
   
 

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: 0006/2021/P-PP                                                                             Bratislava 08. 12. 2021 

Číslo spisu: 6341-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom, 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, v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015, v znení 

rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP 

zo dňa 03. 02. 2016, v znení rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, v znení 

rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017, v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo 

dňa 19. 02. 2018, v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019,  v znení 

rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020, v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo 

dňa 03. 07. 2020, v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP zo dňa 02. 09. 2020 a v znení 

rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP zo dňa 02. 07. 2021 

 

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, v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa         

25. 03. 2015, v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, v znení rozhodnutia 

č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, v znení rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa            

14. 09. 2016, v znení rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017, v znení rozhodnutia 

č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018, v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa             

25. 03. 2019,  v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020, v znení rozhodnutia 

č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020, v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP zo dňa             

02. 09. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP zo dňa 02. 07. 2021 o schválení 

prevádzkového poriadku takto: 

 

V článku  5. Prevádzkového poriadku sa za článok 5.7. dopĺňa nový článok 5.8.                      

v nasledovnom znení: 

 

,,5.8. Služba Shorthaul – Domestic 

 

5.8.1. Služba Shorthaul – Domestic predstavuje zľavu z taríf vzťahujúcich sa k množstvu 

skutočne prepraveného plynu (taríf pre plyn na prevádzkové účely) vzťahujúcej sa na 
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kapacity objednané na vstupnom bode domáci bod a/alebo výstupnom bode domáci bod,          

v zmysle podmienok tohto článku. 

 

5.8.2. Služba Shorthaul – Domestic je poskytovaná Užívateľom pre prepravu plynu 

z ktoréhokoľvek vstupného bodu, resp. VTP, do výstupného bodu domáci bod a/alebo pre 

prepravu plynu zo vstupného bodu domáci bod do ktoréhokoľvek výstupného bodu, resp. 

VTP. 

 

5.8.3. Poskytnutie služby prebieha automaticky, bez potreby uzavretia dodatočnej zmluvy 

na jej poskytnutie. 

 

5.8.4. Výška zľavy z taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne prepraveného plynu 

s využitím Služby Shorthaul – Domestic je nasledovná: 

 

- 0,85% pre vstupný bod domáci bod a 

- 0,85% pre výstupný bod domáci bod. 

 

Pre vylúčenie pochybností, výsledná tarifa vzťahujúca sa k množstvu skutočne 

prepraveného plynu pre vstupný bod domáci bod, resp. výstupný bod domáci bod, po 

aplikácii zľavy Shorhaul – Domestic bude mať minimálnu hodnotu 0,00%. 

 

5.8.5. Tým nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti Užívateľa a PPS vyplývajúce           

z príslušných zmlúv.“ 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP zo dňa    

28. 10. 2013 v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, v znení rozhodnutia 

č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015, v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa         

01. 10. 2015, v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, v znení rozhodnutia 

č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, v znení rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa            

24. 02. 2017, v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018, v znení rozhodnutia 

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

14. 04. 2020, v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020, v znení rozhodnutia 

č. 0006/2020/P-PP zo dňa 02. 09. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP zo dňa          

02. 07. 2021. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení 

rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014, v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP 

zo dňa 25. 03. 2015, v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, v znení 

rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, v znení rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo 

dňa 14. 09. 2016, v znení rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017, v znení 

rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018, v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo 

dňa 25. 03. 2019, v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020, v znení 

rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020, v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP zo 

dňa 02. 09. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP zo dňa 02. 07. 2021 zostávajú 

nezmenené.  

 

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 30. 11. 2021 listom 

č. 4637/2021 zo dňa 29. 11. 2021 doručený a pod podacím číslom úradu 32158/2021/BA 

zaevidovaný návrh na zmenu 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, v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015, v znení rozhodnutia 

č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP zo dňa           

03. 02. 2016, v znení rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, v znení rozhodnutia 

č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017, v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa           

19. 02. 2018, v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019, v znení rozhodnutia 

č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020, v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa           

03. 07. 2020, v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP zo dňa 02. 09. 2020 a v znení rozhodnutia 

č. 0002/2021/P-PP zo dňa 02. 07. 2021 (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 30. 11. 2021 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 prevádzkového poriadku. 

 

Návrh na zmenu prevádzkového poriadku bol doplnený účastníkom konania listom        

č. 4824/2021 zo dňa 03. 12. 2021, ktorý bol zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

32769/2021/BA.  

 

 Zmenu prevádzkového poriadku predložil na schválenie úradu účastník konania podľa 

§ 15 ods. 6 v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) a v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona                 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o regulácii“). 

 

Po preštudovaní predmetného návrhu na zmenu prevádzkového poriadku úrad zistil,  

že účastník konania navrhuje zaviesť zľavu z taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne 

prepraveného plynu (tarify pre plyn na prevádzkové účely) vzťahujúcej sa na kapacity 

objednané na vstupnom bode domáci bod a/alebo výstupnom bode domáci bod. Dôvodom na 

zavedenie služby Shorthaul – Domestic je  nižšia nákladovosť a nižšia potreba plynu na 

prevádzkové účely pri preprave plynu na domáci bod. Pri preprave na domáci bod je 

v priemere prepravná vzdialenosť polovičná oproti medzinárodnej preprave. Zároveň, 

požiadavky distribučnej siete nie sú také náročné na odovzdávací tlak. Preto pri preprave 

plynu na domáci bod nie je potrebné vynakladať taký kompresný výkon ako pri 

medzinárodnej preprave. 

 

Na toto konanie sa podľa § 41 správneho poriadku v znení neskorších predpisov, nakoľko 

úrad vychádzal pri vydaní 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 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, v znení rozhodnutia                     

č. 0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015, v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa          



4 
 

01. 10. 2015, v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, v znení rozhodnutia 

č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09. 2016, v znení rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa             

24. 02. 2017, v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa 19. 02. 2018, v znení rozhodnutia 

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

14. 04. 2020, v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020, v znení rozhodnutia 

č. 0006/2020/P-PP zo dňa 02. 09. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP zo dňa           

02. 07. 2021 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 regulácie plynárenstva                                                                                

a obchodu s elektrinou a plynom,  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. 

 

 

 

 

 

 

                                              Richard Ružička 

riaditeľ odboru regulácie plynárenstva                                                                                

a obchodu s elektrinou a plynom  

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

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


