
   
 

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-PP                                                                             Bratislava 24. 02. 2017 

Číslo spisu: 643-2017-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 v znení neskorších 

predpisov vo veci zmeny rozhodnutia v znení 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 a rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016 

 

r o z h o d o l  

 

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 a rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016 o schválení 

prevádzkového poriadku takto: 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v druhom odseku Preambuly sa za slová 

 „(ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý je“ vkladá nový text „podľa § 13 ods. 4 

Regulačného zákona“. 

 

2. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 2. Definície sa v pôvodnom písm. p) vypúšťa 

text „týkajúcich sa najmä alokácie Množstiev plynu a podmienok prevádzky vzájomne 

prepojených sietí, ako napríklad metodiky a techniky merania kvality, Množstva plynu 

a prevádzkových parametrov plynu, spôsobu a obsahu dispečerskej spolupráce 

pri riadení Prepojených sietí, zadefinovanie kódovacieho systému pre stotožnenie 

Užívateľov siete obidvoch Prepojených sietí a spôsob spracovania nominácií 

a renominácií pri prevádzke Prepojených sietí“; písm. p) znie nasledovne: 

 

„ p) Prepojovacou dohodou - dohoda medzi PPS a prevádzkovateľom Prepojenej siete, 

ktorej predmetom je úprava ich vzájomných vzťahov.“ 
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3. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 2. Definície sa v pôvodnom písm. t) vypúšťa 

text „siete, resp. Užívateľ služby“, a písm. t) znie nasledovne:  

 

„t) Stranou - buď PPS alebo Užívateľ.“ 

 

4. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 2. Definície v písm. aa) sa na konci dopĺňajú 

slová „(vrátane Čiastkovej Zmluvy).“ 

 

5. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 3.1.5. v druhej vete sa vypúšťa text 

 “z distribučnej siete“ a  „zásobník/iná distribučná sieť alebo naopak“. 

 

6. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode  3.1.9. sa vypúšťa slovo „riadnom“. 

 

7. Vo výrokovej časti rozhodnutia  v bode 3.3.3. sa dopĺňa veta, ktorá znie nasledovne: 

 

„Prepravná kapacita na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode  

je prideľovaná na základe Žiadosti o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu  

na základe first-come-first-served princípu.“ 

 

8. Vo výrokovej časti rozhodnutia doterajší bod 3.4.7. sa prečíslováva na bod 3.4.1. 

 

9. Vo výrokovej časti rozhodnutia doterajšie body 3.4.1. až 3.4.6. sa prečíslovávajú 

na body 3.4.2. až 3.4.7.  

 

10. Vo výrokovej časti rozhodnutia  sa v  pôvodnom bode 3.4.6. v písm. b) vypúšťa 

slovo „ročne“ a  text „Termíny aukcií sú stanovené v aukčnom kalendári každoročne 

uverejňovanom Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn 

(ENTSOG).“ ; bod 3.4.6. znie nasledovne:  

 

„3.4.6. Aukcie produktov štandardnej kapacity sa konajú v nasledovnej periodicite: 

a) Aukcie ročnej kapacity – raz ročne, 

b) Aukcie štvrťročnej kapacity – raz za štvrťrok, 

c) Aukcie mesačnej kapacity – raz za mesiac, 

d) Aukcie dennej kapacity (na nasledujúci deň) – raz za deň, 

e) Aukcie kapacity v priebehu dňa sa konajú každú hodinu počas plynárenského 

dňa.“ 

 

11. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 3.5. sa dopĺňa text „a domácom bode“; článok 

3.5 znie nasledovne: 

  

„Systém prideľovania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín 

a domácom bode.“ 

 

12. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 3.5.1.1. sa dopĺňa nový text strán 

 „a pre vstupný bod/výstupný bod domáci bod“; bod 3.5.1.1. znie nasledovne: 

 

„Žiadateľ o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prepravnou sieťou PPS  

(ďalej len „Žiadateľ“) pre Prepojovacie body do/z tretích strán a pre vstupný bod/výstupný 

bod domáci bod podá Žiadosť o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. Žiadosť 
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predstavuje záväzný návrh Žiadateľa Prevádzkovateľovi prepravnej siete na uzavretie 

