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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: 0002/2017/P-SZ                                     Bratislava 11. 05. 2017 

Číslo spisu: 6536-2017-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor monitoringu a analýz, 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  

 

s c h v a ľ u j e 
 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 57 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

pre prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, 

IČO 35 910 712 Dodatok č. 3 k Zmluve o prepojení prenosových a distribučných sietí zo dňa 

28. 05. 2010 uzatvorený medzi spoločnosťami eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 

Bratislava, IČO 35 910 712 a SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

IČO 35 910 739, ev. číslo 1503/15/SPPD/CEZ zo dňa 08. 12. 2015. 
 

 

 

Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru monitoringu a analýz (ďalej len 

„úrad“) bol dňa 09. 05. 2017 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

č. 20980/2017/BA zo dňa 04. 05. 2017 BA regulovaným subjektom eustream, a.s., 

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712 (ďalej len „eustream, a.s.“) predložený 

v zmysle § 57 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) 

Dodatok č. 3 k Zmluve o prepojení prenosových a distribučných sietí zo dňa 28. 05. 2010 

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

IČO 35 910 712 a SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

IČO 35 910 739, ev. číslo 1503/15/SPPD/CEZ zo dňa 08. 12. 2015 (ďalej len ,,Dodatok č. 3“) 

Týmto dňom bolo začaté správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o schválení 

obchodnej zmluvy alebo finančnej zmluvy prevádzkovateľa prepravnej siete uzatvorenej 

s vertikálne integrovaným podnikom. 
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Dňa 11. 05. 2013 spoločnosť eustream, a.s. listom zaevidovaným pod podacím číslom 

úradu 21382/2017//BA doplnila svoju žiadosť a predložila úradu znenie Dodatku č. 3 

v úradnom jazyku. 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) o vecnej regulácii začalo na návrh 

účastníka konania. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

zmluvy je navrhovateľ - spoločnosť eustream, a. s. 

Podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s § 15 ods. 1 zákona 

o regulácii týmto začalo na návrh regulovaného subjektu konanie vo veci vydania 

rozhodnutia o schválení obchodnej dohody s vertikálne integrovaným podnikom.  

Úrad po preštudovaní predloženého podania zistil, že spoločnosť eustream, a. s. 

uzatvorila Dodatok č. 3 z dôvodu potreby zmeny normy pre výpočet stupňa kompresibility 

plynu na prepojovacích bodoch prepravnej siete a na základe jej zosúladenia s legislatívnym 

rámcom SR vznikla potreba aktualizácie Technickej dohody o podmienkach odovzdania 

a prevzatia Plynu medzi Prepravnou sieťou a Distribučnou sieťou a spolupráce medzi 

stranami zo dňa 18. 06. 2013, ktorá je súčasťou Prepojovacej dohody medzi prepravnou 

sieťou a distribučnou sieťou zo dňa 28.5.2010 v znení dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 

25. 06. 2015 a schváleného  rozhodnutím úradu č. 0003/2015/P-SZ zo dňa 20. 08. 2015 . 

Zákon o regulácii v ustanovení § 13 ods. 2 písm. g) upravuje pôsobnosť úradu vo veci 

schvaľovania obchodných a finančných zmlúv podľa § 57 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o energetike“). 

Podľa § 57 ods. 2 písm. c) zákona o energetike, podľa ktorého prevádzkovateľ 

prepravnej siete je povinný predložiť úradu na schválenie návrhy obchodných a finančných 

dohôd s vertikálne integrovaným podnikom; zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom 

prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného 

plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo jej zmena je bez 

predchádzajúceho súhlasu úradu neplatná; úrad udelí súhlas s uzavretím zmluvy alebo jej 

zmenou, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že podmienky zmluvy alebo jej zmeny 

zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad súhlas 

s uzavretím zmluvy alebo jej zmenou neudelí.  

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

správneho poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 

predložených spoločnosťou eustream, a. s., ktorej zároveň vyhovel v plnom rozsahu. 

Úrad po preskúmaní všetkých podkladov ku konaniu dospel k záveru, že regulovaný 

subjekt splnil všetky podmienky podľa zákona o regulácii a zákona o energetike a rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor monitoringu a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45,  

036 01 Martin, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivan Zachar 

 riaditeľ odboru monitoringu a analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

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


