
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: 0005/2012/P-PP                                                                            Bratislava 17.08.2012 

Číslo spisu: 3377-2012-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, 

ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového 

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

IČO: 35 910 712 

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi 

prepravnej siete eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 

s c h v a ľ u j e zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2011/P-PP zo dňa 29.11.2011, v tomto znení: 

 

 

1. V článku 1. Preambula sa slová „so sídlom Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava“ 

nahrádzajú slovami „so sídlom Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava“. 

 

2. V článku 7. v bode 7.5.7. sa druhá veta mení nasledovne: „Výška takejto finančnej 

kompenzácie sa vypočíta vynásobením zostatku množstva plynu na užívateľskom 

vyvažovacom účte a jednotkovej ceny plynu stanovenej ako referenčná cena na 

stredoeurópskom plynárenskom hube CEGH Baumgarten, platnou pre deň vystavenia 

faktúry, položka CEGHIX - „gas spot index“, dostupnou na webovej stránke 

http://www.ceghex.com/“. 

 

3. V článku 8. sa dopĺňa bod  8.5., ktorý znie: 

 

„8.5.  Služba Bundled day-ahead (združená jednodňová kapacita) 

 

8.5.1. Prevádzkovateľ prepravnej siete v spolupráci s prevádzkovateľom prepojenej siete 

môže ponúknuť Užívateľovi možnosť objednať si v predchádzajúcom plynárenskom 

dni (deň D-1) jednodňovú združenú prepravnú kapacitu na nasledujúci plynárenský 

deň (deň D) (ďalej len „služba Bundled day ahead“). 

http://www.ceghex.com/
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8.5.2. Služba Bundled day ahead sa poskytuje v spolupráci s prevádzkovateľom prepojenej 

prepravnej siete tak, že: 
 

- kapacita na výstupnom bode prepravnej siete PPS a na vstupnom bode siete 

prevádzkovateľa prepojenej siete sa alokuje súčasne a v tej istej výške, 

- nominácia na výstupnom bode prepravnej siete PPS a na vstupnom bode siete 

prevádzkovateľa prepojenej siete sa uskutočňuje len u jedného 

z prevádzkovateľov sietí, 

- taký istý princíp platí pre združenú kapacitu na vstupnom bode PPS a na 

výstupnom bode prevádzkovateľa prepojenej siete. 

 

8.5.3. Službu Bundled day ahead je možné použiť len vtedy, ak má: 

 

- Užívateľ uzavretú platnú a účinnú rámcovú zmluvu na službu Bundled day ahead 

a poskytol finančnú zábezpeku v plnej výške poplatku za prepravu plynu, 

- PPS uzavretú zmluvu o spolupráci pri predaji združenej kapacity 

s prevádzkovateľom prepojenej siete. 

 

8.5.4. V prípade, že prevádzkovateľ prepojenej siete vykonáva službu prepravy plynu 

v obchodný deň začínajúci v 6:00 a/alebo je jeho prepravná kapacita určená 

v energetických jednotkách, má PPS možnosť takémuto systému prispôsobiť 

ponúkanú združenú kapacitu v rámci služby Bundled day ahead. 

 

8.5.5. V prípade, že Užívateľ dodáva prevádzkovateľovi prepojenej siete plyn na 

prevádzkové účely inak ako v naturálnej forme, môžu sa PPS a Užívateľ služby 

Bundled day ahead dohodnúť, že plyn na prevádzkové účely Užívateľ zaplatí 

Prevádzkovateľovi prepravnej siete tak, že príslušné množstvo plynu na prevádzkové 

účely prepravnej siete vynásobí referenčnou cenou na stredoeurópskom 

plynárenskom hube CEGH Baumgarten, platnou pre deň vykonávania služby, 

položka CEGHIX - „gas spot index“, dostupnou na webovej stránke 

http://www.ceghex.com/. 

 

8.5.6. Žiadosť o uzavretie zmluvy Bundled day ahead musí byť predložená postupom 

dohodnutým v príslušnej rámcovej zmluve.“ 

 

 
 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 01.08.2012 

doručený pod podacím číslom úradu 21696/2012/BA návrh na zmenu a doplnenie 

prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu č. 0011/2011/P-PP zo dňa 

29.11.2011 (ďalej len „prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s., 

Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „účastník konania“).  

 

Dňom 01.08.2012 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 schválenia návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku.  

 

http://www.ceghex.com/
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Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 

predložený návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku a v priebehu správneho 

konania s účastníkom konania priebežne prerokoval všetky svoje pripomienky, ktoré 

k uvedenému návrhu mal. 

 

Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku umožnil účastníkovi konania po 

predchádzajúcom dohovore dňa 10.08.2012 oboznámiť sa pred vydaním tohto rozhodnutia 

s podkladmi rozhodnutia a so spôsobom ich zistenia v sídle úradu. Účastník konania 

nenavrhol žiadne ďalšie doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní. 

Zápisnica z oboznamovania sa s podkladmi rozhodnutia je súčasťou spisu. 

 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového 

poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom  

č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z. a nariadením (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009  

o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1775/2005 dospel k záveru, že navrhované zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku 

spĺňajú požiadavky na schválenie a preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie:  
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 

dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie 

elektroenergetiky a plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ing. Jozef  Holjenčík, PhD. 

predseda Rady pre reguláciu 

vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu        
 

 

 
Rozhodnutie sa doručí:   

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