Zmluvy.“ 

 

13. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 3.6.3. vo štvrtom odseku sa vypúšťajú 

nasledovné slová: „; PPS môže súhlas odmietnuť najmä v prípade, ak finančná 

spôsobilosť nového Užívateľa siete, na ktorého má prechádzať Prenechaná kapacita,  

sa výrazne odlišuje od finančnej spôsobilosti pôvodného Užívateľa siete, a tým pádom 

by mohla byť zhoršená schopnosť plniť záväzky nového Užívateľa voči PPS. “ 

  

14. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 3.6.4. vo štvrtom odseku sa vypúšťa 

nasledovná veta: „PPS môže pridelenie Odobratej kapacity novému Užívateľovi siete 

odmietnuť napríklad v prípade, ak finančná spôsobilosť nového Užívateľa siete, 

ktorému sa prideľuje Odobratá kapacita, sa výrazne odlišuje od finančnej spôsobilosti 

pôvodného Užívateľa siete s Odobratou kapacitou, čím by mohla byť zhoršená 

schopnosť plniť záväzky nového Užívateľa siete voči PPS.“ 

 

15. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 4.1. sa dopĺňa nový text „a domácom bode“; 

článok 4.1. znie nasledovne: 

 

„Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu na Prepojovacích bodoch 

do/z tretích krajín a domácom bode.“ 

 

16. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.2.1. sa na konci vety vypúšťa text 

„a vstupnom/výstupnom bode domáci bod“; bod 4.2.1. znie nasledovne: 

 

„Uzatvorenie Rámcovej zmluvy je nevyhnutným predpokladom pre prístup do aukcií, 

ktorými sú alokované kapacity na Prepojovacích bodoch EÚ.“ 

 

17. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.2.2. sa na konci vety dopĺňa nový text 

„a vstupný/výstupný bod domáci bod.“; bod 4.2.2. znie nasledovne: 

 

„PPS a Užívateľ siete môžu uzatvoriť Rámcovú zmluvu aj pre rezervovanie kapacít  

na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a vstupný/výstupný bod domáci bod.“ 

 

18. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.2.8. sa prvej vete dopĺňa nový text 

„a vstupnom/výstupnom bode domáci bod“; prvá veta bodu 4.2.8. znie nasledovne: 

 

 „Pre účely objednania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín 

a vstupnom/výstupnom bode domáci bod Užívateľ siete môže požiadať o pridelenie 

prepravnej kapacity: .“ 

 

19. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.2.9. sa prvej vete dopĺňa nový text 

„a vstupnom/výstupnom bode domáci bod“; prvá veta bodu 4.2.9. znie nasledovne: 

 

„Objednanie prepravnej kapacity na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín 

a vstupnom/výstupnom bode domáci bod na obdobie dlhšie ako jeden (1) deň 

elektronickým systémom je možné najneskôr do 14:00 hod. posledného Pracovného dňa, 

ktorý predchádza začiatku požadovanej prepravnej kapacity (deň D).“  
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20. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.2.10. sa vypúšťa text „a domácom bode“;  

bod 4.2.10. znie nasledovne: 

 

„Pre účely objednania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch EÚ sa Užívateľ siete 

riadi platným aukčným kalendárom.“ 

 

21. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.3.1. sa v prvej vete vypúšťa text „a vstupnom/ 

výstupnom bode domáci bod“; bod 4.3.1. znie nasledovne: 

 

„PPS ponúka na Prepojovacích bodoch EÚ pod Rámcovou zmluvou prostredníctvom 

webovej rezervačnej platformy pevnú prepravnú kapacitu ako: 

a) Produkt ročnej štandardnej kapacity, 

b) Produkt štvrťročnej štandardnej kapacity, 

c) Produkt mesačnej štandardnej kapacity, 

d) Produkt dennej štandardnej kapacity, 

e) Produkt štandardnej kapacity v priebehu dňa.“ 

 

22. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.3.8. v druhom odseku sa vypúšťa text 

 „s prihliadnutím k dokumentu „ENTSOG’s recommendation paper on issues related 

to bundling of capacities“ zo dňa 17. júla 2015 v odôvodniteľných prípadoch“, bod 

