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1. PREAMBULA
Spoločnosť eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo
3480/B, IČO 35 910 712, je oprávnená vykonávať činnosť prepravy plynu (ďalej len
„Prevádzkovateľ prepravnej siete“ alebo „PPS“);
PPS na základe § 15 ods. 6 a § 45 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach (ďalej len „Regulačný zákon“) a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“), predkladá
a po schválení Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) uverejňuje
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prepravnej siete, ustanovujúci obchodné podmienky
pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti (ďalej len
„Prevádzkový poriadok“), ktorý je podľa § 13 ods. 4 Regulačného zákona záväzný pre
všetkých účastníkov trhu;
Prevádzkový poriadok, tak ako je definované v § 19 ods. 7 zákona č. 251/2012
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Energetický zákon“)
v spojení s § 49 ods. 6 písm. e) a g), stanovuje obchodné podmienky pre prístup do prepravnej
siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti.
2. DEFINÍCIE
Pre účely Prevádzkového poriadku sa rozumie:
a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

Denným množstvom odchýlky – rozdiel medzi alokovanými dodávkami a odbermi
Užívateľa na konci plynárenského dňa, za ktoré Užívateľ zodpovedá, upravený o množstvo
plynu poskytovaného na prevádzkové účely v naturálnej forme.
Doplnkovými službami – služby podľa článku 5 Prevádzkového poriadku.
Množstvom plynu – energetická hodnota plynu vyjadrená v kWh alebo MWh.
Nadmernou nomináciou – oprávnenie Užívateľov siete požiadať o prerušiteľnú
kapacitu kedykoľvek v priebehu dňa predložením nominácie, ktorou sa zvyšuje celková
hodnota ich nominácií na úroveň prevyšujúcu ich pridelenú kapacitu.
Nariadením o alokácii kapacít – Nariadenie komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017,
ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity
v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013.
Nariadením o princípoch riadenia preťaženia – Nariadenie Komisie z 24. augusta 2012
o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 715/2009 o
podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn.
Nariadením o vyvažovaní – Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014
o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach.
Nariadením o pravidlách týkajúcich sa interoperability – Nariadenie Komisie (EÚ)
č. 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich
sa interoperability a výmeny údajov.
Plynárenským dňom – časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6:00 hod.
stredoeurópskeho času; v deň prechodu na stredoeurópsky letný čas je plynárenským
dňom časové obdobie 23 hodín a v deň prechodu na stredoeurópsky zimný čas je
plynárenským dňom časové obdobie 25 hodín.
Pracovným dňom – každý deň v týždni, s výnimkou zákonom stanovených dní voľna a
dní pracovného pokoja a sviatkov (štátne sviatky v Slovenskej republike).
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k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

s)

t)
u)

v)
w)
x)
y)

z)

aa)
bb)

Predbežným denným množstvom odchýlky – rozdiel medzi dodávkami a odbermi
Užívateľa stanovenými podľa poslednej potvrdenej nominácie alebo renominácie Užívateľa
upravený o množstvo plynu poskytovaného na prevádzkové účely v naturálnej forme.
Prepojenou distribučnou sieťou – distribučná sieť plynu na vymedzenom území, ktorá
je priamo pripojená na prepravnú sieť PPS.
Prepojenou prepravnou sieťou – prepravná sieť plynu, ktorá je priamo pripojená na
prepravnú sieť PPS.
Prepojenou sieťou – Prepojená distribučná sieť, Prepojená prepravná sieť, Prepojený
zásobník.
Prepojeným zásobníkom – podzemný zásobník plynu na vymedzenom území, ktorý je
priamo pripojený na prepravnú sieť PPS.
Prepojovacou dohodou – dohoda medzi PPS a prevádzkovateľom Prepojenej siete,
ktorej predmetom je úprava ich vzájomných vzťahov.
Prevádzkovým poriadkom – tento Prevádzkový poriadok ustanovujúci obchodné
podmienky pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, pre pripojenie k prepravnej
sieti.
Referenčnou cenou plynu v sieti PPS – cena plynu vyjadrená indexom CEGHIX. Index
CEGHIX predstavuje cenový index obchodného miesta CEGH Gas Exchange of Wiener
Börse a je verejne dostupný na webovej stránke tohto obchodného miesta
(http://www.cegh.at/).
Režimom alokácie – pravidlá pridelenia Množstva plynu jednotlivým Užívateľom na
vstupnom bode a/alebo výstupnom bode prepravnej siete a/alebo Virtuálnom
obchodnom bode.
Stranou – buď PPS alebo Užívateľ.
Technickými podmienkami – dokument, ktorý PPS vydáva podľa príslušných právnych
predpisov a ktorý stanovuje technické podmienky pre prístup do prepravnej siete,
pripojenie k prepravnej sieti a pravidlá prevádzkovania prepravnej siete.
Užívateľom – Užívateľ siete a/alebo Užívateľ služby.
Užívateľom siete – účastník trhu, ktorý má uzatvorenú Zmluvu s PPS.
Užívateľom služby – účastník trhu, ktorý má s PPS uzatvorenú niektorú zo zmlúv
o Doplnkových službách.
Užívateľským párom – dvojica alfanumerických kódov, spresňujúca proces odovzdania
a prebratia plynu. Prvá časť Užívateľského páru identifikuje účastníka trhu, ktorý plyn
odovzdáva a druhá časť označuje účastníka trhu, ktorý plyn preberá.
Virtuálnym obchodným bodom alebo VTP – je virtuálny bod lokalizovaný v prepravnej
sieti PPS medzi vstupnými bodmi a výstupnými bodmi, v ktorom je možné zmeniť
vlastníctvo plynu prostredníctvom služby Title transfer a využívať iné Doplnkové služby.
Zmluvou alebo Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu – zmluva
podľa článkov 4.1 a 4.2 Prevádzkového poriadku (vrátane Čiastkovej Zmluvy).
Žiadosť – záväzná žiadosť Užívateľa siete o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu
podaná v písomnej forme alebo elektronicky prostredníctvom príslušnej webovej
rezervačnej platformy.

Ostatné pojmy uvedené v Prevádzkovom poriadku sa vykladajú v zmysle Energetického
zákona, Regulačného zákona, Pravidiel trhu a príslušných Nariadení Komisie. Všetky údaje o
čase sa vzťahujú k času, príslušne platnému v Slovenskej republike podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.
3. PRÍSTUP DO PREPRAVNEJ SIETE

3.1

Vstupné body, výstupné body, VTP

3.1.1 Prepravná sieť PPS má nasledujúce vstupné body:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lanžhot – vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na území
Českej republiky,
Baumgarten – vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na
území Rakúska,
Veľké Kapušany – vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na
území Ukrajiny,
Budince –vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na území
Ukrajiny,
Veľké Zlievce – vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na
území Maďarska,
domáci bod – vstupný bod z distribučných sietí a zo zásobníkov na území
Slovenskej republiky.

3.1.2 Prepravná sieť PPS má nasledujúce výstupné body:
a) Lanžhot – výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení na území
Českej republiky,
b) Baumgarten – výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení na
území Rakúska,
c)
Veľké Kapušany – výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení
na území Ukrajiny,
d) Budince – výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení na území
Ukrajiny,
e) Veľké Zlievce – výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení na
území Maďarska,
f)
domáci bod – výstupný bod do distribučných sietí a do zásobníkov na území
Slovenskej republiky.
3.1.3 Vstupné body a výstupné body Lanžhot, Baumgarten a Veľké Zlievce sú prepojovacími
bodmi podľa Nariadenia o alokácii kapacít (ďalej spoločne aj „Prepojovacie body
EÚ“).
3.1.4 Vstupné body a výstupné body Veľké Kapušany a Budince sú oddelenými a vzájomne
nezávislými bodmi vstupu z tretích krajín a výstupu do tretích krajín (ďalej spoločne aj
„Prepojovacie body do/z tretích krajín“).
3.1.5 Vstupný bod domáci bod a výstupný bod domáci bod nie sú Prepojovacími bodmi EÚ
v zmysle Nariadenia o alokácii kapacít. Pre odstránenie pochybností sa za prepravu
podľa tohto Prevádzkového poriadku považuje aj preprava zo vstupného domáceho
bodu do výstupného domáceho bodu.
3.1.6 Osobitným bodom v prepravnej sieti je VTP.
3.1.7 Prechod plynu z prepravnej siete do nadväzujúcich Prepojených sietí alebo prechod
plynu do prepravnej siete z nadväzujúcich Prepojených sietí sa uskutočňuje cez fyzické
miesta vstupu a výstupu stanovené v Technických podmienkach.
3.1.8 PPS preberá zodpovednosť za plyn po prebratí plynu vo vstupnom bode.
3.1.9 Užívateľ preberá zodpovednosť za plyn po odovzdaní vo výstupnom bode.
3.2

Zverejňovanie voľných prepravných kapacít

3.2.1 PPS zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o voľných prepravných
kapacitách v súlade s platnými predpismi a Nariadeniami Komisie.
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3.3

Prideľovanie prepravnej kapacity

3.3.1 Prístup do prepravnej siete sa poskytuje pridelením prepravnej kapacity príslušného
vstupného bodu alebo príslušného výstupného bodu a uzatvorením Zmluvy o prístupe
do prepravnej siete a preprave plynu.
3.3.2. Prepravná kapacita na Prepojovacích bodoch EÚ je prideľovaná prostredníctvom
aukcií v zmysle Nariadenia o alokácii kapacít.
3.3.3 Prepravná kapacita na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode je
prideľovaná na základe Žiadosti o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na
základe first-come-first-served princípu.

3.4

Systém prideľovania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch EÚ

3.4.1. Prideľovanie prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch EÚ sa riadi zásadami
a postupmi v zmysle Nariadenia o alokácii kapacít.
3.4.2. PPS využíva na prideľovanie zoskupenej ako aj nezoskupenej prepravnej kapacity na
Prepojovacích bodoch EÚ webové rezervačné platformy. PPS zverejňuje na svojom
webovom sídle informáciu o tom, ktorú konkrétnu webovú rezervačnú platformu
využíva pre prideľovanie prepravnej kapacity na konkrétnom vstupnom bode alebo
výstupnom bode. Aukcie sa konajú podľa podmienok stanovených príslušnou webovou
rezervačnou platformou.
3.4.3. Voľnú prepravnú kapacitu určenú pre produkty štandardnej kapacity PPS ponúkne
prostredníctvom aukcie realizovanej na príslušnej webovej rezervačnej platforme
v súlade s Nariadením o alokácii kapacít. Podmienky účasti na aukcii stanovené PPS
sú:
 uzatvorenie Rámcovej zmluvy medzi PPS a Užívateľom siete a následná
akceptácia Užívateľa siete Prevádzkovateľom prepravnej siete voči platforme
 zloženie finančnej zábezpeky podľa požiadaviek definovaných v čl. 7.6.
3.4.4. Po ukončení aukcie správca webovej rezervačnej platformy zašle Užívateľom siete,
ktorí sa zúčastnili aukcie, výsledky aukcie.
3.4.5. PPS po zverejnení výsledkov aukcie si vyhradzuje právo kontroly, predovšetkým, či
boli splnené požiadavky na finančnú zábezpeku podľa článku 7.6. a či výsledná cena
je v súlade s platným cenovým rozhodnutím. V prípade potreby PPS požiada Užívateľa
siete o doplnenie finančnej zábezpeky a Užívateľ siete je povinný doplniť požadovanú
výšku finančnej zábezpeky, alebo PPS upraví výšku ceny v potvrdení o pridelení
prepravnej kapacity tak, aby bola v súlade s platným cenovým rozhodnutím.
PPS po zverejnení výsledkov aukcie zašle v elektronickej podobe potvrdenie
o pridelení prepravnej kapacity s údajmi o výške a období pridelenej prepravnej
kapacity, príslušnom vstupnom bode/výstupnom bode, cene a prípadnej aukčnej
prirážke, pričom iba potvrdenie o pridelení prepravnej kapacity zaslanej
Prevádzkovateľom prepravnej siete je záväzné. Zaslaním potvrdenia o pridelení
prepravnej kapacity zo strany PPS dochádza v zmysle Rámcovej zmluvy k uzavretiu
čiastkovej Zmluvy.
3.4.6. Aukcie produktov štandardnej kapacity sa konajú v nasledovnej periodicite:
a) Aukcie ročnej kapacity – raz ročne,
b) Aukcie štvrťročnej kapacity – raz za štvrťrok,
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c)
d)
e)

Aukcie mesačnej kapacity – raz za mesiac,
Aukcie dennej kapacity (na nasledujúci deň) – raz za deň,
Aukcie kapacity v priebehu dňa sa konajú každú hodinu počas plynárenského
dňa.

