ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0002/2015/P-PP
Číslo spisu: 1541-2015-BA

Bratislava 25. 03. 2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva 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
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 o schválení prevádzkového poriadku takto:
1.

Vo výrokovej časti rozhodnutia článok 2. vrátane nadpisu znie nasledovne:
„ 2. DEFINÍCIE
Pre účely Prevádzkového poriadku sa rozumie:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

Doplnkovými službami – služby podľa článku 8. Prevádzkového poriadku.
Množstvom plynu – energetická hodnota plynu vyjadrená v kWh alebo MWh.
Nariadenie o alokácii kapacít – Nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra
2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity
v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný
plyn.
Nariadenie o princípoch riadenia preťaženia – Rozhodnutie Komisie z 24. augusta 2012
o zmene a doplnení prílohy I k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn.
Pracovným dňom – každý deň v týždni, s výnimkou zákonom stanovených dní voľna
a dní pracovného pokoja a sviatkov (štátne sviatky v Slovenskej republike).
Prepojená distribučná sieť – distribučná sieť plynu na vymedzenom území, ktorá je
priamo pripojená na prepravnú sieť.

g)
h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)
q)

r)
s)

Prepojený zásobník – podzemný zásobník plynu na vymedzenom území, ktorý je
priamo pripojený na prepravnú sieť.
Prepojovacou dohodou – dohoda medzi PPS a prevádzkovateľom susednej siete,
ktorej predmetom je úprava vzájomných vzťahov týkajúcich sa najmä alokácie
Množstiev plynu a podmienok prevádzky vzájomne prepojených sietí, ako napríklad
metodiky a techniky merania kvality, Množstva a prevádzkových parametrov plynu,
spôsobu a obsahu dispečerskej spolupráce pri riadení prepojených sietí, zadefinovanie
kódovacieho systému pre stotožnenie Užívateľov obidvoch prepojených sietí a spôsob
spracovania nominácií a renominácií pri prevádzke prepojených sietí.
Referenčná cena plynu v sieti PPS – cena plynu vyjadrená indexom CEGHIX
obchodného miesta Central European Gas Hub, označenie „gas spot index“, ktorá je
verejne dostupná na webovej stránke tohto obchodného miesta (http://www.ceghex.com/).
Režimom alokácie – pravidlá pridelenia Množstva plynu jednotlivým Užívateľom na
vstupnom bode a/alebo výstupnom bode prepravnej siete a/alebo Virtuálnom
obchodnom bode.
Stranou – buď PPS alebo Užívateľ, resp. Užívateľ služby.
Užívateľom alebo Užívateľom prepravnej siete – účastník trhu, ktorý má uzatvorenú
Zmluvu s PPS.
Užívateľom služby – účastník trhu, ktorý má s PPS uzatvorenú niektorú zo zmlúv
o Doplnkových službách.
Vyvažovacou odchýlkou – rozdiel medzi Množstvom plynu priradeným Užívateľovi
na vstupnom bode do siete a Množstvom plynu odobratým Užívateľom na výstupnom
bode zo siete pre príslušné obdobie, berúc do úvahy plyn na prevádzkové účely
a transakcie vykonané v rámci Doplnkových služieb.
Technickými podmienkami – dokument, ktorý PPS vydáva podľa § 19 ods. 1 až 6
Energetického zákona a ktorý stanovuje technické podmienky pre prístup do prepravnej
siete, pripojenie k prepravnej sieti a pravidlá prevádzkovania prepravnej siete.
Prevádzkovým poriadkom – tento Prevádzkový poriadok ustanovujúci obchodné
podmienky pre pripojenie k prepravnej sieti, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu.
Užívateľským párom – dvojica anonymných alfanumerických kódov, spresňujúca
proces odovzdania a prebratia plynu. Prvá časť Užívateľského páru identifikuje účastníka
trhu, ktorý plyn odovzdáva a druhá časť označuje účastníka trhu, ktorý plyn preberá.
Virtuálnym obchodným bodom alebo VTP – virtuálny bod prepravnej siete podľa
článku 8.5.1.
Zmluvou alebo Zmluvou o preprave – zmluva podľa článku 4. Prevádzkového poriadku.