4.3.8. druhý odsek znie nasledovne:  

 

„PPS má právo aplikovať metódu pridelenia kapacity, ktorá zabezpečí zosúladenie kapacít 

na obidvoch stranách.“ 

 

23. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.3.9. sa v prvej vete dopĺňa nový text  

„a domácom bode“; bod 4.3.9 znie nasledovne: 

 

„PPS na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode ponúka pevnú 

prepravnú kapacitu a uzatvára Zmluvu na pevnú prepravnú kapacitu ako: 

a) dlhodobú Zmluvu, 

b) ročnú Zmluvu, 

c) krátkodobú Zmluvu.“ 

 

24. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.3.10. sa za poslednú vetu dopĺňa nová veta, 

ktorá znie nasledovne: 

 

„Ak bola pri súbežne prebiehajúcich aukciách produktov ročnej kapacity na príslušnom 

vstupnom/výstupnom bode Užívateľovi siete pridelená prepravná kapacita vo viacerých 

po sebe bezprostredne idúcich rokoch sa takto uzatvorená zmluva považuje za dlhodobú 

Zmluvu.“ 

 

25. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.3.13. sa dopĺňa nový text „a domácom 

bode.“; bod 4.3.13. znie nasledovne: 

 

„4.3.13. PPS môže ponúknuť uzatváranie krátkodobej Zmluvy aj kratšej ako jeden deň,  

o ktorú môže požiadať Užívateľ siete PPS počas konkrétneho Plynárenského dňa 

na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode.“ 
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26. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.4.2. sa vypúšťa text: „Prevádzkovateľ 

prepravnej siete pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu iba v prípade, ak PPS nemôže 

ponúknuť voľnú pevnú prepravnú kapacitu.“; nový text bodu 4.4.2. znie nasledovne:  

 

„4.4.2. PPS pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom PPS 

požiada a nie je voľná pevná prepravná kapacita. PPS môže prideliť nezoskupenú 

prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom PPS požiada a nie je voľná 

pevná nezoskupená prepravná kapacita, aj keď je dostupná pevná zoskupená prepravná 

kapacita.“ 

 

27. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.4.8. sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie 

nasledovne: 

 

„Užívateľ môže požiadať o prerušiteľnú kapacitu v priebehu dňa formou Nadmernej 

nominácie v  prípade, že na danom bode a v danom smere už má pridelenú kapacitu.“ 

 

28. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.4.10. sa dopĺňa nový text„ a domácom bode“; 

bod 4.4.10. znie nasledovne: 

 

„PPS ponúka prerušiteľnú kapacitu na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín 

a domácom bode a uzatvára Zmluvy na prerušiteľnú prepravnú kapacitu vo forme 

dlhodobej, ročnej a krátkodobej Zmluvy, ako je definované v článkoch 4.3.10. až 4.3.12.“ 

 

29. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 4.4.11. sa dopĺňa nový text „a domácom bode“; 

bod 4.4.11. znie nasledovne:  

 

„Zmluva na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode môže obsahovať 

kombináciu pevnej a prerušiteľnej kapacity.“ 

 

30.  Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 6.1.1. z prvej vety sa vypúšťa text „a/alebo 

Prepojovacej dohode“. 

 

31. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 7.2.1. sa v poslednej vete vypúšťa text  

„v prípade, ak Užívateľ siete toto prekročenie spôsobil“. 

 

32. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 7.5.1., sa vypúšťa pôvodný text a nahrádza 

sa novým znením textu; bod 7.5.1 znie nasledovne: 

„7.5.1 Užívateľ je povinný platiť PPS na základe faktúr za prepravu plynu 

a neutralizačný poplatok: 

 platbu za prepravu plynu, 

 neutralizačný poplatok1), 

Užívateľ je povinný platiť PPS na základe faktúr za Doplnkové služby: 

 platbu za Doplnkové služby. 

Užívateľ je povinný platiť PPS na základe faktúr za prekročenie dennej 

prepravnej kapacity: 

 poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity podľa bodu 7.2.1. Užívateľ  

      je povinný platiť PPS na základe faktúr za negatívne Denné množstvo odchýlky: 

                                                           
1) Na základe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu 

na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach. 
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 Poplatok za negatívnu dennú odchýlku1) , ak výška denného poplatku za odchýlku 

prekročí 10,- eur. 

