
   
 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
ODBOR VECNEJ REGULÁCIE 

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Číslo: 0006/2020/P-PP                                                                             Bratislava 02. 09. 2020 

Číslo spisu: 5345-2020-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 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, rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019, rozhodnutia  

č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020 a rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020 

 

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, 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,  

rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019,  rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 

14. 04. 2020 a rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020 o schválení prevádzkového 

poriadku takto: 

 

1. V článku 3.5 „Systém prideľovania prepravných kapacít na Prepojovacích 

bodoch do/z tretích krajín a domácom bode“ sa v bode 3.5.1.2 Prevádzkového 

poriadku  vypúšťa doterajšie písm. f).  

 

     Doterajšie písm. g) bodu 3.5.1.2 sa prečísluje na písm. f). 

 

2. V článku 10.2 „Žiadosť o pripojenie k prepravnej sieti“, sa v prvej vete bodu 

10.2.7 Prevádzkového poriadku číselný údaj tridsať (30) kalendárnych dní 

nahradí číselným údajom šesťdesiat (60) kalendárnych dní. 
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Znenie prvej vety článku 10.2 bodu 10.2.7. bude v nasledovnom znení: 

        

         „ K Žiadosti o pripojenie vydá PPS do šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia  

         Žiadosti o pripojenie písomné stanovisko.“ 

 

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 

rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019, rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa  

14. 04. 2020 a rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020. 

 

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 ,rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019  rozhodnutia  

č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020 a rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020 

zostávajú nezmenené.   

 

Odôvodnenie: 

 

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

bol dňa 28. 08. 2020 listom č. 4465/2020 zo dňa 28. 08. 2020 doručený a pod podacím číslom 

22148/2020/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, 

rozhodnutia 0001/2019/P PP zo dňa 25. 03. 2019 rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 

14. 04. 2020 rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020 a rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP 

zo dňa 03. 07. 2020 (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 28. 08. 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. 

 

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“).  
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Účastník konania predkladaný návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku  

predložil v spojitosti s vyhláškou č. 181/2020 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

z 25. mája 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 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 znení neskorších predpisov (ďalej len  

„ pravidlá trhu“). 

 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným 

subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku a preskúmal 

predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku. 

  

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, zákonom o regulácii a pravidiel trhu 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, rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019 

rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020, rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 

14. 04. 2020 a rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Ing. Marián Parkányi 

                                                  riaditeľ odboru vecnej regulácie 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

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