Ostatné definície uvedené v Prevádzkovom poriadku sa vykladajú v zmysle
Energetického zákona, Regulačného zákona a Pravidiel trhu. Všetky údaje o čase sa vzťahujú
k času, príslušne platnému v Slovenskej republike podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.“
2.
„e)

3.
„e)

Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 3.1.1. písmeno e) znie nasledovne:
Veľké Zlievce - vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na území
Maďarska,“.
Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 3.1.2. písmeno e) znie nasledovne:
Veľké Zlievce - výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení na území
Maďarska,“.
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4.

Vo výrokovej časti rozhodnutia článok 3.5.6. znie nasledovne:

„Pre Zmluvy o preprave uzavreté po dátume danom článkom 3.3.1. písmeno l) Nariadenia
o princípoch riadenia preťaženia sa na vstupné a výstupné body medzi členskými štátmi EÚ
a/alebo v rámci toho istého členského štátu podľa článku 2.2.1. Nariadenia o princípoch
riadenia preťaženia aplikujú pravidlá riadenia preťaženia prepravnej siete podľa článkov
3.5.7. až 3.5.10. Prevádzkového poriadku.“
5.

Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 3.5.7. sa v druhom odseku za tretiu vetu dopĺňa
veta, ktorá znie nasledovne:

„Po odkúpení kapacity Prevádzkovateľom prepravnej siete od Užívateľa je Užívateľ povinný
znížiť nomináciu na prepravu na príslušnom vstupno/výstupnom bode o výšku odkúpenej
kapacity, v opačnom prípade je PPS oprávnený upraviť nomináciu Užívateľa.“
6.

Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 4.1.2. sa druhá veta nahrádza vetou, ktorá znie
nasledovne:

„S výnimkou prvých 12 kalendárnych mesiacov, kedy musí byť dohodnutá kapacita
v rovnakej výške, je možné v okamihu uzavretia Zmluvy dohodnúť rôznu výšku prepravnej
kapacity na príslušný vstupný bod a výstupný bod.“
7.

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za článok 4.7. vkladá nový článok, ktorý vrátane
nadpisu znie nasledovne:
„4.8 Prechodné obdobie pre implementáciu Nariadenia o alokácii kapacít

S cieľom postupnej implementácie Nariadenia o alokácii kapacít môže do 31.10.2015 PPS
vyčleniť časť svojej prepravnej kapacity vo vstupných/výstupných bodoch medzi členskými
krajinami Európskej únie a túto poskytovať Užívateľom postupom definovaným v Nariadení
o alokácii kapacít, pričom veľkosť takto vyčlenenej kapacity a jej termín vyčlenenia
konzultuje s účastníkmi trhu s plynom a ÚRSO.“
8.

Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 6.4.8. sa vkladá prvá veta, ktorá znie
nasledovne:

„Finančný záväzok vyplývajúci zo Zmluvy alebo zo zmlúv na Doplnkové služby definovaný
Prevádzkovým poriadkom sa považuje za vysporiadaný dňom pripísania dlžnej čiastky na
účet PPS.“
9.

Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 7.1.2. sa vkladá prvá veta, ktorá znie
nasledovne:

„Denná nominácia prepravy plynu Užívateľa pre vstupný bod prepravnej siete a/alebo VTP
musí byť vyvážená, t.j. v identickej výške s dennou nomináciou pre výstupný bod prepravnej
siete a/alebo VTP, berúc do úvahy Množstvo plynu na prevádzkové účely.“
10. Vo výrokovej časti rozhodnutia článok 7.1.5. znie nasledovne:
„7.1.5

Každý deň, najneskôr do 14:00, je Užívateľ prepravnej siete alebo Užívateľ služby
povinný zaslať PPS spôsobom dohodnutým v Zmluve alebo zmluve na Doplnkové
služby záväznú nomináciu denného Množstva plynu pre nasledujúci plynárenský
deň. V prípade, že Užívateľ prepravnej siete alebo Užívateľ služby nedoručí PPS
nomináciu do 14:00, ostáva v platnosti nominácia podľa článku 7.1.4.