PPS je povinný platiť Užívateľovi na základe faktúr za pozitívne Denné množstvo 

odchýlky: 

 Poplatok za pozitívnu dennú odchýlku1), ak výška denného poplatku za odchýlku 

prekročí 10,- eur. 

Všetky platby a poplatky sú v peňažnej mene euro, pokiaľ nie sú v Zmluve  

alebo v zmluve o Doplnkových službách dohodnuté platby a poplatky v inej mene.“ 

 

33. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 7.5.6. sa na konci dopĺňa veta: „V prípade,  

ak v ktoromkoľvek fakturačnom období uvedenom v predchádzajúcej vete  

je evidované negatívne Denné množstvo odchýlky minimálne počas dvoch (2) 

Plynárenských dní, PPS má právo doručiť Užívateľovi faktúru za negatívne Denné 

množstvo odchýlky za celý kalendárny mesiac v dvoch (2) vyhotoveniach najneskôr  

do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia príslušného kalendárneho mesiaca.“ 

 

34. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 7.5.7. sa vypúšťa text: „PPS je povinný 

vystaviť v mene Užívateľa faktúru za pozitívne Denné množstvo odchýlky v dvoch (2) 

vyhotoveniach najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia príslušného 

fakturačného obdobia. Fakturačné obdobie je v tomto prípade obdobie od 1. do 10. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca, od 11. do 20. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca a od 21. dňa do konca príslušného kalendárneho mesiaca.“, bod 7.5.7. znie 

nasledovne: 

 

„7.5.7. PPS vystavuje faktúru za pozitívne Denné množstvo odchýlky v mene  

a na účet Užívateľa, s čím Užívateľ vyslovene súhlasí. Faktúra sa vystavuje v dvoch (2) 

vyhotoveniach najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia príslušného 

fakturačného obdobia. Užívateľ aj naďalej zodpovedá za správnosť takto vyhotovenej 

faktúry. Faktúra vyhotovená PPS v mene a na účet Užívateľa za pozitívne Denné 

množstvo odchýlky je Užívateľom akceptovaná, ak Užívateľ nepodá do desiatich (10) 

pracovných dní od dňa jej obdržania písomné námietky u PPS. Fakturačné obdobie  

je v tomto prípade obdobie od 1. do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,  

od 11. do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a od 21. dňa do konca príslušného 

kalendárneho mesiaca. V prípade, ak v ktoromkoľvek fakturačnom období uvedenom 

v predchádzajúcej vete je evidované pozitívne Denné množstvo odchýlky minimálne 

počas dvoch (2) Plynárenských dní, PPS má právo vystaviť v mene a na účet Užívateľa 

faktúru za pozitívne Denné množstvo odchýlky za celý kalendárny mesiac v dvoch (2) 

vyhotoveniach najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia príslušného 

kalendárneho mesiaca.“ 

 

35. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za bod 7.5.7 sa vkladá nový bod 7.5.8., 

ktorý znie nasledovne:   

 

„7.5.8. PPS vystavuje faktúru na poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity 

podľa bodu 7.2.1. v dvoch (2) vyhotoveniach najneskôr do štrnásteho (14.) 

kalendárneho dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy k prekročeniu dennej 

kapacity Užívateľom došlo.“ 

 

36. Vo výrokovej časti rozhodnutia doterajšie body 7.5.8. až 7.5.10. sa prečíslovávajú  

na body 7.5.9. až 7.5.11. 