3.4.7. PPS vyčlení a ponúkne technickú kapacitu pre jednotlivé produkty štandardnej kapacity
v zmysle článku 6 až 8 Nariadenia o alokácii kapacít.
3.4.8. V prípade, že webová rezervačná platforma neumožňuje PPS ponúkať prepravné
kapacity formou aukcií, PPS je oprávnený prideľovať prepravné kapacity
zodpovedajúce príslušným produktom štandardnej kapacity na základe princípu „first
come first served“ pričom Žiadosti o prepravnú kapacitu musia spĺňať náležitosti
Žiadosti v zmysle článku 3.5.1.2. a to po dobu kým nezaniknú dôvody, ktoré bránia
ponúkať prepravné kapacity prostredníctvom webovej rezervačnej platformy. PPS je
povinný informovať účastníkov trhu o zmene systému prideľovania prepravných
kapacít. PPS nezodpovedá Užívateľom siete za žiadne škody, ktoré Užívateľom siete
môžu vzniknúť v dôsledku nefunkčnosti webovej rezervačnej platformy alebo
v dôsledku akéhokoľvek konania alebo nečinnosti zo strany prevádzkovateľa webovej
rezervačnej platformy.
3.5

Systém prideľovania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch do/z tretích
krajín a domácom bode

3.5.1. Žiadosť o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu
3.5.1.1. Žiadateľ o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prepravnou sieťou PPS (ďalej
len „Žiadateľ“) pre Prepojovacie body do/z tretích strán a pre vstupný bod/výstupný
bod domáci bod podá Žiadosť o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. Žiadosť
predstavuje záväzný návrh Žiadateľa Prevádzkovateľovi prepravnej siete na
uzavretie Zmluvy.
3.5.1.2. Žiadosť musí obsahovať najmä:
a)
identifikačné údaje Žiadateľa,
b)
vstupný(é) bod(y) do prepravnej siete,
c)
výstupný(é) bod(y) z prepravnej siete,
d)
obdobie a výšku požadovanej dennej kapacity na príslušnom vstupnom bode,
e)
obdobie a výšku požadovanej dennej kapacity na príslušnom výstupnom bode,
f)
doplňujúce dokumenty ako doklady preukazujúce schopnosť Žiadateľa splniť
finančné záväzky voči Prevádzkovateľovi prepravnej siete, ktoré vyplývajú zo
Zmluvy, vrátane návrhu formy finančnej zábezpeky podľa článku 7.6.
Prevádzkového poriadku, dokumenty nevyhnutné pre uzavretie a výkon Zmluvy
ako výpis z obchodného registra, vybavenosť zodpovedajúcim IT systémom,
resp. prostriedkami pre stálu komunikáciu s dispečingom PPS a systémom
nepretržitej operatívnej komunikácie po dobu trvania Zmluvy, prípadne iné
dokumenty požadované PPS.
3.5.1.3. PPS zverejní vzor Žiadosti na svojom webovom sídle. Minimálna hodnota
požadovanej dennej kapacity je dvadsať štyri (24) MWh/deň. PPS je oprávnený
odmietnuť Žiadosť, ak požadovaná denná kapacita pre jednotlivé vstupné body alebo
výstupné body prepravnej siete nedosiahne minimálnu hodnotu požadovanej dennej
kapacity.
3.5.1.4. Pre Zmluvy s dobou poskytovania prepravy plynu jeden (1) rok a dlhšou Žiadateľ
doručí Žiadosť na adresu PPS najneskôr pätnásť (15) pracovných dní pred
8
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika; info@eustream.sk; www.eustream.sk; akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3480/B, IČO: 35910712, DIČ: 2021931175, IČ DPH: SK2021931175

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

požadovaným začiatkom prepravy plynu. Pre Zmluvy s dobou poskytovania prepravy
plynu kratšou ako jeden (1) rok Žiadateľ doručí Žiadosť na adresu PPS najneskôr
desať (10) pracovných dní pred požadovaným začiatkom prepravy plynu. Žiadosť
musí mať písomnú formu a musí byť kompletná, t.j. musia v nej byť úplne a pravdivo
uvedené všetky požadované údaje a musia k nej byť priložené všetky požadované
dokumenty. Dokumenty, ktoré majú byť priložené k Žiadosti, tvoria neoddeliteľnú
súčasť Žiadosti Žiadateľa. Po dohode s PPS môžu byť lehoty uvedené v tomto článku
skrátené. Žiadateľ predloží dokumenty požadované PPS ako súčasť Žiadosti vo
forme kópií. V prípade, ak o to PPS požiada, Žiadateľ predloží originál dokumentu na
porovnanie s predloženou kópiou. Žiadateľ je povinný požadovaný originál
dokumentu predložiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štyroch (4) kalendárnych
dní od doručenia žiadosti o predloženie originálu dokumentu. V prípade zisteného
rozdielu medzi kópiou a originálom dokumentu sa za deň riadneho predloženia
dokumentu považuje deň predloženia originálu.
3.5.1.5. Ak je časové obdobie medzi požadovaným začiatkom prepravy plynu a ukončením
prepravy plynu rovné alebo dlhšie ako jeden (1) rok, nie je PPS povinný vyhodnotiť
Žiadosť, ak je zaslaná skôr ako tri (3) roky pred začiatkom požadovanej prepravy
plynu. Ak sa Žiadosť týka krátkodobej Zmluvy, Žiadateľ nie je oprávnený podať
Žiadosť skôr ako jeden (1) rok pred požadovaným začiatkom prepravy plynu,
s výnimkou identicky sa opakujúcej prepravnej kapacity v tom istom časovom období
po dobu viacerých rokov alebo s výnimkou krátkodobej Zmluvy, ktorá je
bezprostredným identickým pokračovaním ročnej alebo dlhodobej Zmluvy.
3.5.1.6. Za dátum riadneho predloženia Žiadosti sa považuje dátum, kedy Žiadateľ doručil
Žiadosť kompletnú tak, ako je definované v článkoch 3.5.1.1. až 3.5.1.5.
Prevádzkového poriadku. Takáto Žiadosť predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie
Zmluvy zo strany Žiadateľa.
3.5.2.

Vyhodnotenie Žiadosti a uzavretie Zmluvy

3.5.2.1. PPS vyhodnocuje Žiadosti v poradí, v akom boli doručené v čase (použitie princípu
„first come first served“). PPS po doručení Žiadosti vyhodnotí údaje v nej uvedené
a predložené dokumenty. Pri predložení nesprávne vyplnenej alebo neúplnej Žiadosti
si PPS vyžiada bez zbytočného omeškania chýbajúce alebo správne údaje alebo
dokumenty a stanoví lehotu maximálne 10 pracovných dní, pokiaľ sa PPS a Žiadateľ
nedohodnú inak, do ktorej je Žiadateľ povinný svoju Žiadosť opraviť alebo doplniť. Pri
prideľovaní prepravnej kapacity zohľadní PPS čas doručenia kompletnej Žiadosti.
3.5.2.2. Ak neexistujú dôvody pre odmietnutie pridelenia prepravnej kapacity podľa článku
3.8. Prevádzkového poriadku, PPS po predložení kompletnej Žiadosti do desiatich
(10) kalendárnych dní pridelí Žiadateľovi požadovanú prepravnú kapacitu vo forme
potvrdenia o pridelení prepravnej kapacity pre požadované vstupné body a/alebo
výstupné body a oznámi Žiadateľovi termíny a podmienky pre splnenie finančnej
zábezpeky v zmysle článku 7.6. Prevádzkového poriadku podľa zvolenej formy
finančnej zábezpeky uvedenej v Žiadosti.
3.5.2.3. Po pridelení prepravnej kapacity uzatvárajú PPS a Užívateľ siete Zmluvu v zmysle
článku 4.1.1.
3.6.

