
 

 

 
 

  
Informácia o výsledkoch konzultácií s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi 

prepravnej siete k desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 
2022 - 2031 (ďalej len „TYNDP 2022 - 2031“) 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou  
a plynom (ďalej len „úrad“) podľa § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konzultuje desaťročný plán 
rozvoja prepravnej siete nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi  
a potenciálnymi užívateľmi siete a uverejní informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane 
informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov siete na realizáciu investícií 
do prepravnej siete na svojom webovom sídle. 
 
V zmysle vyššie uvedeného úrad na svojom webovom sídle v sekcii „Plynárenstvo " v priečinku 
„Informačný servis" v časti „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a. s. 
/Informácie o spustení konzultačného procesu k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti 
eustream, a. s." https://www.urso.gov.sk/informacie-o-spusteni-konzultacneho-procesu-k-
planu-rozvoja-prepravnej-siete-spolocnosti-eustream-as/ 
súbežne aj v sekcii „RÝCHLE ODKAZY" v priečinku „Verejný konzultačný proces" 
informáciu o spustení konzultačného procesu k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti 
eustream, a. s.  na obdobie rokov 2022 - 2031 https://www.urso.gov.sk/verejny-konzultacny-
proces/  
oznámil existujúcim a potenciálnym užívateľom prepravnej siete spoločnosti eustream, a. s., 
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 začatie verejnej konzultácie  
k Desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2022 - 2031 (ďalej len 
„TYNDP 2022 - 2031“): 
https://www.urso.gov.sk/desatrocny-plan-rozvoja-prepravnej-siete-spolocnosti-eustream-a-s-
na-obdobie-rokov-2022-2031/ 
 
Otvorenie verejnej konzultácie: 17. 12. 2021   
Ukončenie verejnej konzultácie:   17. 01. 2022 
 
Spôsob doručenia pripomienok:  elektronicky - maria.krizakova@urso.gov.sk 

 písomne - Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

Pripomienky k TYNDP 2022 - 2031 bolo možné zaslať v slovenskom alebo anglickom jazyku  
do termínu ukončenia verejnej konzultácie. 

 
Vyhodnotenie pripomienok k TYNDP 2022 - 2031:  
Počet vznesených pripomienok:     0 
Doručené po lehote:       0 
Požiadavky na realizáciu investícií do prepravnej siete: 0 
 
 
Ku dňu 31. 01. 2022 neboli úradu doručené žiadne pripomienky k TYNDP 2022 - 2031. 