3

Prevádzkového poriadku, a ak táto nie je zaslaná, považuje sa nominácia za nulovú,
ak nie je dohodnuté inak. V prípade služby Day ahead je Užívateľ prepravnej siete
povinný zaslať PPS záväznú nomináciu najneskôr do 17:30.“
11. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 7.2.1. sa v písmene b) vypúšťa slovo
„potvrdenými“.
12. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 7.2.1. písmeno c) znie nasledovne:
„c)

PPS preverí konzistentnosť medzi nomináciami Užívateľov prepravnej siete pre vstupné
a výstupné body, resp. VTP, berúc do úvahy podmienky Zmluvy, najmä časti venované
dodávkam plynu pre prevádzkové účely, vyrovnávaniu odchýlok a výške prepravnej
kapacity.“

13. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za článok 7.5.8. vkladá nový článok 7.5.9., ktorý znie
nasledovne:
„7.5.9. Ak prevádzkové pomery prepravnej siete a/alebo prepojenej siete neumožňujú
ekonomicky efektívny alebo technicky realizovateľný fyzický tok plynu, tak sa môžu
prevádzkovatelia prepojených sietí alebo zásobníkov dohodnúť na krátkodobom
využití akumulácie svojich sietí alebo zásobníkov a prostredníctvom vytvorenia
vyvažovacej odchýlky medzi prevádzkovateľmi prepojených sietí alebo zásobníkov
krátkodobo nahradiť takýto neefektívny fyzický tok. Takto vytvorené vyvažovacie
odchýlky medzi prevádzkovateľmi prepojených sietí alebo zásobníkov sa potom
v najkratšom možnom čase následne vyrovnajú.“
14. Vo výrokovej časti rozhodnutia článok 8.1. vrátane nadpisu znie nasledovne:
„ 8.1. Služba Title transfer
8.1.1.

Služba Title transfer je služba, ktorou PPS umožňuje prevod vlastníctva plynu medzi
Užívateľmi služby Title transfer v rámci prepravnej siete PPS.

8.1.2.

Službu Title transfer poskytuje PPS vo VTP. V prípade, ak prevod vlastníctva plynu
bezprostredne nadväzuje na prepravu plynu, ktorú poskytuje PPS Užívateľovi zo
vstupného bodu do výstupného bodu na základe Zmluvy o preprave, ktorá
neumožňuje Užívateľovi prepravu z/do VTP poskytne PPS službu Title transfer aj na
výstupnom bode.

8.1.3.

Služba Title transfer sa poskytuje Užívateľom služby Title transfer na základe
zmluvy o poskytovaní služby Title transfer (ďalej len „Title transfer zmluva“).

8.1.4.

Title transfer zmluva musí obsahovať najmä:
a)
b)
c)

identifikačné údaje žiadateľa Title transfer služby,
dátum začatia poskytovania služby Title transfer a dátum ukončenia jej
poskytovania,
odhadované maximálne Množstvo transferovaného plynu pre poskytovanie
služby Title transfer, na základe ktorého sa stanoví výška potrebnej finančnej
zábezpeky pre Užívateľa služby Title transfer.
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8.1.5.

PPS zverejní vzor Title transfer zmluvy na svojej internetovej stránke. V rámci
jednej Title transfer zmluvy môže byť dohodnuté poskytovanie služby s jednou alebo
viacerými protistranami na báze vopred odsúhlasených Užívateľských párov.

8.1.6.

Žiadateľ služby Title transfer doručí podpísaný návrh na uzavretie Title transfer
zmluvy na adresu PPS najneskôr desať (10) Pracovných dní pred požadovaným
začiatkom poskytovania služby Title transfer. Za deň riadneho predloženia návrhu na
uzavretie Title transfer zmluvy sa považuje deň, kedy žiadateľ služby Title transfer
doručil návrh na uzavretie Title transfer zmluvy kompletný a v písomnej podobe.
Žiadateľom služby Title transfer podpísaný a doručený návrh na uzavretie Title
transfer zmluvy predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie Title transfer zmluvy. Ak
neexistujú dôvody pre odmietnutie, PPS po predložení kompletného návrhu na
uzavretie Title transfer zmluvy do piatich (5) Pracovných dní potvrdí návrh, čím sa
Title transfer zmluva považuje za uzavretú.

8.1.7.