Riadenie preťaženia siete pre Prepojovacie body EÚ

3.6.1. Zvýšenie kapacity nadmerným objednaním a schémou spätného odkúpenia PPS vo
vstupných Prepojovacích bodoch EÚ a výstupných Prepojovacích bodoch EÚ
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prepravnej siete poskytne ďalšiu prepravnú kapacitu, definovanú ako doplnok
k technickej kapacite (ďalej len „Doplnková kapacita“). Výšku a trvanie objednania
ponúkanej Doplnkovej kapacity stanoví PPS, pričom zohľadní štatistické scenáre
pravdepodobného množstva fyzicky nevyužitej kapacity na príslušnom
vstupnom/výstupnom bode, berúc do úvahy analýzu rizika poskytovania Doplnkovej
kapacity tak, aby to neviedlo k nadmernému riziku povinnosti spätného odkúpenia.
Doplnková kapacita sa predáva spolu s pevnou prepravnou kapacitou pred pridelením
Prenechanej kapacity a Odobratej kapacity. Na Doplnkovú kapacitu sa aplikujú tarify
za prepravu plynu v súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO pre pevnú kapacitu.
3.6.2. V prípade vzniku fyzického preťaženia prepravnej siete pri nadmernom objednávaní,
ktoré pretrváva aj po prerušení prepravy pre Užívateľov siete s pridelenou
prerušiteľnou prepravnou kapacitou, uplatní PPS trhový postup spätného odkúpenia
kapacity, kým sa neodstráni fyzické preťaženie prepravnej siete. Pri spätnom
odkupovaní môžu kapacitu do výšky svojej nominácie poskytnúť všetci príslušní
Užívatelia siete s pevnou kapacitou na príslušnom vstupnom/výstupnom bode
v danom smere. Kapacita sa spätne odkupuje v poradí od najnižšej ponúknutej ceny,
pričom odkupná cena je ohraničená maximálne cenou pevnej kapacity príslušného
Užívateľa siete, od ktorého sa kapacita odkupuje. Po odkúpení kapacity
Prevádzkovateľom prepravnej siete od Užívateľa siete je Užívateľ siete povinný znížiť
nomináciu na prepravu na príslušnom vstupnom/výstupnom bode o výšku odkúpenej
kapacity, v opačnom prípade je PPS oprávnený upraviť nomináciu Užívateľa siete.
V prípade, ak sa PPS nepodarí odkúpiť požadované množstvo kapacity, všetci
Užívatelia budú krátení v závislosti od výšky nominácie na danom bode a v danom
smere; takéto krátenie kapacít nebude považované za porušenie Zmluvy ohľadom
príslušných kapacít zo strany PPS a PPS nebude z tohto titulu Užívateľovi siete
akýmkoľvek spôsobom zodpovedný. V prípade, že PPS realizoval proces krátenia, je
PPS oprávnený odmietnuť renomináciu Užívateľa siete, ktorá by bola dôvodom pre
opätovné spustenie tohto procesu. Užívatelia, ktorým boli krátené ich nominácie,
zaplatia tarifu proporcionálne zníženú.
3.6.3. Prenechanie zmluvne dohodnutej kapacity
PPS prijme od Užívateľa siete žiadosť na prenechanie pevnej kapacity (ďalej len
„Prenechaná kapacita“) za podmienok uvedených ďalej v tomto článku 3.6.3. Toto
platí pre Zmluvy na kapacity dlhšie ako jeden (1) deň.
Prenechaná kapacita sa prideľuje až po pridelení všetkej zvyšnej pevnej dostupnej
kapacity zo strany PPS vrátane Doplnkovej a pred prideľovaním Odobratej kapacity.
Po pridelení ponúkanej Prenechanej kapacity PPS bezodkladne upovedomí
pôvodného Užívateľa siete. Pôvodnému Užívateľovi siete zostávajú práva a povinnosti
v rámci Zmluvy v plnom rozsahu až do pridelenia Prenechanej kapacity alebo jej časti
novému Užívateľovi siete. Po jej pridelení novému Užívateľovi siete stráca pôvodný
Užívateľ siete svoju zmluvnú kapacitu len vo výške a trvaní Prenechanej kapacity
pridelenej novému Užívateľovi siete, pričom mu ostávajú všetky práva a povinnosti
v zmysle pôvodnej Zmluvy v plnom rozsahu znížené o výšku pridelenej Prenechanej
kapacity novému Užívateľovi siete.
Pri čiastočnom prenechaní pevnej kapacity sa u pôvodného Užívateľa siete upravia
tarify za prepravu plynu tak, aby boli plne v súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO
upravujúcim pôvodnú Zmluvu pôvodného Užívateľa (so zohľadnením platnej metódy
eskalácie tarify).
K prenechaniu Prenechanej kapacity sa vyžaduje súhlas PPS. PPS nemôže súhlas
bezdôvodne odmietnuť. Nový Užívateľ siete je povinný poskytnúť finančnú zábezpeku
podľa článku 7.6. Prevádzkového poriadku, pričom lehoty tam uvedené sa aplikujú
obdobne.
Pre umožnenie prenechania kapacity ponúkne PPS Užívateľom siete online nástroj,
ktorým Užívateľ siete oznámi žiadosť o prenechanie zmluvne dohodnutej kapacity.
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Prevzatie žiadosti o prenechanie kapacity bude zo strany PPS potvrdené. Pôvodný
Užívateľ siete má právo od tejto žiadosti odstúpiť až do okamihu, kým Prenechaná
kapacita nie je ponúknutá na predaj v aukcii na webovej rezervačnej platforme. Pri
prideľovaní Prenechaných kapacít od viacerých Užívateľov siete sa prideľuje najskôr
kapacita toho Užívateľa siete, ktorý podal žiadosť o prenechanie kapacity ako prvý.
3.6.4. Dlhodobý mechanizmus „use-it-or-lose-it“
PPS, za podmienok ďalej uvedených čiastočne alebo úplne, odoberie zmluvnú
kapacitu vo vstupnom/výstupnom bode, ktorú Užívateľ siete sústavne nedostatočne
využíva, pokiaľ tento Užívateľ siete neponúkol svoju nevyužitú kapacitu k prenechaniu
a pokiaľ zároveň iný Užívateľ siete požiada o pevnú kapacitu, Doplnkovú kapacitu
alebo Prenechanú kapacitu, ktorá však nie je k dispozícii, a to ani po uplatnení článkov
3.6.1. a 3.6.3. (ďalej len „Odobratá kapacita“) a ponúkne ju na predaj v aukcii na
webovej rezervačnej platforme.
Zmluvná kapacita sa považuje za sústavne nedostatočne využívanú najmä vtedy, ak
Užívateľ siete využíva priemerne menej než osemdesiat (80) % svojej zmluvnej
kapacity, tak od 1. apríla do 30. septembra ako aj od 1. októbra do 31. marca, počas
účinnosti Zmluvy dlhšej než jeden (1) rok.
Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky a súčasne iný Užívateľ siete požiada
o pevnú kapacitu, Doplnkovú kapacitu alebo Prenechanú kapacitu, a žiadna z nich nie
je k dispozícii v požadovanej výške a trvaní, tak PPS požiada Užívateľa siete, ktorý
nedostatočne využíva kapacitu, o zdôvodnenie. Ak situáciu Užívateľ siete
Prevádzkovateľovi prepravnej siete riadne nezdôvodní, tak PPS požiada ÚRSO
o schválenie odobrania kapacity Užívateľovi siete, a to s odôvodneným návrhom na
výšku a trvanie odobrania kapacity, podmienkami odobratia ako aj zdôvodnením
situácie. V každom prípade, návrh na výšku a trvanie odobratia kapacity neprekročí
kapacitu požadovanú trhom, ktorá nemohla byť pridelená vo forme pevnej kapacity,
Doplnkovej kapacity alebo Prenechanej kapacity. Ak ÚRSO tento návrh schváli, tak
PPS ponúkne túto kapacitu iným účastníkom trhu s plynom.
Na pridelenie Odobratej kapacity novému Užívateľovi siete sa vyžaduje súhlas PPS.
Pri pridelení Odobratej kapacity sa na pôvodného Užívateľa siete s Odobratou
kapacitou, vždy aplikujú tarify za prepravu plynu tak, aby boli plne v súlade s cenovým
rozhodnutím ÚRSO upravujúcim pôvodnú Zmluvu pôvodného Užívateľa siete s
Odobratou kapacitou (so zohľadnením platnej metódy eskalácie tarify). Nový Užívateľ
siete, ktorému sa predáva Odobratá kapacita, je povinný poskytnúť finančnú
zábezpeku podľa článku 7.6. Prevádzkového poriadku, pričom lehoty tam uvedené sa
aplikujú obdobne.
Odobratá kapacita sa predáva až po pridelení všetkej zvyšnej pevnej dostupnej
kapacity zo strany PPS a vypredaní Doplnkovej kapacity a Prenechanej kapacity.
Pôvodnému Užívateľovi siete s Odobratou kapacitou zostávajú práva a povinnosti
v rámci Zmluvy v plnom rozsahu až do predaja Odobratej kapacity novému Užívateľovi
siete. Po jej predaji novému Užívateľovi siete pôvodný Užívateľ siete stráca svoju
zmluvnú kapacitu len vo výške a v trvaní Odobratej kapacity pridelenej novému
Užívateľovi siete, pričom mu ostávajú všetky práva a povinnosti v zmysle pôvodnej
Zmluvy v plnom rozsahu znížené o výšku Odobratej kapacity pridelenej novému
Užívateľovi siete. Odobratie kapacity v zmysle tohto článku sa nepovažuje za
porušenie Zmluvy a PPS nebude z tohto titulu Užívateľovi siete akýmkoľvek spôsobom
zodpovedný.
3.6.5. Princípy riadenia preťaženia prepravnej siete podľa článkov 3.6.1. až 3.6.4. sa aplikujú
za účelom riešenia zmluvného a fyzického preťaženia prepravnej siete a poskytnutia
kapacít Užívateľom siete, ktorí majú o tieto kapacity za situácie preťaženia prepravnej
siete záujem a aplikovanie týchto postupov nemá byť na škodu PPS. V prípade riadne
odôvodnených obáv PPS, že by uplatňovanie týchto princípov mohlo byť na škodu
PPS, PPS pozastaví používanie princípov riadenia preťaženia prepravnej siete podľa
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článkov 3.6.1. až 3.6.4. a o tejto skutočnosti bezodkladne uvedomí Užívateľov siete
ako aj ÚRSO a spoločne s ÚRSO bude hľadať primerané riešenie takéhoto stavu.
3.7.

Riadenie preťaženia siete pre Prepojovacie body do/z tretích krajín a domáci
bod

3.7.1. Ak súčet požadovaných pevných prepravných kapacít Žiadateľmi je pre daný časový
okamih vyšší ako voľná prepravná kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný
bod prepravnej siete, dochádza k preťaženiu prepravnej siete a tento stav sa nazýva
nedostatkom voľnej pevnej prepravnej kapacity.
3.7.2. Ak nie je k dispozícii žiadna alebo dostatočná pevná prepravná kapacita, je PPS
povinný informovať Žiadateľa o nedostatku požadovanej pevnej prepravnej kapacity
a ponúknuť mu možnosť uzavretia Zmluvy s pevnou prepravnou kapacitou
v maximálnej možnej výške a/alebo prerušiteľnou prepravnou kapacitou v prípade, ak
je k dispozícii.
3.8.

Odmietnutie prístupu do prepravnej siete

3.8.1. PPS má právo odmietnuť prístup do prepravnej siete z nasledovných dôvodov:
a)
príslušným orgánom bolo vydané rozhodnutie o dočasnej výnimke z povinnosti
zabezpečiť prístup do siete,
b)
nedostatku kapacity prepravnej siete,
c)
ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom
záujme, alebo
d)
ak nie sú splnené podmienky prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu
stanovené v Prevádzkovom poriadku a/alebo Technických podmienkach.

4.

4.1.

PREPRAVNÉ SLUŽBY

Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu na Prepojovacích
bodoch do/z tretích krajín a domácom bode

4.1.1. Po doručení potvrdenia o pridelení prepravnej kapacity v zmysle bodu 3.5.2.3. je
Žiadateľovi doručený návrh Zmluvy medzi PPS a Užívateľom siete, ktorej
neoddeliteľnú časť tvorí Prevádzkový poriadok. Ak do tridsiatich (30) kalendárnych dní
od pridelenia prepravnej kapacity, najneskôr však do troch (3) dní pred plánovaným
začiatkom prepravy, neuzavrie Žiadateľ Zmluvu s PPS, tak Prevádzkovateľ prepravnej
siete má právo pridelenie prepravnej kapacity zrušiť. PPS má v takom prípade právo
na náhradu všetkých škôd, ktoré PPS v tejto súvislosti vznikli, vrátane škôd vzniknutých
v dôsledku blokovania prepravnej kapacity v období od doručenia potvrdenia o
pridelení prepravnej kapacity Žiadateľovi do oznámenia o odstúpení od pridelenia
prepravnej kapacity. Pre účely tohto článku sa za deň uzavretia Zmluvy považuje deň,
kedy bol PPS doručený rovnopis riadne podpísanej Zmluvy.
4.1.2. Ak Užívateľ siete neposkytne PPS finančnú zábezpeku dohodnutú v Zmluve v lehote,
vo forme a/alebo vo výške stanovenej v súlade s článkom 7.6. Prevádzkového
poriadku, má PPS právo od Zmluvy odstúpiť, pričom Zmluva zaniká momentom
doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Užívateľovi siete. PPS má v takom
prípade právo na náhradu všetkých škôd, ktoré PPS v tejto súvislosti vznikli, vrátane
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škôd vzniknutých v dôsledku blokovania prepravnej kapacity v období od doručenia
potvrdenia o pridelení prepravnej kapacity Žiadateľovi do odstúpenia od Zmluvy
Prevádzkovateľom prepravnej siete.
4.2.

Rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu

4.2.1. Uzatvorenie Rámcovej zmluvy je nevyhnutným predpokladom pre prístup do aukcií,
ktorými sú alokované kapacity na Prepojovacích bodoch EÚ.
4.2.2. PPS a Užívateľ siete môžu uzatvoriť Rámcovú zmluvu aj pre rezervovanie kapacít na
Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a vstupný/výstupný bod domáci bod.
4.2.3. Rámcová zmluva sa uzatvára vopred pred alokovaním prepravnej kapacity, t.j. bez
špecifikovania obdobia a výšky prepravnej kapacity a príslušného vstupného bodu
a/alebo výstupného bodu.
4.2.4. Užívateľ siete si pri uzavretí Rámcovej zmluvy dohodne formu finančnej zábezpeky.
Na jej formu sa primerane použijú ustanovenia článku 7.6. Prevádzkového poriadku.
4.2.5. Uzavretím Rámcovej zmluvy je uzatvorená Zmluva v zmysle Prevádzkového poriadku,
a to bez špecifikovania obdobia a výšky prepravnej kapacity, príslušného vstupného
bodu a/alebo výstupného bodu. Obdobie a výška prepravnej kapacity, príslušné
vstupné body a/alebo výstupné body budú následne špecifikované v príslušnej
čiastkovej Zmluve.
4.2.6. Čiastková Zmluva je uzatvorená na základe podania Žiadosti Užívateľom siete
a potvrdením o pridelení prepravnej kapacity PPS a tvorí neoddeliteľnú súčasť
Rámcovej zmluvy.
4.2.7. Spôsob a forma podania Žiadosti a jej pridelenie pre prepravné kapacity na
Prepojovacích bodoch EÚ respektíve pre prepravné kapacity na Prepojovacích bodoch
do/z tretích krajín a vstupnom/výstupnom bode domáci bod budú špecifikované
v Rámcovej zmluve.
4.2.8. Pre účely objednania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín
a vstupnom/výstupnom bode domáci bod Užívateľ siete môže požiadať o pridelenie
prepravnej kapacity:
 jeden (1) deň pred začiatkom požadovanej prepravnej kapacity, v prípade že ide
o jednodňové prepravné kapacity na nasledujúci Plynárenský deň,
 najskôr jeden (1) mesiac a najneskôr jeden (1) Pracovný deň pred začiatkom
požadovanej prepravnej kapacity, v prípade že ide o jednodňové prepravné
kapacity alebo niekoľkodňové prepravné kapacity,
 najskôr šesť (6) mesiacov a najneskôr jeden (1) Pracovný deň pred začiatkom
požadovanej prepravnej kapacity, v prípade že ide o mesačné alebo ročné
prepravné kapacity.
4.2.9. Objednanie prepravnej kapacity na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín
a vstupnom/výstupnom bode domáci bod na obdobie dlhšie ako jeden (1) deň
elektronickým systémom je možné najneskôr do 14:00 posledného Pracovného dňa,
ktorý predchádza začiatku požadovanej prepravnej kapacity (deň D). Objednanie
prepravnej kapacity na nasledujúci Plynárenský deň je možné najneskôr do 17:00
v kalendárnom dni (deň D-1) predchádzajúcom dňu prepravy plynu (deň D).
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4.2.10. Pre účely objednania prepravných kapacít na Prepojovacích bodoch EÚ sa Užívateľ
siete riadi platným aukčným kalendárom.
4.2.11. Po uzavretí Rámcovej zmluvy PPS sleduje výšku poskytnutej finančnej zábezpeky a ak
by na základe Žiadosti mala byť uzavretá čiastková Zmluva, ktorá by spolu s ostatnými
čiastkovými Zmluvami Užívateľa siete viedla k tomu, že výška finančnej zábezpeky nie
je poskytnutá v minimálnej výške stanovej v súlade s článkom 7.6. Prevádzkového
poriadku, PPS vyzve Užívateľa siete na doplnenie finančnej zábezpeky. Ak Užívateľ
siete nedoplní finančnú zábezpeku, PPS má právo neprideliť Užívateľovi siete
požadovanú prepravnú kapacitu v plnej výške, alebo neuzavrieť čiastkovú Zmluvu.
4.2.12. Na základe Rámcovej zmluvy je možné uzavrieť čiastkové Zmluvy v príslušnom trvaní
za predpokladu platnosti Rámcovej zmluvy počas celej doby platnosti čiastkovej
Zmluvy.

4.3.

Pevná prepravná kapacita

4.3.1. PPS ponúka na Prepojovacích bodoch EÚ pod Rámcovou zmluvou prostredníctvom
webovej rezervačnej platformy pevnú prepravnú kapacitu ako:
a)
Produkt ročnej štandardnej kapacity,
b)
Produkt štvrťročnej štandardnej kapacity,
c)
Produkt mesačnej štandardnej kapacity,
d)
Produkt dennej štandardnej kapacity,
e)
Produkt štandardnej kapacity v priebehu dňa.
4.3.2. Produkt ročnej štandardnej kapacity predstavuje kapacitu, o ktorú môže v danom
množstve požiadať Užívateľ siete PPS na všetky Plynárenské dni v konkrétnom
plynárenskom roku (ktorý sa začína 1. októbra).
4.3.3. Produkt štvrťročnej štandardnej kapacity predstavuje kapacitu, o ktorú môže v danom
množstve požiadať Užívateľ siete PPS na všetky Plynárenské dni v konkrétnom
plynárenskom štvrťroku (ktorý sa začína 1. októbra, 1. januára, 1. apríla alebo 1. júna).
4.3.4. Produkt mesačnej štandardnej kapacity predstavuje kapacitu, o ktorú môže v danom
množstve požiadať Užívateľ siete PPS na všetky Plynárenské dni v konkrétnom
kalendárnom mesiaci (ktorý sa začína 1. dňom každého mesiaca).
4.3.5. Produkt dennej štandardnej kapacity predstavuje kapacitu, o ktorú môže v danom
množstve požiadať Užívateľ siete PPS na jeden (1) Plynárenský deň.
4.3.6. Produkt štandardnej kapacity v priebehu dňa predstavuje kapacitu, o ktorú môže
v danom množstve požiadať Užívateľ siete PPS počas konkrétneho Plynárenského
dňa.
4.3.7. Na Prepojovacích bodoch EÚ ponúka PPS spoločne v spolupráci s príslušným
prevádzkovateľom Prepojenej prepravnej siete produkty zoskupenej kapacity na
základe dohody o zoskupení kapacít.
4.3.8. PPS môže ponúknuť kapacitu ako nezoskupený produkt v prípade, ak na jeho strane
Prepojovacieho bodu EÚ je v akomkoľvek príslušnom období k dispozícii viac pevnej
kapacity ako na druhej strane v súlade s aukčným kalendárom. Nezoskupenú kapacitu
môže PPS ponúknuť v množstve a na obdobie, ktoré nepresahuje množstvo a dobu
platnosti existujúcej Zmluvy na druhej strane, ak existuje na druhej strane zmluva
o nezoskupenej preprave, inak maximálne na obdobie jedného (1) roka.
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PPS má právo aplikovať metódu pridelenia kapacity, ktorá zabezpečí zosúladenie
kapacít na obidvoch stranách.
4.3.9. PPS na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode ponúka pevnú
prepravnú kapacitu a uzatvára Zmluvu na pevnú prepravnú kapacitu ako:
a)
dlhodobú Zmluvu,
b)
ročnú Zmluvu,
c)
krátkodobú Zmluvu.
4.3.10. Dlhodobá Zmluva sa uzatvára na obdobie trvajúce viac ako dvanásť (12) mesiacov,
a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca, pričom toto obdobie nemusí zodpovedať
celým násobkom dvanástich (12) mesiacov. S výnimkou prvých dvanástich (12)
kalendárnych mesiacov, kedy musí byť dohodnutá kapacita v rovnakej výške, je možné
v okamihu uzavretia Zmluvy dohodnúť rôznu výšku prepravnej kapacity na príslušný
vstupný bod a/alebo výstupný bod, pokiaľ sa PPS a Užívateľ siete nedohodnú inak. Ak
bola pri súbežne prebiehajúcich aukciách produktov ročnej kapacity na príslušnom
vstupnom/výstupnom bode Užívateľovi siete pridelená prepravná kapacita vo
viacerých po sebe bezprostredne idúcich rokoch sa takto uzatvorená zmluva považuje
za dlhodobú Zmluvu.
4.3.11. Ročná Zmluva sa uzatvára na dobu dvanástich (12) po sebe nasledujúcich mesiacov,
a to k prvému dňu mesiaca, pričom v Zmluve sa dohodne len jedna výška prepravnej
kapacity pre príslušný vstupný bod a/alebo výstupný bod na celé obdobie platnosti
Zmluvy, pokiaľ sa PPS a Užívateľ siete nedohodnú inak.
4.3.12. Krátkodobá Zmluva sa uzatvára ako mesačná (článok 4.3.14. Prevádzkového
poriadku) alebo ako denná (článok 4.3.15. Prevádzkového poriadku).
4.3.13. PPS môže ponúknuť uzatváranie krátkodobej Zmluvy aj kratšej ako jeden deň o ktorú
môže požiadať Užívateľ siete PPS počas konkrétneho Plynárenského dňa na
Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode.
4.3.14. Mesačná Zmluva sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden (1) rok, a to vždy od prvého
dňa kalendárneho mesiaca a v dĺžke rovnej celočíselným násobkom kalendárnych
mesiacov.
4.3.15. Denná Zmluva sa uzatvára len na obdobie kratšie ako jeden mesiac, a to od
ľubovoľného dňa kalendárneho mesiaca a v dĺžke rovnej celočíselným násobkom
kalendárnych dní.
4.3.16. Uzavretím Zmluvy s pevnou prepravnou kapacitou na Prepojovacom bode EÚ alebo
Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode sa PPS zaväzuje
zabezpečiť prepravu plynu zo vstupného bodu a/alebo prepravu do výstupného bodu
počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity,
s výnimkou okolností podľa článku 6.2 Prevádzkového poriadku.

4.4.

