
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: 0079/2021/P                                                                             Bratislava 02. 07. 2021 

Číslo spisu: 3016-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa §  9 ods. 1 

písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) 

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

v cenovom konaní vo veci zmeny rozhodnutia č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho 

opravy v znení listu úradu č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia          

č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017 a v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P zo dňa             

06. 04. 2021, ktorým schválil porovnateľné ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu 

plynu na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 

 
 

r o z h o d o l  
 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. e),  

§ 3 písm. e)  a § 8 ods. 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 223/2016 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. 

tak, že pre regulovaný subjekt eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,          

IČO 36 910 712 m e n í  rozhodnutie č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy 

v znení listu úradu č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia                     

č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017 a v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P zo dňa              

06. 04. 2021 s účinnosťou odo dňa doručenia rozhodnutia do konca 5. regulačného 

obdobia takto:  
 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode „4. Výška neutralizačného poplatku vrátane 

metodiky výpočtu uplatňovanej ceny pre stanovenie denného poplatku za odchýlku“ sa   

doterajší 1. bod nahrádza novým bodom 1., ktorý znie: 

 

„1. Sadzba Neutralizačného poplatku na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do konca 

5. regulačného obdobia je rovná 0,00 EUR/MWh pridelenej prepravnej kapacity určenej 

podľa podmienok uplatňovania Neutralizačného poplatku v zmysle podmienok uplatnenia 

neutralizačného poplatku.“. 
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Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy v znení 

listu úradu č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo 

dňa 17. 08. 2017 a v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P zo dňa 06. 04. 2021 zostávajú 

nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0021/2017/P 

zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy v znení listu úradu č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 

v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017 a v znení rozhodnutia                   

č. 0078/2021/P zo dňa 06. 04. 2021. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 28. 06. 2021  

doručený od  regulovaného subjektu eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,  

IČO 35  910 712 (ďalej len „regulovaný subjekt“) podľa § 17 ods. 2 písm. d) návrh na 

zmenu rozhodnutia č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 a jeho opravy v znení listu úradu      

č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa            

17. 08. 2017 a v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P zo dňa 06. 04. 2021, ktorým schválil 

porovnateľné ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na obdobie od                  

1. januára 2017 do 31. decembra 2017 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“), platné 

podľa § 14 ods. 15  zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len 

„zákon o regulácii“) na celé 5. regulačné obdobie. Návrh na zmenu rozhodnutia je 

zaevidovaný pod podacím číslom úradu 18767/2021/BA.   

 

Doručením návrhu na zmenu rozhodnutia začalo podľa § 14 ods. 1  v spojení          

s § 17 ods. 4 zákona o  regulácii na úrade cenové konanie.  

Podľa § 14 ods. 3 prvá veta zákona o regulácii účastníkom cenového konania je 

regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. 

Podľa § 14 ods. 3 tretia veta zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 

účastníkom cenového konania je aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“), ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona o regulácii, 

teda o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. 

 

Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia 

sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.  
 

Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle zákona o regulácii v znení zákona 

č. 164/2017 Z. z. ministerstvo stáva účastníkom vyššie uvedeného cenového konania so 

všetkými právami a povinnosťami účastníka konania v zmysle zákona č. 71/2967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, čo úrad oznámil 

ministerstvu listom č. 18784/2021BA zo dňa 29. 06. 2021. Zároveň zaslal úrad 

ministerstvu kópiu návrhu na zmenu rozhodnutia. 
 

Po preštudovaní návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že dôvodom jeho 

predloženia je výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri 

určení aktuálnej výšky neutralizačného poplatku. Regulovaný subjekt v návrhu na zmenu 

rozhodnutia uvádza, že je predpoklad možného objednania vysokého objemu prepravných 

kapacít v nadchádzajúcej ročnej aukcii, ktoré sa uskutočňujú podľa čl. 11 Nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis 
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o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa 

zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013.  

Uvedené by spôsobilo nadmerné kumulovanie  kladného zostatku neutralizačného 

účtu regulovaného subjektu.  

 

Podľa Kapitoly VII Opatrenia týkajúce sa neutrality,  článku 29 Zásady neutrality 

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

predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (ďalej len „Nariadenie“) 

prevádzkovateľ prepravnej siete uhrádzaním a prijímaním denných poplatkov za odchýlku, 

vnútrodenných poplatkov, poplatkov za vyvažovacie opatrenia alebo iných poplatkov         

v súvislosti s vyvažovaním nič nezískava ani nič nestráca, tak ako pri všetkých 

činnostiach, ktoré vykonáva v rámci plnenia povinností stanovených v tomto Nariadení. 

 

V súlade s § 8 ods. 12 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. (ďalej len “vyhláška                

č. 223/2016 Z. z.”) neutralizačný poplatok (ďalej len „NP“) pre každý rok regulačného 

obdobia vyjadrený v eurách na energetickú jednotku pridelenej prepravnej kapacity  sa  

určí ako rozdiel medzi  príjmami prevádzkovateľa prepravnej siete a nákladmi  na 

vykonávanie vyvažovacej činnosti a upravuje sa podľa skutočného stavu neutralizačného 

účtu v roku t-2. 