Poplatok za službu Title transfer hradia všetci Užívatelia služby Title Transfer a na
úhradu poplatku sa primerane vzťahujú platobné podmienky stanovené pre úhradu
poplatku za prepravu plynu v článku 6.4. Prevádzkového poriadku. Poplatok za
službu Title transfer je dvojzložkový a určuje sa v rovnakej výške pre všetkých
Užívateľov služby Title transfer nasledovne:
-

poplatok vo výške 500 EUR za každý kalendárny mesiac, v ktorom sa
Užívatelia služby Title transfer a PPS v Title transfer zmluve dohodnú na
využívaní služby Title Transfer,
poplatok vo výške 0,01 EUR/MWh plynu, ktoré sa alokujú s využitím služby
Title Transfer pre každé odovzdanie a prevzatie plynu.

8.1.8.

PPS je povinný doručiť Užívateľovi služby Title transfer faktúru za službu Title
transfer najneskôr do štrnásteho (14.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po
poskytnutí služby Title transfer v dvoch vyhotoveniach. Faktúry sú splatné do
štrnástich (14) kalendárnych dní od ich vystavenia, ak sa PPS a Užívateľ služby Title
transfer v Title transfer zmluve nedohodnú inak. V prípade, že sa PPS oneskorí
s doručením faktúry Užívateľovi, dátum splatnosti faktúry bude posunutý o taký istý
počet dní ako je dĺžka omeškania odoslanej faktúry. V prípade omeškania s platením
finančných záväzkov vyplývajúcich z Title transfer zmluvy sa aplikujú ustanovenia
článku 6.4.8. Prevádzkového poriadku.

8.1.9.

PPS má právo od Užívateľov služby Title transfer žiadať finančnú zábezpeku
v súlade s článkom 6.5. Prevádzkového poriadku, pričom jej výška je stanovená na
základe odhadovaného využívania služby Title transfer. Užívateľ služby Title
transfer poskytne finančnú zábezpeku v dohodnutej forme a výške najneskôr päť (5)
Pracovných dní pred požadovaným začiatkom využívania služby Title transfer.
V prípade, že skutočné využívanie danej služby presiahne stanovenú výšku finančnej
zábezpeky, je Užívateľ služby Title transfer povinný bez zbytočného odkladu doplniť
finančnú zábezpeku. Ak nedôjde k predloženiu finančnej zábezpeky alebo jej
príslušnej úprave, má PPS právo upraviť nomináciu služby Title transfer alebo od
Title transfer zmluvy odstúpiť.

8.1.10. Pre nominovanie a alokovanie pri výmene vlastníctva plynu pri službe Title transfer
sa primerane aplikujú ustanovenia článkov 7.1. až 7.4. Prevádzkového poriadku. Pri
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nesúlade nominovaných Množstiev plynu sa použije pravidlo priority menšej
nominácie, a to postupne v celom reťazci dotknutých transakcií, až kým nie je
dosiahnutý súlad nominácií a/alebo sa na danú situáciu aplikuje služba Back-up
a Back-down podľa článku 8.4. Prevádzkového poriadku.
8.1.11. Ak nedôjde k úhrade poplatku za poskytovanie služby Title transfer v lehote, forme
a výške stanovenej týmto Prevádzkovým poriadkom, má PPS právo od Title transfer
zmluvy odstúpiť. PPS zostáva zachované právo na úhradu poplatkov za služby
poskytnuté do odstúpenia od Title transfer zmluvy, ako aj na náhradu škôd
vzniknutých PPS.“
15. Vo výrokovej časti rozhodnutia článok 8.2.1. znie nasledovne:
„8.2.1. Služba Wheeling umožňuje vstúpiť do a súčasne vystúpiť užívateľovi služby
Wheeling z prepravnej siete, a to:
- s rovnakým Množstvom plynu,
- v rovnakom čase,
- na tom istom vstupnom/výstupnom bode prepravnej siete PPS.
Službu Wheeling poskytuje PPS na vstupných bodoch a výstupných bodoch
prepravnej siete PPS z/do prepravných sietí na území členských štátov Európskej
únie. Podmienkou je, aby Užívateľ služby Wheeling mal objednanú vstupnú
a výstupnú kapacitu v príslušnom vstupnom/výstupnom bode rovnajúcej sa
minimálne Množstvu plynu vstupujúceho a vystupujúceho zo siete PPS definovaného
v zmluve o poskytovaní služby Wheeling. Objednaná vstupná/výstupná kapacita
nemôže byť využívaná na prepravu v rozsahu a v čase kedy ju Užívateľ siete využíva
na službu Wheeling.“
16. Vo výrokovej časti rozhodnutia článok 8.2.3. znie nasledovne:
„8.2.3. Wheeling zmluva musí obsahovať najmä:
a) identifikačné údaje žiadateľa služby Wheeling,
b) dátum začatia poskytovania služby Wheeling a dátum ukončenia jej poskytovania,
c) maximálne denné Množstvo plynu vstupujúceho do a súčasne vystupujúceho zo
siete v rámci služby Wheeling.
PPS zverejní vzor Wheeling zmluvy na svojej internetovej stránke. V rámci jednej
Wheeling zmluvy môže byť dohodnuté poskytovanie služby Wheeling vo viacerých
vstupných/výstupných bodoch prepravnej siete, pričom pre každý vstupno/výstupný
bod prepravnej siete PPS z/do prepravných sietí na území členských štátov Európskej
únie je možné určiť samostatne denné Množstvo plynu vstupujúceho a vystupujúceho
zo siete PPS za podmienky že pre každý z týchto vstupno/výstupných bodov má
Užívateľ služby Wheeling objednanú vstupnú a výstupnú kapacitu rovnajúcu sa
minimálne Množstvu plynu vstupujúceho a vystupujúceho zo siete PPS definovaného
pre príslušný vstupno/výstupný bod.“
17.