Prerušiteľná prepravná kapacita

4.4.1. Zmluvu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou môže PPS uzatvoriť s Užívateľom siete
len v prípade, ak bola Užívateľovi siete pridelená prerušiteľná prepravná kapacita.
4.4.2. PPS pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom PPS
požiada a nie je voľná pevná prepravná kapacita. PPS môže prideliť nezoskupenú
prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom PPS požiada a nie je
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voľná pevná nezoskupená prepravná kapacita, aj keď je dostupná pevná zoskupená
prepravná kapacita.
4.4.3. Zmluvou s prerušiteľnou prepravnou kapacitou PPS zabezpečí prepravu plynu zo
vstupného bodu a/alebo prepravu plynu do výstupného bodu počas celého obdobia
prepravy plynu do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity s právom prerušenia.
4.4.4. Pri Zmluvách s prerušiteľnou kapacitou má PPS právo prerušiť prepravu plynu plne
alebo čiastočne najmä vtedy, keď by pretrvávajúce využívanie prerušiteľnej kapacity
znamenalo prekážku pre zabezpečenie prepravy plynu v rámci Zmlúv s pevnou
prepravnou kapacitou. Pokiaľ je to možné a v rozsahu, v akom je to možné, PPS
odhadne pravdepodobnosť prerušenia prepravy plynu u Zmlúv s prerušiteľnou
kapacitou, ako aj dĺžku tohto prerušenia a informuje o tom Užívateľov siete. PPS
informuje o prerušení prepravy plynu Užívateľa siete bez zbytočného odkladu po
zistení stavu, ktorý vedie k prerušeniu prepravy plynu. PPS tiež informuje Užívateľa
siete o obnovení prepravy plynu okamžite, ako skončia okolnosti, ktoré zapríčinili
prerušenie prepravy plynu.
4.4.5. PPS preruší prepravu plynu Užívateľom siete so Zmluvami s prerušiteľnou kapacitou
tak, že PPS zohľadní chronologické poradie uzatvorenia jednotlivých Zmlúv
s prerušiteľnou kapacitou, pričom PPS preruší prepravu plynu ako prvú u tých Zmlúv,
ktoré boli uzatvorené ako posledné. Ak je nutné prerušiť prepravu pre Zmluvy, ktoré
boli objednané v rovnakom čase, upraví sa výška nominácie Užívateľov siete úmerne
výške pôvodnej nominácie. Po ukončení procesu prerušenia má PPS právo odmietnuť
renomináciu Užívateľa, ktorá by spôsobila potrebu opätovného spustenia procesu
prerušenia prepravy.
4.4.6. PPS ponúka prerušiteľnú prepravnú kapacitu na Prepojovacích bodoch EÚ ako produkt
dennej kapacity a/alebo produkt kapacity v priebehu dňa.
4.4.7. PPS môže na Prepojovacích bodoch EÚ ponúknuť prerušiteľnú prepravnú kapacitu
okrem produktu dennej kapacity a kapacity v priebehu dňa, aj produkt ročnej
prerušiteľnej kapacity, produkt štvrťročnej prerušiteľnej kapacity a produkt mesačnej
prerušiteľnej kapacity.
4.4.8. Prerušiteľná kapacita v priebehu dňa sa na Prepojovacích bodoch EÚ prideľuje len ak
už nie je k dispozícii voľná pevná kapacita v priebehu dňa a to formou Nadmernej
nominácie. Užívateľ môže požiadať o prerušiteľnú kapacitu v priebehu dňa formou
Nadmernej nominácie v prípade, že na danom bode a v danom smere už má pridelenú
kapacitu.
4.4.9. Na Prepojovacích bodoch EÚ sa aukcie prerušiteľnej kapacity vykonávajú podľa
rovnakých zásad a v rovnakých časových lehotách ako aukcie pevnej kapacity.
4.4.10. PPS ponúka prerušiteľnú kapacitu na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín
a domácom bode a uzatvára Zmluvy na prerušiteľnú prepravnú kapacitu vo forme
dlhodobej, ročnej a krátkodobej Zmluvy ako je definované v článkoch 4.3.10. až 4.3.12.
4.4.11. Zmluva na Prepojovacích bodoch do/z tretích krajín a domácom bode môže obsahovať
kombináciu pevnej a prerušiteľnej kapacity.
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4.5. Služba konverzie prepravnej kapacity
4.5.1. PPS poskytuje službu konverzie pevnej prepravnej kapacity na Prepojovacích bodoch
EÚ. Pri poskytovaní tejto služby je prepravná kapacita, ktorá bola alokovaná
Užívateľovi siete v aukcii prepravnej kapacity ako zoskupená kapacita, nahradená
prepravnou kapacitou podľa skôr uzavretej Zmluvy spĺňajúcej podmienky podľa bodu
4.5.2. tohto Prevádzkového poriadku.
4.5.2. O službu konverzie prepravnej kapacity môže požiadať Užívateľ siete, ktorý má
uzavretú s PPS Zmluvu na nezoskupenú prepravnú kapacitu na Prepojovacích bodoch
EÚ pred 01. 11. 2015 a len v prípade nedostatočnej ponuky nezoskupenej prepravnej
kapacity, v danom smere prepravy, zo strany prevádzkovateľa nadväzujúcej
prepravnej siete na druhej strane Prepojovacieho bodu EÚ.
4.5.3. Službu konverzie prepravnej kapacity je možné poskytnúť pre produkty ročnej,
štvrťročnej a mesačnej pevnej prepravnej kapacity. PPS má právo potvrdiť službu
konverzie iba na najbližší aktuálne ponúkaný kapacitný produkt.
4.5.4. Užívateľ siete je povinný informovať PPS o svojom zámere požiadať o službu konverzie
nezoskupenej prepravnej kapacity na zoskupenú prepravnú kapacitu najneskôr tri (3)
pracovné dni pred termínom príslušnej aukcie zoskupenej prepravnej kapacity, pričom
takúto informáciu je povinný zaslať e-mailom na adresu: transmission@eustream.sk.
Informácia zaslaná PPS musí obsahovať najmä nasledujúce náležitosti:
4.5.4.1.
identifikáciu Užívateľa siete;
4.5.4.2.
špecifikáciu Zmluvy s pridelenou nezoskupenou prepravnou kapacitou
(dátum uzavretia);
4.5.4.3.
označenie vstupného / výstupného Prepojovacieho bodu EÚ;
4.5.4.4.
výšku prepravnej kapacity a kapacitný produkt, pre ktorý bude služba
konverzie kapacity požadovaná;
4.5.4.5.
termín aukcie prepravnej kapacity na Prepojovacom bode EÚ.
4.5.5. V prípade, že Užívateľ siete uspeje v aukcii prepravnej kapacity, má právo požiadať
PPS o službu konverzie nezoskupenej prepravnej kapacity, ktorá mu bola pridelená v
aukcii (celej alebo jej časti), avšak maximálne do výšky nižšej z kapacít: (i) výšky
kapacity špecifikovanej v informácii zaslanej podľa bodu 4.5.4, pre ktoré má byť služba
konverzie kapacity poskytnutá alebo (ii) výšky kapacity uvedenej v Zmluve na
nezoskupenú kapacitu, ku ktorej má byť služba konverzie poskytnutá v zmysle bodu
4.5.4. Užívateľovi siete, ktorý neinformoval PPS o zámere konverzie v zmysle bodu
4.5.4., PPS zamietne žiadosť o konverziu kapacity po príslušnej aukcii.
4.5.6. Žiadosť Užívateľa siete o službu konverzie musí obsahovať náležitosti podľa bodu
4.5.4., je neodvolateľná, nepodmienená, musí byť podpísaná oprávnenou osobou
Užívateľa siete a v písomnej forme doručená do sídla PPS najneskôr tri (3) pracovné
dni od ukončenia príslušnej aukcie (ďalej len „Žiadosť o službu konverzie“).
4.5.7. PPS do troch (3) pracovných dní od doručenia Žiadosti o službu konverzie potvrdí
Užívateľovi siete, ako dôsledok poskytnutia služby konverzie, nepridelenie novej
kapacity získanej v aukcii zoskupenej kapacity vo výške špecifikovanej v Žiadosti o
službu konverzie podľa článku 4.5.5. Nezoskupená prepravná kapacita, ku ktorej PPS
potvrdil poskytnutie služby konverzie, sa v príslušnej výške a trvaní bude považovať za
zoskupenú prepravnú kapacitu doručením potvrdenia o poskytnutí služby konverzie v
súlade so Žiadosťou o službu konverzie.
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4.5.8. Poskytnutie služby konverzie prepravnej kapacity nemá žiadny vplyv na už uzavretú
Zmluvu s pridelenou nezoskupenou kapacitou, ku ktorej bola poskytnutá služba
konverzie, ani v žiadnom ohľade nezakladá právny dôvod na jej zmenu, ani nijakým
spôsobom nemení podmienky dohodnuté v Zmluve.
4.5.9. Kapacita uvoľnená službou konverzie kapacity sa stáva voľnou prepravnou kapacitou
a PPS ju ponúkne v nasledujúcej aukcii prepravnej kapacity.
4.5.10. Užívateľ siete nehradí cenu za prepravnú kapacitu uvoľnenú službou konverzie
kapacity, ani akékoľvek ďalšie poplatky s výnimkou aukčnej prémie, ak je účtovaná.

5.

5.1.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY A SLUŽBA SHORTHAUL

Doplnkové služby

5.1.1. PPS poskytuje nasledovné Doplnkové služby:
a) služba Title transfer,
b) cezhraničné pripojenie zásobníka,
c) pripojenie zásobníka plynu do VTP,
d) Obojsmerná kapacita SK-UA.
5.2.

Služba Title transfer

5.2.1. Služba Title transfer je služba, ktorou PPS umožňuje prevod vlastníctva plynu medzi
Užívateľmi služby Title transfer v rámci prepravnej siete PPS.
5.2.2. Služba Title transfer je poskytovaná vo VTP, s výnimkou bodu 5.2.3. tohto
Prevádzkového poriadku.
5.2.3. V prípade, ak prevod vlastníctva plynu bezprostredne nadväzuje na prepravu plynu,
ktorú poskytuje PPS Užívateľovi siete zo vstupného bodu do výstupného bodu na
základe prepravnej zmluvy, ktorá neumožňuje Užívateľovi siete prepravu z/do VTP,
poskytne PPS službu Title Transfer aj na výstupnom bode.
5.2.4. Služba Title transfer sa poskytuje Užívateľom služby Title transfer na základe zmluvy
o poskytovaní služby Title transfer (ďalej len „Title transfer zmluva“).
5.2.5. PPS zverejní vzor Title transfer zmluvy na svojom webovom sídle.
5.2.6. Prevod vlastníctva plynu uskutočnený medzi Užívateľom a PPS na základe Zmluvy
o prístupe na vyvažovaciu platformu a/alebo poskytnutia vyvažovacej služby
nepredstavuje službu Title transfer.
5.2.7. Služba Title transfer môže byť poskytovaná a činnosti súvisiace s prevádzkou VTP
môžu byť realizované iba Prevádzkovateľom prepravnej siete.
5.2.8. Nominácia alebo renominácia služby Title transfer sa považuje za obchodné
oznámenie podľa článku 5. Nariadenia o vyvažovaní.

18
eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika; info@eustream.sk; www.eustream.sk; akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3480/B, IČO: 35910712, DIČ: 2021931175, IČ DPH: SK2021931175

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

5.3.

Cezhraničné pripojenie zásobníka plynu

5.3.1. Do výšky kapacity stanovenej PPS sa Prepojený zásobník považuje za infraštruktúru
s pripojením na hranici vo vstupnom/výstupnom bode Baumgarten. Využívanie tohto
pripojenia je umožnené prevádzkovateľovi Prepojeného zásobníka, ktorý sa zaväzuje,
že Množstvá plynu pretečené zo vstupného bodu Baumgarten do fyzického bodu
pripojenia Prepojeného zásobníka, uskladnené v Prepojenom zásobníku umožní
vyťažiť len do výstupného bodu Baumgarten.
5.3.2. Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo stanoviť celkovú výšku kapacít a obdobie,
na ktoré je dané pripojenie vo vstupnom/výstupnom bode Baumgarten vyčlenené a
maximálnu dĺžku trvania zmluvy pre Cezhraničné pripojenie zásobníka plynu.
5.3.3 Prepojený zásobník je povinný evidovať všetky pohyby a stav zásob plynu v zmysle
článku 5.3.1. na osobitnom účte a najneskôr k 15. aprílu predložiť PPS sumárnu správu
s bilanciou tohto účtu za posledných 12 ukončených kalendárnych mesiacov.
5.3.4 V prípade, ak stav osobitného účtu vedeného podľa článku 5.3.3. na konci príslušného
sledovaného obdobia preukáže evidenciu Množstiev plynu, ktoré nespĺňajú podmienky
poskytovania služby uvedené v článku 5.3.1., zaplatí prevádzkovateľ Prepojeného
zásobníka za tieto Množstvá plynu poplatok vo výške ročnej ceny za prepravu medzi
vstupným/výstupným bodom Baumgarten a výstupným/vstupným bodom domáci bod
v príslušnom smere. Pre účely stanovenia výšky tohto poplatku sa výška prepravnej
kapacity pre príslušný smer vypočíta ako príslušné Množstvo plynu za sledované
obdobie delené tristošesťdesiatpäť (365).
5.4.

