Informácie o výsledkoch konzultácií k Desaťročnému plánu rozvoja
prenosovej sústavy na obdobie rokov 2018 – 2027
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 2018 – 2027 (ďalej len „desaťročný plán“) vypracovanému prevádzkovateľom prenosovej
sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“):
Začiatok konzultácií:

27. 12. 2017 - 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:
Počet subjektov bez pripomienok:
Doručené po lehote:
Počet akceptovaných/neakceptovaných pripomienok:
Požiadavky na realizáciu investícií do sústavy:
O začiatku konzultácií boli úradom upovedomení najmä
uvedení v tabuľke:
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existujúci užívatelia prenosovej sústavy
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Užívateľ sústavy
Duslo, a.s.
E.ON Elektrárne s.r.o.

Doručené pripomienky
Nedoručené.
- Desaťročný plán doplniť o plánovanú
prevádzku paroplynovej elektrárne PPC
Malženice.
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En-Invest, a.s.
Slovalco, a.s.

Nedoručené.
Nedoručené.
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FORTISCHEM a.s.
OFZ, a.s.
Slovenské elektrárne,
a.s.

Nedoručené.
Nedoručené.
Nedoručené.
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Výsledok konzultácie
Pripomienka
neakceptovaná. Spôsob
prevádzkovania bude
zahrnutý
v nasledujúcom
desaťročnom pláne.

8

9

Stredoslovenská
- V desaťročnom pláne je predpokladaný
distribučná, a.s.
medziročný rast spotreby elektriny v SR
(ďalej len „SSD, a.s.“) do roku 2027 na úrovni 1,24%, čo za 10 –
ročné obdobie predstavuje cca 13% nárast
spotreby, hodnota značne prevyšuje
odhady SSD, a.s.
- V prípade postupného odstavovania 220
kV sústavy spoločnosť SSD, a.s. deklaruje
záujem o odkúpenie časti 220 kV vedení
V271 a V 273 za ekonomicky prijateľných
podmienok.
- Na obr. č. 18 – Predpokladaný stav
prenosovej sústavy v roku 2027 je už
naznačená len nová ESt Ladce 2 x Tr
400/110 kV. Spôsob vyvedenia výkonu do
distribučnej sústavy naďalej zostáva
otvorený a bude predmetom spoločných
rokovaní SSD a.s. a SEPS, a.s.

- Pripomienka
neakceptovaná. Rast
spotreby elektriny je
predpokladaná hodnota
aktualizovaná podľa
analýzy SEPS, a.s.
- Pripomienka
akceptovaná. Prebiehajú
dvojstranné rokovania.
- Pripomienka
akceptovaná. Prebiehajú
rokovania a prebieha
spracovanie štúdie,
ktorých obsahom je
daná problematika.

U.S.Steel Košice, s.r.o. Nedoručené.

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.
Nedoručené.
Nedoručené.
Nedoručené.

Úradu neboli doručené pripomienky k desaťročnému plánu aj od ďalších oslovených subjektov:
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Subjekt

Doručené pripomienky

Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo
financií SR

Bez pripomienok.
Nedoručené.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bratislava, 28. 05. 2018
2

Výsledok
konzultácie