Vo výrokovej časti rozhodnutia doterajšie články 8.2.5. až 8.2.10. sa označujú ako
články 8.2.4. až 8.2.9.
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18.

Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 8.5.2. sa slovo „Zmluvy“ nahrádza slovom
„Zmluve“.

19.

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa vypúšťa článok 8.8.

20.

Vo výrokovej časti rozhodnutia článok 10.5. vrátane nadpisu znie nasledovne:
„ 10.5. Ostatné

10.5.1. Ustanovenia článkov 10.1. až 10.4. sa primerane použijú aj na zmluvy na
Doplnkové služby.
10.5.2. Službu Title transfer v zmysle článku 8.1.1. Prevádzkového poriadku poskytuje PPS
Užívateľovi služby Title transfer aj na všetkých vstupných bodoch prepravnej siete
a na všetkých výstupných bodoch prepravnej siete v zmysle príslušnej Title transfer
zmluvy najdlhšie do uplynutia šiestich (6) týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti
rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013
v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014; tým nie sú dotknuté
práva a povinnosti PPS a Užívateľov služby Title transfer vyplývajúce z Title
transfer zmlúv uzavretých medzi PPS a Užívateľmi služby Title transfer pred dňom
nadobudnutia účinnosti
rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa mení rozhodnutie
č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo
dňa 05. 06. 2014.
10.5.2. PPS zabezpečí zverejnenie Prevádzkového poriadku pre potenciálnych Užívateľov
a Užívateľov služby.
10.5.3. Prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a zmlúv na Doplnkové
služby.
10.5.4. V prípade zmeny Prevádzkového poriadku počas platnosti Zmluvy a zmlúv na
Doplnkové služby, sa na Zmluvy a zmluvy o Doplnkových službách automaticky
vzťahuje Prevádzkový poriadok vždy v aktuálnom znení, schválený príslušným
rozhodnutím ÚRSO. Táto úprava sa aplikuje na všetky Zmluvy a zmluvy na
Doplnkové služby uzavreté po dni nadobudnutia účinnosti zmeny Prevádzkového
poriadku schváleného rozhodnutím ÚRSO, ktorým sa mení rozhodnutie
č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo
dňa 05. 06. 2014.
10.5.5. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO
o jeho schválení.“
Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712 schváleného rozhodnutím
č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa
05. 06. 2014 zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 13. 03. 2015 listom
č. 2712/2015 zo dňa 10. 03. 2015 doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu
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10308/2015/BA 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 (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 13. 03. 2015 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci 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
návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil z dôvodu predprípravy účastníka konania
na postupnú implementáciu Nariadenia Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra 2013,
ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských
prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 715/2009, ako aj ďalšími zmenami vyplývajúcimi z trhu s plynom.
Podľa § 41 zákona o regulácii sa nevzťahuje na toto konanie § 33 ods. 2 správneho
poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní tohto rozhodnutia iba z podkladov predložených
účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
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 vyhláškou 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 vyhlášky
č. 423/2013 Z. z. 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 a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. BOX 12,
820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia,. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Richard Ružička
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva
Rozhodnutie sa doručí:
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
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