Pripojenie zásobníka plynu do VTP

5.4.1

Do výšky kapacity stanovenej PPS sa Prepojený zásobník považuje za infraštruktúru
s pripojením vo VTP. Využívanie tohto pripojenia je umožnené prevádzkovateľovi
Prepojeného zásobníka, ktorý sa zaväzuje, že Množstvá plynu pretečené do
Prepojeného zásobníka s využitím tohto pripojenia, uskladnené v Prepojenom
zásobníku umožní vyťažiť len do VTP s využitím tohto pripojenia.

5.4.2

Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo stanoviť celkovú výšku kapacít a obdobie,
na ktoré je dané pripojenie vo VTP vyčlenené a maximálnu dĺžku trvania zmluvy pre
pripojenie zásobníka plynu do VTP.
Prepojený zásobník je povinný evidovať všetky pohyby a stav zásob plynu v zmysle
článku 5.4.1. na osobitnom účte a najneskôr k 15. aprílu predložiť PPS sumárnu správu
s bilanciou tohto účtu za posledných 12 ukončených kalendárnych mesiacov.

5.4.3

Odovzdanie a prevzatie zemného plynu, ktorý je určený na skladovanie, resp. ktorý bol
skladovaný s využitím služby Pripojenia zásobníka plynu do VTP, medzi Užívateľom
siete a prevádzkovateľom Prepojeného zásobníka sa uskutočňuje vo VTP. Pri
odovzdaní a prevzatí plynu v spojitosti so službou Pripojenia zásobníka plynu do VTP
nedochádza k zmene vlastníctva plynu.

5.4.4

V prípade, ak stav osobitného účtu vedeného podľa článku 5.4.2. na konci príslušného
sledovaného obdobia preukáže evidenciu Množstiev plynu, ktoré nespĺňajú podmienky
poskytovania služby uvedené v článku 5.4.1., zaplatí prevádzkovateľ Prepojeného
zásobníka za tieto Množstvá plynu poplatok vo výške ročnej ceny za vstupný/výstupný
domáci bod v príslušnom smere. Pre účely stanovenia výšky tohto poplatku sa výška
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prepravnej kapacity pre príslušný smer vypočíta ako príslušné Množstvo plynu za
sledované obdobie delené tristošesťdesiatpäť (365).
5.5.

Obojsmerná kapacita SK-UA

5.5.1. Služba Obojsmernej kapacity SK-UA umožňuje Užívateľovi služby Obojsmernej
kapacity SK-UA využiť zľavu na tarifu vzťahujúcu sa k objednaným denným
prepravným kapacitám objednaných na vstupno/výstupných bodoch Veľké Kapušany
a/alebo Budince súčasne v nasledujúcich kombináciách:
a) vstup Veľké Kapušany/výstup Veľké Kapušany;
b) vstup Budince/výstup Budince;
c) vstup Veľké Kapušany/výstup Budince;
d) vstup Budince/výstup Veľké Kapušany
a to len v prípade, ak budú kapacity vo vyššie uvedených kombináciách:
(i)
pridelené v rovnakom momente;
(ii)
pridelené tomu istému zákazníkovi;
(iii)
spĺňať všetky pravidlá oznámené PPS podľa článku 5.5.2.
Konkrétnu kombináciu kapacít uvedených vyššie, v bodoch a) až d), na ktorú sa bude môcť
služba Obojsmernej kapacity SK-UA uplatniť, stanoví vždy PPS v oznámení podľa článku
5.5.2. (pričom PPS môže stanoviť len jednu alebo viacero kombinácií na ktoré bude možné
službu Obojsmernej kapacity SK-UA využiť).
Zľava podľa služby Obojsmernej kapacity SK-UA sa aplikuje len na výslednú sadzbu tarify
vzťahujúcej sa k objednanej dennej prepravnej kapacite a do rozsahu nižšej kapacity (z
hľadiska výšky a doby trvania) zo súčasne pridelených kapacít na danej kombinácii bodov.
Zľava bude stanovená PPS v oznámení podľa článku 5.5.2., avšak v maximálnej výške 40%.
5.5.2. Služba Obojsmernej kapacity SK-UA môže byť poskytnutá na prepravné kapacity
pridelené v zmysle článku 3.5. Prevádzkového poriadku, ktoré budú spĺňať podmienky
podľa článku 5.5.1. a zároveň nasledujúce podmienky stanovené PPS:
i.
ii.

iii.
iv.

obdobie, v ktorom bude možné prepravnú kapacitu podliehajúcu službe
Obojsmernej kapacity SK-UA objednať;
určenie konkrétnej kombinácie vstupného a výstupného podľa článku 5.5.1., bodov
a) až d), na ktorú sa bude služba Obojsmernej kapacity SK-UA v danom období
aplikovať;
určenie časového obdobia pre kombináciu bodov podľa ii., na ktoré môže byť
poskytnutá služba Obojsmernej kapacity SK-UA;
presné určenie maximálnej výšky kapacity, ktorá môže podliehať službe
Obojsmernej kapacity SK-UA.

Podmienky budú publikované na webovom sídle PPS pred obdobím, v ktorom bude možné
prepravnú kapacitu podliehajúcu Službe Obojsmernej kapacity SK-UA objednať. Zákazník
bude musieť PPS informovať o zámere objednať si prepravnú kapacitu s využitím služby
Obojsmernej kapacity SK-UA pred vykonaním objednávky kapacít (vrátane konkrétnych
zamýšľaných prepravných kapacít), v zmysle podmienok publikovaných PPS. PPS informuje
zákazníka, či je možné službu Obojsmernej kapacity SK-UA na zamýšľané kapacity uplatniť a
po následnom úspešnom pridelení takýchto kapacít aplikáciu služby Obojsmernej kapacity SKUA potvrdí.
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Pre vylúčenie pochybností:
1. služba Obojsmernej kapacity SK-UA nebude poskytovaná ak PPS neoznámi
podmienky v zmysle článku 5.5.2. a PPS zároveň nie je povinný podmienky v zmysle
článku 5.5.2. oznámiť;
2. služba Obojsmernej kapacity SK-UA je poskytovaná výhradne po splnení podmienok
stanovených a publikovaných PPS, v rozsahu nižšej z pridelených kapacít (prepravná
kapacita na výstupnom bode Budince alebo Veľké Kapušany a na vstupnom bode
Budince alebo Veľké Kapušany);
3. tarifa vzťahujúca sa k objednanej dennej prepravnej kapacite, ktorá je predmetom
zľavy, je určená samostatne pre každú z kapacít, na ktoré sa aplikuje služba
Obojsmernej kapacity SK-UA;
4. výška zľavy z tarify, ktorá sa vzťahuje k objednanej dennej prepravnej kapacite na
ktorú sa aplikuje služba Obojsmerná kapacita SK-UA bude rovnaká pre všetkých
záujemcov o túto prepravnú kapacitu, ktorí o ňu požiadajú v tom istom období, podľa
článku 5.5.2. i. vyššie a pre rovnaké časové obdobie, podľa článku 5.5.2. iii. vyššie;
5. do výpočtu výslednej sadzby tarify vzťahujúcej sa k objednanej dennej prepravnej
kapacite pre kapacity na ktoré sa vzťahuje služba Obojsmernej kapacity SK-UA,
nebudú v parametroch Cen(n)(t) ani Iy/m/d zohľadnené iné prepravné kapacity, ktoré
nepodliehali službe Obojsmernej Prepravnej kapacity SK-UA. Zároveň, do výpočtu
výslednej sadzby tarify vzťahujúcej sa k objednanej dennej prepravnej kapacite pre
kapacity na ktoré sa nevzťahuje služba Obojsmernej kapacity SK-UA nebudú v
parametroch Cen(n)(t) ani Iy/m/d zohľadnené prepravné kapacity na ktoré sa služba
Obojsmernej kapacity SK-UA vzťahuje;
6. o službu Obojsmernej kapacity SK-UA nie je možné požiadať k žiadnym prepravným
kapacitám až následne po ich pridelení (vždy pred pridelením), ani k žiadnym
prepravným kapacitám, ktoré už Užívateľ má pridelené v čase zavedenia tejto služby;
7. kapacity podliehajúce službe Obojsmernej kapacity SK-UA nie je možné postúpiť na
tretie strany.

5.6.

Spoločné ustanovenia pre Doplnkové služby

5.6.1. Žiadateľ Doplnkovej služby doručí podpísaný návrh na uzavretie zmluvy na poskytnutie
príslušnej Doplnkovej služby na adresu PPS najneskôr desať (10) Pracovných dní pred
požadovaným začiatkom poskytovania Doplnkovej služby. Po dohode s PPS môže byť
táto lehota skrátená. Za deň riadneho predloženia návrhu na uzavretie zmluvy na
poskytnutie príslušnej Doplnkovej služby sa považuje deň, kedy žiadateľ Doplnkovej
služby doručil návrh na uzavretie zmluvy na poskytnutie príslušnej Doplnkovej služby
kompletný a v písomnej forme. Žiadateľom Doplnkovej služby podpísaný a doručený
návrh na uzavretie zmluvy na poskytnutie príslušnej Doplnkovej služby predstavuje
záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy na poskytnutie príslušnej Doplnkovej služby. Ak
neexistujú dôvody pre odmietnutie, PPS po predložení kompletného návrhu na
uzavretie zmluvy na poskytnutie príslušnej Doplnkovej služby do piatich (5) Pracovných
dní potvrdí návrh, čím sa zmluva na poskytnutie príslušnej Doplnkovej služby považuje
za uzavretú.
5.6.2. Zmluva na poskytnutie príslušnej Doplnkovej služby musí obsahovať najmä:
a) identifikačné údaje žiadateľa Doplnkovej služby,
b) dátum začatia poskytovania Doplnkovej služby a dátum ukončenia jej
poskytovania,
c) v prípade Doplnkovej služby Title transfer odhadované maximálne Množstvo
transferovaného plynu pre poskytovanie služby Title transfer, na základe ktorého
sa stanoví výška potrebnej finančnej zábezpeky pre Užívateľa služby Title
transfer.
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5.6.3. Pre nominovanie a alokovanie príslušnej Doplnkovej služby sa primerane aplikujú
ustanovenia článkov 8.1. až 8.4. Prevádzkového poriadku. V prípade Doplnkovej
služby Title transfer sa pri nesúlade nominovaných Množstiev plynu medzi dvomi
Užívateľmi služby Title transfer použije pravidlo priority menšej nominácie.
5.6.4. PPS má právo od Užívateľov služby žiadať finančnú zábezpeku v súlade s článkom
7.6. Prevádzkového poriadku, pričom jej výška je stanovená na základe odhadovaného
využívania príslušnej Doplnkovej služby. Užívateľ služby poskytne finančnú zábezpeku
v dohodnutej forme a výške najneskôr päť (5) Pracovných dní pred požadovaným
začiatkom využívania Doplnkovej služby. V prípade, že skutočné využívanie danej
Doplnkovej služby presiahne stanovenú výšku finančnej zábezpeky, je Užívateľ služby
povinný bez zbytočného odkladu doplniť finančnú zábezpeku. Ak nedôjde k
predloženiu finančnej zábezpeky alebo jej príslušnej úprave, má PPS právo upraviť
nomináciu príslušnej Doplnkovej služby alebo od zmluvy na poskytnutie príslušnej
Doplnkovej služby odstúpiť.
5.6.5. Ak nedôjde k úhrade poplatku za poskytovanie príslušnej Doplnkovej služby zo strany
Užívateľa služby v lehote, forme a výške stanovenej týmto Prevádzkovým poriadkom
a taktiež iných poplatkov stanovených v zmluve na poskytnutie príslušnej Doplnkovej
služby, má PPS právo od tejto zmluvy odstúpiť. PPS zostáva zachované právo na
úhradu poplatkov vzniknutých do odstúpenia od tejto zmluvy, ako aj právo na náhradu
vzniknutých škôd.
5.6.6. Spoločné ustanovenia pre Doplnkové služby, uvedené v bodoch 5.6.1. až 5.6.5. tohto
článku, sa primerane aplikujú na Doplnkové služby v zmysle článkov 5.2., 5.3. a 5.4.
Prevádzkového poriadku. Pre Doplnkovú službu Obojsmernej kapacity SK-UA sa
primerane aplikujú všetky ustanovenia Prevádzkového poriadku, relevantné pre
kapacitu pridelenú v zmysle článku 3.5. Prevádzkového poriadku.
5.7. Služba Shorthaul
5.7.1. Služba Shorthaul predstavuje možnosť získania zľavy z taríf vzťahujúcich sa
k objednanej dennej prepravnej kapacite a taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne
prepraveného plynu (taríf pre plyn na prevádzkové účely) vzťahujúcej sa na kapacity
podliehajúce službe Shorthaul v zmysle podmienok tohto článku.
5.7.2. Služba prepravy plynu na krátku vzdialenosť je poskytovaná Užívateľom pre prepravu
plynu cez vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Baumgarten v rámci pridelenej kapacity
v príslušnom vstupnom bode a vo výstupnom bode (v prípade, ak má Užívateľ
pridelené kapacity na oboch bodoch súbežne), ak je táto pridelená na obdobie
minimálne 12 za sebou bezprostredne nadväzujúcich mesiacov, buď na základe jednej
alebo viacerých zmlúv a ktorá bude špecifikovaná v dohode uzatvorenej podľa článku
5.7.3. nižšie (ďalej len „služba Shorthaul“). Službu Shorthaul môže využívať každý
užívateľ siete, ktorý má pridelenú prepravnú kapacitu na vstupnom bode Lanžhot
a zároveň na výstupnom bode Baumgarten vzťahujúcu sa k rovnakému časovému
obdobiu. Ak pridelená kapacita Užívateľovi prepravnej siete na vstupnom bode Lanžhot
alebo výstupnom bode Baumgarten je rovná, alebo nižšia ako 150 000 MWh/d, potom
Službu Shorthaul je možné aplikovať maximálne do výšky nižšej z kapacít pridelených
pre vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Baumgarten. Ak pridelená kapacita
Užívateľovi prepravnej siete na každom bode z bodov vstupný bod Lanžhot a výstupný
bod Baumgarten je vyššia ako 150 000 MWh/d, potom Službu Shorhaul je možné
aplikovať aj pre celú výšku prepravných kapacít na oboch bodoch..
5.7.3. Využívanie služby Shorthaul je podmienené uzavretím osobitnej Shorthaul dohody,
ktorá upraví podmienky poskytovania služby Shorthaul. Vzor osobitnej dohody zverejní
PPS na svojom webovom sídle. Súčasťou osobitnej dohody bude:
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špecifikácia zmlúv, na ktoré sa vzťahujú podmienky služby Shorthaul; a
výsledný profil dohodnutých kapacít na vstupnom bode Lanžhot a výstupnom
bode Baumgarten, ktorý môže zahrňovať aj kapacity, ktoré v čase podpisu
osobitnej dohody ešte neboli pridelené a ktoré Užívateľ plánuje v budúcnosti
objednať a využívať k nim službu Shorthaul.
Zmluvné kapacity uvedené v bodoch (i) a (ii) vyššie (ďalej ako „Kapacity služby
Shorthaul“).
(i)
(ii)

