maximálnu dĺžku trvania zmluvy
pre pripojenie zásobníka plynu do VTP.
Prepojený zásobník je povinný evidovať všetky pohyby a stav zásob plynu v zmysle
článku 5.4.1. na osobitnom účte a najneskôr k 15. aprílu predložiť PPS sumárnu
správu s bilanciou tohto účtu za posledných 12 ukončených kalendárnych mesiacov.
5.4.3 Odovzdanie a prevzatie zemného plynu, ktorý je určený na skladovanie, resp. ktorý
bol skladovaný s využitím služby Pripojenia zásobníka plynu do VTP, medzi
Užívateľom siete a prevádzkovateľom Prepojeného zásobníka sa uskutočňuje vo VTP.
Pri odovzdaní a prevzatí plynu v spojitosti so službou Pripojenia zásobníka plynu
do VTP nedochádza k zmene vlastníctva plynu.
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5.4.4 V prípade, ak stav osobitného účtu vedeného podľa článku 5.4.3. na konci príslušného
sledovaného obdobia preukáže evidenciu Množstiev plynu, ktoré nespĺňajú
podmienky poskytovania služby uvedené v článku 5.4.1., zaplatí prevádzkovateľ
Prepojeného zásobníka za tieto Množstvá plynu poplatok vo výške ročnej ceny
za vstupný/výstupný domáci bod v príslušnom smere. Pre účely stanovenia výšky
tohto poplatku sa výška prepravnej kapacity pre príslušný smer vypočíta ako príslušné
Množstvo plynu za sledované obdobie delené tristošesťdesiatpäť (365).
5. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v článku 5. Doplnkové služby sa pôvodný článok
5.4. „Spoločné ustanovenia pre Doplnkové služby“ prečísluje na článok 5.5.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia
č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015,
rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP
zo dňa 03. 02. 2016, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, rozhodnutia
č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018.
Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 schválené rozhodnutím
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení
rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP
zo dňa 25. 03. 2015 rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia
č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016
rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 zostávajú nezmenené a rozhodnutia
č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekonomiky a vecnej regulácie (ďalej
len „úrad“) bol dňa 14. 03. 2019 listom č. 1704/2019 zo dňa 14. 03. 2019 doručený a pod
podacím číslom 10119/2019/BA zaevidovaný návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového
poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení
rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa
25. 03. 2015, rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia
č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016
rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa
19. 02. 2018 (ďalej len „zmena prevádzkového poriadku“) prevádzkovateľa prepravnej siete
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „účastník
konania“).
Dňom 14. 03. 2019 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) správne
konanie vo veci zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku.
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Dňa 17. 03. 2019 účastník konania doplnil podanie prostredníctvom elektronickej pošty,
ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 10644/2019/BA. Predmetom doplnenia
podania bolo zdôvodnenie navrhovaných zmien v prevádzkovom poriadku.
Dňa 20. 03. 2019 účastník konania opätovne doplnil podanie prostredníctvom
elektronickej pošty, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 11145/2019/BA.
Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu
podľa § 15 ods. 6 v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).
Účastník konania predkladaný návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku
resp. úpravu článku 5.3 „Cezhraničné pripojenie zásobníka plynu“ predložil v spojitosti
s implementačnou praxou t. j. potreby úpravy, ktorá nastala zapracovaním nového článku 5.4.
Článok 5.4 „Pripojenie zásobníka do VTP“ sa zaviedol v spojitosti so zavedením služby
využívania infraštruktúry s pripojením na vstupno/výstupný domáci bod (storage parking). Službou
storage parking bude umožnené účastníkovi konania poskytnúť prevádzkovateľovi prepojeného
zásobníka zvýhodnené podmienky na prepravnú kapacitu na výstupnom bode domáci bod a
na vstupnom bode domáci bod.
Poskytnutie takýchto zvýhodnených podmienok na prepravu plynu pre prevádzkovateľa
prepojeného zásobníka je v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460
zo 16 marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf
za prepravu plynu (ďalej len „Nariadenie č. 460/2017“).
Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal
predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku, požiadal účastníka konania o doplnenie
zdôvodnenia navrhovaných zmien a v priebehu správneho konania s účastníkom konania
priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy, ktoré v návrhu uplatnil.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku,
jeho súladu so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom o regulácii a Nariadenia č. 460/2017 dospel
k záveru, že navrhovaná zmena prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na zmenu
rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP
zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015, rozhodnutia
č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016
rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP
zo dňa 24. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018 a preto rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2
správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených
účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a 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. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí:
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
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