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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0003/2020/P-PP
Číslo spisu: 3874-2020-BA

Bratislava 03. 07. 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, rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019 a rozhodnutia
č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020
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,
rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019 a rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa
14. 04. 2020 o schválení prevádzkového poriadku takto:
1. V článku 5. Prevádzkového poriadku sa mení nadpis „DOPLNKOVÉ SLUŽBY“
na nasledovné znenie:
„DOPLNKOVÉ SLUŽBY A SHORT-HAUL“
2. Za článok 5.6. Prevádzkového poriadku „Spoločné ustanovenia pre Doplnkové
služby“ sa vkladá nový článok 5.7. v nasledovnom znení:
„5.7.

Short-haul

5.7.1. O prepravu Short-haul sa jedná v prípade ak je Užívateľovi siete počas jedného
Plynárenského dňa alokované množstvo plynu na vstupnom bode Veľké Zlievce a zároveň
na výstupnom bode Baumgarten a to:
(i) v rozsahu nižšieho z alokovaných množstiev; a
(ii) maximálne do výšky dennej prepravnej kapacity na vstupnom bode Veľké Zlievce,
ktorá bola Užívateľovi siete pre príslušný Plynárenský deň pridelená v aukcii produktov
ročnej kapacity a ktorej súčasťou bola aj prírastková prepravná kapacita v zmysle
Nariadenia o alokácii kapacít.
5.7.2. Pri preprave Short-haul sa Užívateľovi siete upraví platba za prepravu plynu, v zmysle
článku 7.4.2.“,
3. V článku 7.4. Prevádzkového poriadku „Ceny za Doplnkové služby“ sa mení nadpis
na nasledovné znenie:
„Ceny za Doplnkové služby a Short-haul“,
4. Do článku 7.4. Prevádzkového poriadku „Ceny za Doplnkové služby a Short-haul“ sa
vkladá nový článok 7.4.2. v nasledovnom znení:
„7.4.2. Užívateľovi siete sa pri preprave Short-haul upraví platba za prepravu plynu
za príslušné obdobie, v zmysle článku 7.5., o čiastku (v EUR), ktorá je vypočítaná ako súčin
(i) množstva prepravy Short-haul (v MWh) za príslušné obdobie, podľa článku 5.7.1 a (ii)
koeficientu -0,05 (v EUR/MWh). Úprava platby za prepravu plynu za príslušné obdobie sa
netýka zmlúv podľa ktorých nebola vykonaná preprava Short-haul.“.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekonomiky a vecnej regulácie (ďalej len
„úrad“) bol dňa 18. 06. 2020 listom č. 3473/2020 zo dňa 18. 06. 2020 doručený a
pod podacím číslom 17269/2020/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 a
rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14.04.2020 (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 18. 06. 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.

2

Úrad na základe zložitosti prípadu zaslal účastníkovi konania dňa 24.06.2020 podľa
§ 49 ods. 2 správneho poriadku listom zaevidovaným pod podacím číslom 17567/2020/BA
oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia.
Úradu bol dňa 26. 06. 2020 listom č. 3579/2020 zo dňa 26. 06. 2020 a pod podacím
číslom 17660/2020/BA zaevidovaná doplňujúca informácia k návrhu na zmenu a doplnenie
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. 17834/2020/BA zo dňa 30. 06. 2020 vyzval účastníka konania na odstránenie
nedostatkov a súčasne rozhodnutím č. 0003/2020/P-PK zo dňa 30. 06. 2020 konanie prerušil.
Dňa 03. 07. 2020 účastník konania doplnil podanie listom č. 3734/2020 zaevidovaným
pod podacím číslom úradu 18153/2020/BA. Predmetom doplnenia podania bolo zdôvodnenie
navrhovaných zmien v prevádzkovom poriadku a doplnenie podania v zmysle výzvy na
odstránenie nedostatkov. Účastník konania v rámci doplnenia podania predložil nový návrh
znenia zmeny 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“).
Účastník konania predkladaný návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku
predložil v spojitosti so zavedením Short-haul, s cieľom zachovať konkurencieschopnosť
trasy z Maďarska do Rakúska prostredníctvom prepravnej siete účastníka konania, t. j.
s využitím vstupného bodu Veľké Zlievce a výstupného bodu Baumgarten v porovnaní
s priamo konkurenčnou trasou z Maďarska do Rakúska cez vstupný bod Mosonmagyarorvar
a k zabezpečeniu maximalizácii využitia prepravnej siete účastníka konania. Na základe
doplňujúcich informácií obsahujúcich porovnanie jednotkovej ceny na prepravu na trase
z Maďarska do Rakúska s trasou z Maďarska cez Slovensko do Rakúska, účastník konania
preukázal, že zavedenie Short-haul zatraktívni prepravu plynu na vstupnom bode Veľké
Zlievce.
Zavedenie Short-haul je plne v súlade s § 49 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá účastníkovi konania
povinnosť zabezpečovať spoľahlivé efektívne prevádzkovanie prepravnej siete v záujme
vytvorenia otvoreného trhu s plynom a rozvoj prepravnej siete pri dodržaní podmienok
ochrany životného prostredia. Význam prepojenia medzi Slovenskou republikou a
Maďarskom je zdôraznený aj tým, že navýšenie kapacít na tomto prepojení je na aktuálnom
4. zozname PCI projektov a súčasne sa nad týmto prepojením uvažuje aj v rámci
desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie 2020-2029.
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, preskúmal
predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku, požiadal účastníka konania o doplnenie
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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 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, rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019 a rozhodnutia
č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14.04.2020 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, 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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