Službu Shorthaul nie je možné aplikovať na zmluvné kapacity pridelené nad rámec
kapacít uvedených v bodoch (i) a (ii) vyššie.
5.7.4. Zľava podľa služby Shorthaul je poskytovaná na:
a) tarify vzťahujúce sa k objednanej dennej prepravnej kapacite na príslušnom
vstupnom a výstupnom bode prislúchajúcej ku Kapacitám služby Shorthaul (ďalej
len „služba Shorthaul – kapacita“). Jej podmienky sú ďalej upravené v článku
5.7.4.1. nižšie.
b) tarify vzťahujúce sa k množstvu skutočne prepraveného plynu na príslušnom
vstupnom bode, prislúchajúcom ku Kapacitám služby Shorthaul (ďalej len „služba
Shorthaul – komodita“) a výstupnom bode. Jej podmienky sú ďalej upravené
v článku 5.7.4.2. nižšie.
5.7.4.1.
Služba Shorthaul – kapacita
5.7.4.1.1.

Pre Užívateľa, ktorý uzavrie s PPS osobitnú dohodu o využití služby Shorthaul,
sa na tarify vzťahujúce sa k objednanej dennej prepravnej kapacite na
príslušnom vstupnom a výstupnom bode prislúchajúcej ku Kapacitám služby
Shorthaul aplikuje zľava v nasledovnej výške:
𝐷𝑖𝑠𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) = 𝑃𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) − 𝑍𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) × 0,85
resp.
𝐷𝑖𝑠𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) = 𝑃𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) − 𝑍𝑒𝑥(𝐵)(𝑡)
kde:
𝐷𝑖𝑠𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) – zľava z výšky tarify pre vstupný bod Lanžhot z príslušnej zmluvy
pre príslušný kalendárny rok (t), v EUR/MWh/deň/rok,
𝑃𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) – výška tarify pre vstupný bod Lanžhot z príslušnej zmluvy pre príslušný
kalendárny rok (t) podľa cenového rozhodnutia, v EUR/MWh/deň/rok. V prípade
krátkodobých zmlúv, resp. zmlúv obsahujúcich tarifu špecifikovanú v iných
jednotkách ako EUR/MWh/deň/rok, sa táto najskôr upraví na zodpovedajúcu
hodnotu v EUR/MWh/deň/rok,
𝑍𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) – determinant výšky zľavy pre vstupný bod Lanžhot pre príslušný
kalendárny rok (t), v EUR/MWh/deň/rok, zaokrúhlený na 2 desatinné miesta,
určený podľa vzťahu nižšie,
𝐷𝑖𝑠𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) – zľava z výšky tarify pre výstupný bod Baumgarten z príslušnej
zmluvy pre príslušný kalendárny rok (t), v EUR/MWh/deň/rok,
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𝑃𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) - výška tarify pre výstupný bod Baumgarten z príslušnej zmluvy pre
príslušný kalendárny rok (t) podľa cenového rozhodnutia, v EUR/MWh/deň/rok.
V prípade krátkodobých zmlúv, resp. zmlúv obsahujúcich tarifu špecifikovanú
v iných jednotkách ako EUR/MWh/deň/rok, sa táto najskôr upraví na
zodpovedajúcu hodnotu v EUR/MWh/deň/rok,
𝑍𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) – determinant výšky zľavy pre výstupný bod Baumgarten pre príslušný
kalendárny rok (t), v EUR/MWh/deň/rok, zaokrúhlený na 2 desatinné miesta,
určený podľa vzťahu nižsie:
𝑍𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) = (𝑋(𝐿) − 𝑌(𝐿) × 𝐶𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) ) × 𝑖𝑛𝑓(𝑡)

resp.
𝑍𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) = (𝑋(𝐵) − 𝑌(𝐵) × 𝐶𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) ) × 𝑖𝑛𝑓(𝑡)
kde:
𝐶𝑒𝑛(𝐿)(𝑡) – zmluvne dohodnutá denná kapacita na vstupnom bode Lanžhot z
príslušnej zmluvy pre príslušný kalendárny rok (t), v MWh/deň prislúchajúca
ku Kapacitám služby Shorthaul,
𝑋(𝐿) a 𝑌(𝐿) – koeficienty nadobúdajúce nasledovnú hodnotu, v závislosti na výške
𝐶𝑒𝑛(𝐿)(𝑡):
𝐶𝑒𝑛(𝐿)(𝑡)

𝑋(𝐿)

𝑌(𝐿)

<0, 18 200)

95,74116

0,00

<18 200, 416 000)

97,24736

0,8462 / 106 x 𝑋(𝐿)

<416 000, 1 372 800)

68,4878

0,1923 / 106 x 𝑋(𝐿)

<1 372 800, ∞)

50,40454

0,00

𝐶𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) - zmluvne dohodnutá denná kapacita na výstupnom bode Baumgarten
z príslušnej zmluvy pre príslušný kalendárny rok (t), v MWh/deň prislúchajúcej
ku Kapacitám služby Shorthaul,
𝑋(𝐵) a 𝑌(𝐵) – koeficienty nadobúdajúce nasledovnú hodnotu, v závislosti na
výške 𝐶𝑒𝑥(𝐵)(𝑡) :
𝐶𝑒𝑥(𝐵)(𝑡)

𝑋(𝐵)

𝑌(𝐵)

<0, 18 200)

169,15512

0,00

<18 200, 416 000)

171,7954

0,8462 / 106 x 𝑋(𝐵)

<416 000, 1 372 800)

121,01874

0,1923 / 106 x 𝑋(𝐵)

<1 372 800, ∞)

89,06958

0,00
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𝑖𝑛𝑓(𝑡) – inflačný index pre rok (t). Inflačný index pre príslušný rok bude
publikovaný na webovom sídle PPS. Inflačný index reflektuje zmenu cenovej
úrovne za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a to o 50% miery inflácie
členských krajín EÚ (vyjadrenej indexom inflácie v Európskej únii publikovaným
úradom Eurostat, položka „HICP – annual average rate of change – European
Union (ročná priemerná miera inflácie – Európska únia) v roku (t)-2. Pre rok
2021 (t) je inflačný index 1 a pre každý ďalší rok sa inflačný index bude zvyšovať
o polovicu miery inflácie členských krajín EÚ v roku (t)-2.
Uvedený výpočet zľavy podľa služby Shorthaul predpokladá, že kapacity a tarify
v zmysle zmluvy sú pridelené na dobu celého kalendárneho roku oboje v
jednotkách EUR/MWH/deň/rok. V prípade ak by sa zľava mala uplatňovať na
kratšie zmluvy, v ktorých je tarifa vyjadrená v iných jednotkách, tak sa výpočet
upraví tak, aby sa zľava na tarifu stanovila v správnych jednotkách a nedošlo k
nevhodnému stanoveniu zľavy. Konkrétne sa pre takéto prípady za účelom
korektného stanovenia zľavy v zmysle ustanovení služby Shorthaul tarifa
uvedená v predmetnej zmluve najprv prevedie do jednotiek EUR/MWh/deň/rok
a následne sa vyčíslená zľava v jednotkách EUR/MWH/deň/rok pred aplikáciou
prevedie do jednotiek, v ktorých je tarifa uvedená v samotnej zmluve.
V prípade súbežnej platnosti viacerých zmlúv pre daný vstupný/výstupný bod
sa za výšku zmluvne dohodnutej dennej kapacity prislúchajúcej ku Kapacitám
služby Shorthaul považuje súčet zmluvných denných kapacít jednotlivých
súbežných zmlúv na danom vstupnom/výstupnom bode prislúchajúcej
ku Kapacitám služby Shorthaul, a to pre každý vstupný/výstupný bod osobitne.
5.7.4.2.

Služba Shorhaul – komodita

5.7.4.2.1.

