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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0002/2020/P-PP
Číslo spisu: 3874-2020-BA

Bratislava 14. 04. 2020

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 rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa
19. 02. 2018 a rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019
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 , rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018
a rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019 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. d) , ktoré znie nasledovne:
d) Obojsmerná kapacita SK-UA
2. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za článok 5.4. Prevádzkového poriadku
(Pripojenie zásobníka plynu do VTP) vkladá nový článok 5.5. v nasledovnom znení:
5.5. Obojsmerná kapacita SK-UA
5.5.1. Služba Obojsmernej kapacity SK-UA umožňuje Užívateľovi služby Obojsmernej
kapacity SK-UA využiť zľavu na tarifu vzťahujúcu sa k objednaným denným prepravným
kapacitám objednaných na vstupo/výstupných bodoch Veľké Kapušany a/alebo Budince
súčasne v nasledujúcich kombináciách:

a)
b)
c)
d)

vstup Veľké Kapušany/výstup Veľké Kapušany;
vstup Budince/výstup Budince;
vstup Veľké Kapušany/výstup Budince;
vstup Budince/výstup Veľké Kapušany

a to len v prípade, ak budú kapacity vo vyššie uvedených kombináciách:
(i) pridelené v rovnakom momente;
(ii) pridelené tomu istému zákazníkovi;
(iii) spĺňať všetky pravidlá oznámené PPS podľa článku 5.5.2.
Konkrétnu kombináciu kapacít uvedených vyššie, v bodoch a) až d), na ktorú sa bude môcť
služba Obojsmernej kapacity SK-UA uplatniť, stanoví vždy PPS v oznámení podľa článku
5.5.2. (pričom PPS môže stanoviť len jednu alebo viacero kombinácií na ktoré bude možné
službu Obojsmernej kapacity SK-UA využiť).
Zľava podľa služby Obojsmernej kapacity SK-UA sa aplikuje len na výslednú sadzbu tarify
vzťahujúcej sa k objednanej dennej prepravnej kapacite a do rozsahu nižšej kapacity
(z hľadiska výšky a doby trvania) zo súčasne pridelených kapacít na danej kombinácii bodov.
Zľava bude stanovená PPS v oznámení podľa článku 5.5.2., avšak v maximálnej výške 40%.
5.5.2. Služba Obojsmernej kapacity SK-UA môže byť poskytnutá na prepravné kapacity
pridelené v zmysle článku 3.5. Prevádzkového poriadku, ktoré budú spĺňať podmienky podľa
článku 5.5.1. a zároveň nasledujúce podmienky stanovené PPS:
i.
obdobie, v ktorom bude možné prepravnú kapacitu podliehajúcu službe Obojsmernej
kapacity SK-UA objednať;
ii.
určenie konkrétnej kombinácie vstupného a výstupného bodu 5.5.1., a) až d), na ktorú sa
bude služba Obojsmernej kapacity SK-UA v danom období aplikovať;
iii. určenie časového obdobia pre kombináciu bodov podľa ii., na ktoré môže byť
poskytnutá služba Obojsmernej kapacity SK-UA);
iv. presné určenie maximálnej výšky kapacity, ktorá môže podliehať službe Obojsmernej
kapacity SK-UA;
Podmienky budú publikované na webovom sídle PPS pred obdobím, v ktorom bude
možné prepravnú kapacitu podliehajúcu Službe Obojsmernej kapacity SK-UA objednať.
Zákazník bude musieť PPS informovať o zámere objednať si prepravnú kapacitu s využitím
služby Obojsmernej kapacity SK-UA pred vykonaním objednávky kapacít (vrátane
konkrétnych zamýšľaných prepravných kapacít), v zmysle podmienok publikovaných PPS.
PPS informuje zákazníka, či je možné službu Obojsmernej kapacity SK-UA na zamýšľané
kapacity uplatniť a po následnom úspešnom pridelení takýchto kapacít aplikáciu služby
Obojsmernej kapacity SK-UA potvrdí.
Pre vylúčenie pochybností:
1)
služba Obojsmernej kapacity SK-UA nebude poskytovaná ak PPS neoznámi podmienky
v zmysle článku 5.5.2. a PPS zároveň nie je povinný podmienky v zmysle článku 5.5.2.
oznámiť;
2)
služba Obojsmernej kapacity SK-UA je poskytovaná výhradne po splnení podmienok
stanovených a publikovaných PPS, v rozsahu nižšej z pridelených kapacít (prepravná
kapacita na výstupnom bode Budince alebo Veľké Kapušany a na vstupnom bode
Budince alebo Veľké Kapušany);
3)
tarifa vzťahujúca sa k objednanej dennej prepravnej kapacite, ktorá je predmetom
zľavy, je určená samostatne pre každú z kapacít, na ktoré sa aplikuje služba
Obojsmernej kapacity SK-UA;
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4)

5)

6)