 

Sadzba NP vyjadrená v EUR/MWh pridelenej prepravnej kapacity určenej podľa 

podmienok uplatňovania NP, ktorá sa uplatňuje na prepravné kapacity pridelené odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa bude aplikovať aj na kapacity pridelené pred 

nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, v prípade ak neprišlo k plneniu podľa 

uzatvorenej zmluvy (čiastkové zmluvy, pre ktoré bola kapacita pridelená od 1.10.2021                 

a boli pridelené v aukciách ročných produktov v predchádzajúcich rokoch, kde na základe 

nich neprišlo k plneniu zmluvy - preprave plynu).    

 

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania, 

alebo z vlastného podnetu zmení rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické 

parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

 

Úrad následne posúdil predloženú metodiku výpočtu NP ako aj samotný výpočet 

NP na zvyšok 5. regulačného obdobia  a zistil, že sú predložené v súlade s § 8 ods. 12 

vyhlášky č. 223/2016 Z. z.   

 

Úrad listom č. 18839/2021/BA zo dňa 30. 06. 2021 oznámil  regulovanému 

subjektu, že  podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania je oprávnený 

pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia 

a navrhovať jeho doplnenie (ďalej len „výzva“), a to do piatich dní odo dňa doručenia 

tohto listu. Úrad vo výzve oznámil regulovanému subjektu, že pri vydaní rozhodnutia bude 

vychádzať z 

a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3661-2016-BA   

k rozhodnutiu č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 vrátane jeho opravy oznámenej 

regulovanému subjektu listom č. 44250/2016/BA zo dňa 05. 12. 2016, 
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b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 7350-2017-BA   

k rozhodnutiu č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017,  

c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 1571-2021-BA (pôvodné 

číslo 5280-2020-BA), 

d) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 389-2021-BA k rozhodnutiu 

č. 0078/2021/P zo dňa 06. 04. 2021, 

e) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3016-2021-BA.  

 

Úrad zároveň vo výzve zaslal regulovanému subjektu výrokovú časť rozhodnutia 

a poučil ho, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, bude mať za to, že k podkladom 

rozhodnutia nemá pripomienky a rozhodne vo veci. 

 

Úrad  listom č. 18838/2021/BA zo dňa 30. 06. 2021 oznámil ministerstvu, že podľa 

§ 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania je oprávnený pred vydaním 

rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia a navrhovať jeho 

doplnenie, a to do piatich dní odo dňa doručenia tohto listu. Úrad zároveň ministerstvo 

poučil, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia 

nemá pripomienky a rozhodne vo veci. 

 

Regulovaný subjekt v liste č. 2746/2021 zo dňa 01. 07. 2021, ktorý bol doručený 

úradu prostredníctvom elektronickej pošty dňa 01. 07. 2021 a zaevidovaný pod podacím 

číslom úradu 18966/2021/BA vo veci odpovedi na výzvu úradu vyjadriť sa k podkladom 

pred vydaním rozhodnutia uviedol, že ,,Nakoľko spoločnosť Eustream je oboznámená                       

s podkladmi uvedenými v predmetnej Výzve, nemá žiadne výhrady k predmetným 

podkladom, k spôsobu ich zistenia a nemá návrh na ich doplnenie.  Spoločnosť Eustream 

taktiež nemá výhrady k Výroku rozhodnutia.“.   

 

Ministerstvo v liste č. 101313/2021-4130-177375 zo dňa 01. 07. 2021, ktorý bol 

doručený úradu dňa 01. 07. 2021 a je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

18984/2021/BA uviedlo, že nebude k uvedenému návrhu na zmenu rozhodnutia vznášať 

pripomienky. 

  

 Podľa § 14 ods. 11 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii súčasťou odôvodnenia 

cenového rozhodnutia je aj  vyhodnotenie  vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. 

 

Očakávaný vplyv zmeny výšky sadzby neutralizačného poplatku na užívateľov 

prepravnej siete v ročných nákladoch v členení na užívateľov, ktorí vykonávajú tzv. 

medzinárodnú prepravu, t.j. bez dodania plynu odberateľov na území Slovenskej republiky 

(tranzitujúci užívatelia siete) a užívateľov siete, ktorí prepravia plyn na domáci bod 

prepravnej siete (netranzitujúci užívatelia siete) podľa ročného množstva prepraveného 

plynu  je uvedený v nasledovnej tabuľke:  
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Užívateľ siete 

Objednaná 
prepravná 
kapacita 
(MWh 

/deň/rok) 

Množstvo 
prepraveného 
plynu za rok 

(v MWh) 

Pôvodná 
sadzba 

(€/MWh) 

Nová 
sadzba 

(€/MWh) 

Pôvodný 
ročný 
náklad   

v € 

Nový 
ročný 
náklad 

v € 

Úspora 
v € 

Tranzitujúci 10 400 3 796 000 0,01 0,00 75 920 0 75 920 

netranzitujúci 10 400 3 796 000 0,01 0,00 37 960 0 37 960 

 

Podľa Nariadenia neutralizačný poplatok sa neuplatňuje na domácom 

vstupno/výstupnom bode prepravnej siete.  

 

Podľa § 32 ods. 1  správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť presne 

a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. 

Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. 

 

Úrad po vyhodnotení všetkých podkladov na rozhodnutie dospel k záveru, že tieto 

sú v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. e), § 3 písm. e)  a § 8 ods. 12 

vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a preto 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, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to 

v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá 

odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

           Andrej Juris           Martin Horváth 

 v zastúpení Szabolcs Hodosy                       podpredseda 

         predseda 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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

Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 


