Informácie o výsledkoch konzultácií k Desaťročnému plánu rozvoja
prenosovej sústavy na obdobie rokov 2015 – 2024
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 29 ods. 5 zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uverejňuje túto informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie
o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov sústavy na realizáciu investícií
do prenosovej sústavy k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie
rokov 2015 – 2024 (ďalej len „desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy“) vypracovanému
prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.:

Začiatok konzultácií:

01. 12. 2014 - 21 dní na pripomienkovanie

Spôsob doručenia pripomienok:

elektronicky – jozef.zachar@urso.gov.sk
písomne - Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Vyhodnotenie pripomienok:
Počet pripomienkujúcich subjektov:
Počet vznesených pripomienok:
Bez pripomienok:
Doručené po lehote:
Počet akceptovaných/neakceptovaných pripomienok:
Požiadavky na realizáciu investícií do sústavy:

1

4
6
11
0
3/3
0

O začiatku konzultácií boli úradom upovedomení najmä existujúci užívatelia prenosovej sústavy
uvedení v tabuľke:

1
2
3
4
5
6

7

Užívateľ sústavy
Duslo, a.s.
E.ON Elektrárne s.r.o.
En-Invest, a.s.
Slovalco, a.s.
FORTISCHEM a.s.
OFZ, a.s.

Slovenské elektrárne,
a.s.

Doručené pripomienky
Bez pripomienok
Bez pripomienok
Bez pripomienok.
Bez pripomienok
Bez pripomienok
Nesúhlas s likvidáciou 220
kV prenosových vedení V
281 a V 282 medzi ESt
Sučanmi a ESt Širokou bez
ich náhrady 400 kV vedením.
Požiadavka priameho
pripojenia odberného miesta
na prenosovú sústavu, návrh
doplniť text v kapitole 4.1
nasledovne: „V každom
technickom riešení bude
zachované priame pripojenie
týchto odberateľov na
prenosovú sústavu SEPS,
a.s.“
Kap. 3.1, str. 21:
Predpokladáme stagnáciu
dopytu, návrhujeme uvažovať
s ročným rastom spotreby
elektriny na úrovni 0%.

Výsledok konzultácie

Kap. 4.4, str. 32, Tab č. 9,
P.č. 48, 49 :
Vzhľadom na exportný
potenciál po ukončení
dostavby EMO 34,
navrhujeme realizáciu
obidvoch cezhraničných
elektrických vedení do
Maďarska už v roku
2016/2017 z dôvodu
zabezpečenia dostatočnej
prenosovej kapacity a tiež
prevádzkovej bezpečnosti a
spoľahlivosti PS.

Pripomienka neakceptovaná.
Navrhované termíny realizácie
cezhraničných vedení vychádzajú
z dohôd a rokovaní s maďarským
prevádzkovateľom prenosovej
sústavy.

2

Pripomienka neakceptovaná. V
súčasnosti predmetom plánu nie je
odstavenie 220 kV vedení V281 a
V282.

Pripomienka neakceptovaná.
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy
vychádza z výsledkov spracovanej
analýzy.

8

Stredoslovenská
energetikaDistribúcia, a.s.

Nesúhlasíme so zrušením Est
Považská Bystrica ako
jedného z jestvujúcich
odovzdávacích miest od
spoločnosti SEPS, a.s.

Pripomienka akceptovaná.
Prebiehajú rokovania a prebieha
spracovanie štúdie, ktorých obsahom
je daná problematika.

Nie je možné ani zníženie
počtu transformátorov
220/110 kV (pri poruche
alebo revízii jedného z nich).

Problematické bude
zásobovanie Est Sučany po
zrušení 220 kV sústavy v
dobe poruchy prípadne
revízie jedného z
transformátorov 400/220 kV
alebo 220/110 kV.
9

U.S.Steel Košice, s.r.o. Bez pripomienok

10 Východoslovenská
distribučná, a.s.
11 Západoslovenská
distribučná, a.s.
12 Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a.s.
13 VODOHOSPODÁRS
KA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

Bez pripomienok
Bez pripomienok
Bez pripomienok
Bez pripomienok

3

Pripomienka akceptovaná.
Prebiehajú rokovania a prebieha
spracovanie štúdie, ktorých obsahom
je daná problematika.

Úradu boli doručené pripomienky k desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy aj
od ďalších oslovených subjektov:
Subjekt

Doručené pripomienky

1

Ministerstvo
hospodárstva SR

Bez zásadných pripomienok

2

Ministerstvo
financií SR

Výhradný predpoklad, že nebude negatívny vplyv
na rozpočet verejnej správy a desaťročný plán
rozvoja prenosovej sústavy na roky 2015-2024
bude realizovaný tak, aby boli naplnené schválené
limity rozpočtových divident pre SEPS na
jednotlivé roky.

Bratislava 25. 02. 2015
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Výsledok
konzultácie

Pripomienka
akceptovaná.