7)

výška zľavy z tarify, ktorá sa vzťahuje k objednanej dennej prepravnej kapacite na ktorú
sa aplikuje služba Obojsmerná kapacita SK-UA bude rovnaká pre všetkých záujemcov
o túto prepravnú kapacitu, ktorí o ňu požiadajú v tom istom období, podľa článku
5.5.2. i. vyššie a pre rovnaké časové obdobie, podľa článku 5.5.2. iii. vyššie;
do výpočtu výslednej sadzby tarify vzťahujúcej sa k objednanej dennej prepravnej
kapacite pre kapacity na ktoré sa vzťahuje služba Obojsmernej kapacity SK-UA,
nebudú v parametroch Cen(n)(t) ani Iy/m/d zohľadnené iné prepravné kapacity, ktoré
nepodliehali službe Obojsmernej Prepravnej kapacity SK-UA. Zároveň, do výpočtu
výslednej sadzby tarify vzťahujúcej sa k objednanej dennej prepravnej kapacite pre
kapacity na ktoré sa nevzťahuje služba Obojsmernej kapacity SK-UA nebudú v
parametroch Cen(n)(t) ani Iy/m/d zohľadnené prepravné kapacity na ktoré sa služba
Obojsmernej kapacity SK-UA vzťahuje;
o službu Obojsmernej kapacity SK-UA nie je možné požiadať k žiadnym prepravným
kapacitám až následne po ich pridelení (vždy pred pridelením), ani k žiadnym
prepravným kapacitám, ktoré už Užívateľ má pridelené v čase zavedenia tejto služby;
kapacity podliehajúce službe Obojsmernej kapacity SK-UA nie je možné postúpiť na
tretie strany.
3. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa článok 5.5. Prevádzkového poriadku (Spoločné
ustanovenia pre Doplnkové služby) prečísluje na článok 5.6.
4. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za článok 5.6.5. Prevádzkového poriadku vkladá
nový článok 5.6.6. v nasledovnom znení:

5.6.6. Spoločné ustanovenia pre Doplnkové služby, uvedené v bodoch 5.6.1. až 5.6.5.
tohto článku, sa primerane aplikujú na Doplnkové služby v zmysle článkov 5.2., 5.3. a 5.4.
Prevádzkového poriadku. Pre Doplnkovú službu Obojsmernej kapacity SK-UA sa primerane
aplikujú všetky ustanovenia Prevádzkového poriadku, relevantné pre kapacitu pridelenú
v zmysle článku 3.5. Prevádzkového poriadku.
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, rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018
a rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019.
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, rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP
zo dňa 19. 02. 2018 a rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019 zostávajú nezmenené
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Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekonomiky a vecnej regulácie
(ďalej len „úrad“) bol dňa 31. 03. 2020 listom č. 2006/2020 zo dňa 31. 03. 2020 doručený
a pod podacím číslom 8433/2020/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, rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018 a rozhodnutia
č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019 (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 31. 03. 2020 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.
Úrad predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku preskúmal a zistil, že
predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku má nedostatky a nie je dostatočným
podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení zmeny prevádzkového poriadku, a preto
listom č. 8651/2020/BA zo dňa 03. 04. 2020 vyzval účastníka konania na odstránenie
nedostatkov a súčasne rozhodnutím č. 0001/2020/P-PK zo dňa 03. 04. 2020 konanie prerušil.
Dňa 03. 04. 2020 účastník konania doplnil podanie prostredníctvom elektronickej
pošty, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 8790/2020/BA. Predmetom doplnenia
podania bolo zdôvodnenie navrhovaných zmien v prevádzkovom poriadku v zmysle výzvy na
odstránenie nedostatkov.
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
predložil v spojitosti s implementáciou novej služby Obojsmerná kapacita SK-UA, ktorá umožní
účastníkovi konania poskytnúť užívateľom siete zvýhodnené podmienky na prepravnú kapacitu na
výstupnom bode Budince resp. Veľké Kapušany a na vstupnom bode Budince resp. Veľké
Kapušany, ak tieto budú pridelené súbežne v jednom čase a v rozsahu nižšie pridelených kapacít.
Účastník konania od implementácie služby Obojsmerná kapacita SK-UA očakáva nárast využívania
slovenskej prepravnej siete prostredníctvom nových kapacít.
Podľa § 32 a 33 ods. 2 správneho poriadku je účastník konania oprávnený vyjadrovať sa
k podkladom pre rozhodnutie a navrhovať ich doplnenie. Úrad zaslal účastníkovi konania listom
č. 8955/2020/BA zo dňa 09. 04. 2020 výzvu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. Úrad spolu
s výzvou predložil účastníkovi konania upravený návrh zmeny prevádzkového poriadku
prevádzkovateľa prepravnej siete a zároveň ho upovedomil o jeho práve poskytnúť vyjadrenie
k podkladu rozhodnutia, prípadne jeho doplnenie v lehote troch dní odo dňa doručenia výzvy.
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Účastník konania predložil dňa 09. 04. 2020 listom č. 2336/2020 zo dňa 09. 04. 2020 a
pod podacím číslom 9088/2020/BA zaevidované vyjadrenie k podkladom rozhodnutia, v ktorom
navrhol doplnenie k upravenej zmeny prevádzkového poriadku a zmenu označovania odsekov.
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 a zákonom o regulácii 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, rozhodnutia
č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018 a rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019
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, 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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