7 
 

37. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 7.6.6. sa prvej veta dopĺňa nový text „a domáci 

bod“; bod 7.6.6. znie nasledovne: 

 

„ Pre Prepojovacie body do/z tretích krajín a domáci bod v prípade objednania formou 

žiadosti a konfirmácie podľa bodu 3.5.1. Prevádzkového poriadku je lehota  

na poskytnutie finančnej zábezpeky pre ročné a dlhodobé Zmluvy pätnásť (15) 

kalendárnych dní od podania Žiadosti a pre krátkodobé Zmluvy sedem (7) kalendárnych 

dní od podania Žiadosti, ale vždy najneskôr tri (3) Pracovné dni pred požadovaným 

termínom začatia prepravy plynu alebo uskutočňovania Doplnkovej služby. Strany 

sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť na skrátení tejto lehoty. V prípade Zmlúv 

je finančná zábezpeka formou predplatby možná len pri splnení termínov platieb 

špecifikovaných pre predplatby v bode 7.6.8. Prevádzkového poriadku. Ako formu 

finančnej zábezpeky PPS akceptuje nasledujúce platobné a zabezpečovacie nástroje: 

a) banková záruka, 

b) predplatba (platba vopred), 

c) vklad na účet.“ 

 

38. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 7.6.7. sa za prvú vetu vkladá nová veta, 

ktorá znie nasledovne: 

 

 „Všetky poplatky súvisiace s vystavením bankovej záruky, alebo poplatky súvisiace  

s akoukoľvek úpravou bankovej záruky, znáša Žiadateľ alebo žiadateľ o doplnkovú 

službu.“ 

 

39. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa dopĺňa nový bod 7.6.10., ktorý znie nasledovne: 

 

„7.6.10. Pre účely rezervovania dlhodobej kapacity na webovej rezervačnej platforme  

je Užívateľ povinný kontaktovať písomnou formou zástupcov PPS a informovať 

o zamýšľanej výške a dobe trvania kapacity pre potreby správneho stanovenia výšky 

finančnej zábezpeky.“ 

 

40. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 8.1.7. sa vypúšťa posledná veta. 

 

41. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 8.2.3. sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie 

nasledovne: 

 

„Ak nesúlad spočíva v tom, že nominácia Užívateľa prevyšuje jeho pridelenú prepravnú 

kapacitu, môže PPS takúto nomináciu potvrdiť v prípade informácie zo strany Užívateľa, 

že príslušnú kapacitu si Užívateľ zakúpi ako kapacitu na nasledujúci Plynárenský deň  

v termínoch stanovených týmto Prevádzkovým poriadkom alebo Nariadením o alokácii 

kapacít, alebo že takáto nominácia predstavuje Nadmernú nomináciu.“ 

 

42. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 8.2.4. sa vypúšťa text: „dohodnutou formou“, 

bod 8.2.4. znie nasledovne:  

 

„8.2.4. Denne do 16:00 hod. PPS oznamuje Užívateľovi Množstvá plynu potvrdené  

pre nasledujúci Plynárenský deň spôsobom uvedeným v Nariadení o pravidlách týkajúcich 

sa interoperability, prípadne inou dohodnutou formou.“ 
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43. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 9.1.4. písm. b) sa vypúšťa text: „aktivácia 

vyvažovacej služby, pokiaľ je zazmluvnená“, bod 9.1.4. písm. b) znie nasledovne: 

 

„b) aktivácia povoleného vyvažovacieho opatrenia vo forme nákupu/predaja plynu,“. 

 

44. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 9.2.5 sa prvej vete vypúšťa text:  

 

„pre oznámenie nákupu alebo predaja plynu na vyvažovacej platforme“. 

 

45. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 10.2.3. sa vypúšťa pôvodný text a nahrádza 

sa novým znením textu; bod 10. 2.3. znie nasledovne: 

 

„10.2.3. Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä: 

a) identifikačné údaje Žiadateľa o pripojenie, 

b) projekt pripojenia, 

       c) záväzný účel využívania pripájaného zariadenia najmä, ak ide o distribučnú 

sieť, zásobník, ťažobnú sieť alebo  odberné miesto, 

d) dátum predpokladaného začatia prepravy plynu cez prepojovací bod, 

e) požadovaný minimálny tlak v mieste pripojenia, 

f) požadovanú maximálnu hodinovú kapacitu, 

g) očakávanú kvalitu plynu, 

       h) doklady preukazujúce schopnosť Žiadateľa o pripojenie splniť finančné 

záväzky voči PPS, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pripojení, 

       i) v prípade existujúceho prepojenia pripojovaného zariadenia s distribučnou 

sieťou, ktorej prevádzkovateľ je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu 

na vymedzenom území, aj doklady preukazujúce, že prevádzkovateľ 

pripojovaného plynárenského zariadenia uzatvoril s prevádzkovateľom 

distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na 

vymedzenom území, dohodu o zabezpečení prepojiteľnosti distribučných sietí 

a odovzdávaní údajov potrebných na vyvažovanie siete a dohodu  

o poskytovaní podporných služieb, predovšetkým za účelom zabezpečenia 

bezpečnosti dodávok a vyvažovania siete, 

     j) osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej 

politiky, pokiaľ sa vyžaduje podľa § 12 Energetického zákona,  

alebo povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 Energetického zákona 

s vymedzeným územím, zahŕňajúcim miesto pripojenia.“ 

 

46. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 10.2.7. sa za prvú vetu vkladá nová veta, 

ktorá znie nasledovne: 

 

 „Prevádzkovateľ prepravnej siete oboznámi v písomnom stanovisku žiadateľa o pripojenie 

do prepravnej siete s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia 

do prepravnej siete, ktoré sa vzťahujú výhradne na účel využívania pripájaného zariadenia 

uvedený v žiadosti o pripojenie do prepravnej siete.“ 

 

47. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 11.2. sa vypúšťa pôvodný text, a nahrádza  

sa novým znením textu; článok 11.2., znie nasledovne: 

 

„11.2. Okolnosti vyššej moci 
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11.2.1. V prípade, že PPS je zabránené splniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy 

okolnosťami vyššej moci a to v trvaní a v rozsahu kedy sú tieto záväzky dotknuté 

okolnosťami vyššej moci, (i) nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy dotknutými okolnosťami vyššej moci a je oslobodená od 

plnenia takých povinností a (ii) nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú 

okolnosťami vyššej moci. 

 

11.2.2. Za okolnosti vyššej moci sa považujú mimoriadne udalosti, ktoré nastali  

po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, nie sú predvídateľné a PPS im nemôže zabrániť. 

Zahŕňajú predovšetkým prírodné katastrofy, povodne, zemetrasenia, zosuvy pôdy, 

vojnu, požiar, výbuchy, teroristické útoky a štrajky. Okolnosti vyplývajúce  

zo subjektívnych vlastných ekonomických podmienok PPS (napríklad neschopnosť 

hradiť svoje finančné záväzky), a prekážky, ktoré PPS mohol prekonať alebo im 

zabrániť, nemôžu byť v žiadnom prípade považované za vyššiu moc. 

 

11.2.3. PPS odvolávajúci sa na vyššiu moc je povinný bez zbytočného odkladu 

informovať druhú Stranu o okolnostiach vyššej moci a primeraným spôsobom  

ich preukázať. 

 

11.2.4. Pre vylúčenie pochybností, Užívateľ siete nie je oprávnený dovolávať 

sa okolností vyššej moci. Užívateľ siete sa zároveň nemôže dovolávať ustanovení 

§ 352 a 356 Obchodného zákonníka, najmä nemá právo dovolávať sa ukončenia 

Zmluvy alebo modifikácie podmienok Zmluvy.“ 

 

 

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  a rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016. 

 

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 a rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016 zostávajú 

nezmenené.   

 

Odôvodnenie: 

 

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

bol dňa 07. 02. 2017 listom č. 465/2017 zo dňa 07. 02. 2017 doručený a pod podacím číslom 

5170/2017/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 a rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016 (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“). 
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Dňom 07. 02. 2017 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 prevádzkového poriadku. 

  

Dňa 07. 02. 2017 účastník konania prostredníctvom elektronickej pošty doplnil 

podanie, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 5173/2017/BA, pod podacím číslom 

úradu 5177/2017/BA a pod podacím číslom úradu 5179/2017/BA. 

 

Dňa 23. 02. 2017 účastník konania listom č. 645/2017 zo dňa 23. 02. 2017 doplnil 

podanie, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 8658/2017/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“)  

a podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení (ďalej len „pravidlá trhu“). Účastník 

konania návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil na základe poznatkov z aplikačnej 

praxe. 

 

Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 

predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania             

s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy. 

 

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, ako aj zákonom o regulácii a pravidiel trhu a 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 

a rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, 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, 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 