Pre Užívateľa, ktorý uzavrie s PPS osobitnú dohodu o využití služby Shorthaul,
sa na súčet taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne prepraveného plynu zo
vstupného bodu Lanžhot, prislúchajúceho ku Kapacitám služby Shorthaul, na
výstupný bod Baumgarten, Veľké Zlievce, resp. na VTP, aplikuje zľava v
nasledovnej výške:
𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝐵) = 𝑃𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝐵) (%) − 0,65%
resp.
𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝑋) = 𝑃𝐺𝑖𝐾(𝐿) (%) − 0,1%
kde
𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝐵) (%) – Zľava zo súčtu taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne
prepraveného plynu zo vstupného bodu Lanžhot na výstupný bod Baumgarten
prislúchajúceho ku Kapacitám služby Shorthaul, s využitím služby Shorthaul,
v percentách,
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𝑃𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝐵) (%) – Súčet taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne prepraveného
plynu pre vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Baumgarten prislúchajúceho
ku Kapacitám služby Shorthaul a na základe ktorých sa uskutočňuje preprava,
s využitím služby Shorthaul, v percentách.
𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝑋) (%) – Zľava zo súčtu taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne
prepraveného plynu zo vstupného bodu Lanžhot, prislúchajúceho ku Kapacitám
služby Shorthaul, s využitím služby Shorthaul na výstupný bod Veľké Zlievce,
resp na VTP, v percentách. Finálna výška zľavy 𝐷𝑖𝑠𝐺𝑖𝐾(𝐿−𝑋) sa bude aplikovať
na vstupnom bode Lanžhot.
𝑃𝐺𝑖𝐾(𝐿) (%) – Tarifa vzťahujúca sa k množstvu skutočne prepraveného plynu pre
vstupný bod Lanžhot, prislúchajúceho ku Kapacitám služby Shorthaul a na
základe ktorých sa uskutočňuje preprava, s využitím služby Shorthaul na
výstupný bod Veľké Zlievce, resp. na VTP, v percentách.
5.7.5. Služba Shorthaul sa neaplikuje na uvedené krátkodobé produkty: (i) within-day, (ii)
denné a (iii) mesačné.
5.7.6. Tým nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti Užívateľa a PPS vyplývajúce
z príslušných zmlúv.
5.8. Služba Shorthaul – Domestic
5.8.1. Služba Shorthaul – Domestic predstavuje zľavu z taríf vzťahujúcich sa k množstvu
skutočne prepraveného plynu (taríf pre plyn na prevádzkové účely) vzťahujúcej sa na
kapacity objednané na vstupnom bode domáci bod a/alebo výstupnom bode domáci
bod, v zmysle podmienok tohto článku.
5.8.2. Služba Shorthaul – Domestic je poskytovaná Užívateľom pre prepravu plynu z
ktoréhokoľvek vstupného bodu, resp. VTP, do výstupného bodu domáci bod a/alebo
pre prepravu plynu zo vstupného bodu domáci bod do ktoréhokoľvek výstupného bodu,
resp. VTP.
5.8.3. Poskytnutie služby prebieha automaticky, bez potreby uzavretia dodatočnej zmluvy na
jej poskytnutie.
5.8.4. Výška zľavy z taríf vzťahujúcich sa k množstvu skutočne prepraveného plynu s využitím
Služby Shorthaul – Domestic je nasledovná:
- 0,85% pre vstupný bod domáci bod a
- 0,85% pre výstupný bod domáci bod.
Pre vylúčenie pochybností, výsledná tarifa vzťahujúca sa k množstvu skutočne
prepraveného plynu pre vstupný bod domáci bod, resp. výstupný bod domáci bod, po
aplikácii zľavy Shorhaul – Domestic bude mať minimálnu hodnotu 0,00%.
5.8.5. Tým nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti Užívateľa a PPS vyplývajúce z
príslušných zmlúv.
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6.
6.1.

PRINCÍPY VYKONÁVANIA PREPRAVY

Kvalita a tlak plynu vo vstupných bodoch a výstupných bodoch

6.1.1. Plyn dodávaný a odovzdávaný vo vstupných bodoch a výstupných bodoch do
a z prepravnej siete musí spĺňať fyzikálno-chemické parametre, ukazovatele kvality
stanovené v Technických podmienkach a požadované tlakové úrovne určené v Zmluve
(ďalej len „kvalitatívne parametre“). Užívateľ siete je povinný dodržať kvalitatívne
parametre na vstupnom bode. PPS je povinný dodržať kvalitatívne parametre na
výstupnom bode za predpokladu, že Užívateľ siete dodržal kvalitatívne parametre na
vstupnom bode.
6.1.2. V prípade, že plyn dodaný Užívateľom siete na prepravu do vstupného bodu prepravnej
siete nespĺňa niektorý z kvalitatívnych parametrov (ďalej len „nekvalitný plyn“), je
PPS oprávnený odmietnuť prevzatie tohto plynu na prepravu. Ak PPS príjme nekvalitný
plyn na vstupnom bode na prepravu, PPS má právo na náhradu škody, ktorá mu
v súvislosti s prepravou nekvalitného plynu vznikne.
6.1.3. V prípade, že plyn prepravený PPS do výstupného bodu prepravnej siete na
odovzdanie Užívateľovi siete nespĺňa niektorý z kvalitatívnych parametrov, je Užívateľ
siete oprávnený odmietnuť prevzatie tohto plynu. Ak Užívateľ siete príjme nekvalitný
plyn na výstupnom bode, Užívateľ siete má právo na náhradu škody od PPS, ktorá mu
v súvislosti s prevzatím nekvalitného plynu vznikne.

6.2.

Obmedzenie alebo prerušenie prepravy plynu

6.2.1. PPS má právo obmedziť alebo prerušiť prepravu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas, bez nároku Užívateľa siete na náhradu škody okrem prípadov, ak
škoda vznikla zavinením Prevádzkovateľa prepravnej siete, v nasledujúcich prípadoch:
a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií
plynárenských zariadení,
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii
týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich
následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok prepravy plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky
plynu, a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými
technickými prostriedkami,
g)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky
plynu, a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými
technickými zariadeniami,
h)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
i)
ak je uzatvorená zmluva o preprave plynu s právom prerušenia.
Toto právo sa týka pevnej aj prerušiteľnej kapacity. Po uskutočnení procesu obmedzenia
alebo prerušenia prepravy má PPS právo odmietnuť renomináciu Užívateľa, ktorá by
vyvolala potrebu opätovného spustenia procesu obmedzenia alebo prerušenia
prepravy.
6.2.2. Časové obdobie, potrebné pre informovanie Užívateľa siete o začiatku a ukončení
obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu, spôsobené plánovanými
rekonštrukciami, modernizáciou, opravou, údržbou a kontrolou plynových zariadení,
je štyridsaťdva (42) kalendárnych dní pred začiatkom obmedzenia alebo prerušenia
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prepravy plynu, ak Zmluva nestanovuje inak. PPS spolupracuje s prevádzkovateľmi
prepojených prepravných sietí s cieľom koordinovať rozsah a lehoty vyššie uvedených
prác.
6.2.3. Ak dôjde k obmedzeniu prepravovaného Množstva plynu, či už z dôvodu podľa článku
6.2.1. Prevádzkového poriadku alebo z dôvodu okolností vyššej moci definovaných v
článku 11.2 Prevádzkového poriadku, PPS preruší najskôr prepravu plynu Užívateľom
siete s prerušiteľnou prepravnou kapacitou postupom v súlade s článkom 4.4.5.
Prevádzkového poriadku, a ak je to nevyhnutné následne obmedzí prepravu plynu
Užívateľom siete s pevnou prepravnou kapacitou proporcionálne podľa percentuálnej
miery využitia zakúpenej prepravnej kapacity.
6.2.4. PPS má právo obmedziť alebo prerušiť prepravu plynu Užívateľovi siete v prípade, že
Užívateľ siete opakovane neplní povinnosti dohodnuté v Zmluve.
6.2.5. PPS nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené Užívateľovi siete
v prípade, ak obmedzí alebo preruší prepravu alebo upraví nomináciu Užívateľa podľa
tohto Prevádzkového poriadku.
6.2.6. V prípade testovania príslušnej technológie nového prepojenia na strane PPS alebo
na strane prevádzkovateľa Prepojenej siete a v prípadoch, kedy na príslušnom
Prepojovacom bode EÚ po uvedení nového prepojenia do prevádzky neexistuje v čase
prideľovania kapacity na danom Prepojovacom bode EÚ platná kapacitná objednávka,
PPS môže na nevyhnutne potrebný čas upraviť vybrané podmienky poskytovania
krátkodobého produktu proporčne k podmienkam produktu s dlhšou dobou trvania, ale
nie viac ako jeden (1) rok. PPS je povinný bez zbytočného odkladu informovať URSO
o takejto úprave podmienok.

6.3.

Meranie

6.3.1. Meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov sa uskutočňuje na meracej stanici
v príslušnom vstupnom bode a výstupnom bode v súlade so štandardmi a postupmi
stanovenými v Technických podmienkach, štandardmi a postupmi stanovenými
v príslušnej Prepojovacej dohode a/alebo príslušnej technickej a/alebo prevádzkovej
dohode uzatvorenej medzi PPS a príslušným prevádzkovateľom Prepojenej siete.
Rozsah a spôsob merania a vyhodnocovania Množstva a kvality plynu v meracích
staniciach, ako aj kontroly a odbery vzoriek sa uskutočnia na základe postupov
ustanovených v Prepojovacích dohodách, berúc do úvahy Technické podmienky.
6.4.

Energetické jednotky a Plynárenský deň

6.4.1. PPS poskytuje služby prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu v energetických
jednotkách vyjadrených v kWh alebo MWh na základe platných právnych predpisov,
pokiaľ Zmluva neustanovuje inak.
6.4.2. PPS poskytuje služby prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu v Plynárenskom
dni v súlade s Pravidlami trhu, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak.
6.5.

Mesačné protokoly

6.5.1. PPS predloží Užívateľovi do desiateho (10.) kalendárneho dňa každého kalendárneho
mesiaca mesačný protokol, ktorý obsahuje prehľad množstva prepraveného plynu za
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predchádzajúci kalendárny mesiac, súhrnný prehľad poskytnutých Doplnkových
služieb, ak v danom mesiaci boli poskytnuté, a Denné množstvo odchýlok.
6.5.2. Súčasťou mesačného protokolu je aj prehľad o kvalitatívnych
prepraveného plynu za každý deň prepravy v danom mesiaci.

parametroch

6.5.3. V prípade, ak Užívateľ s týmto mesačným protokolom nesúhlasí, uvedie do desiatich
(10) dní po jeho doručení svoje výhrady spolu s ich zdôvodnením. Zmluvné strany sú
povinné o týchto výhradách rokovať tak, aby mesačný protokol mohol byť schválený
najneskôr do jedného (1) mesiaca od jeho prvého predloženia Užívateľovi na
schválenie.
6.5.4. Rozporovaný mesačný protokol sa použije pre účely vystavenia príslušnej faktúry.
Prípadné rozdiely budú vysporiadané na základe opravnej faktúry najneskôr do konca
mesiaca, ktorý nasleduje po schválení mesačného protokolu.
6.6.

Práva a povinnosti Strán, komunikácia

6.6.1. Užívateľ má právo najmä:
a)
využívať služby poskytované PPS v súlade so Zmluvou alebo príslušnou
zmluvou o Doplnkových službách,
b)
na nediskriminačný a transparentný prístup k službám PPS,
c)
ponúknuť nevyužívanú prepravnú kapacitu na sekundárnom trhu aj
prostredníctvom PPS.
6.6.2. PPS má právo najmä:
a)
na odplatu za služby poskytované podľa Prevádzkového poriadku,
b)
požadovať informácie a súčinnosť Užívateľa pre riadne plnenie služieb zo strany
PPS,
c)
zmiešať plyn Užívateľa s plynom tretích osôb majúcich prístup do prepravnej
siete.
6.6.3. PPS je povinný najmä:
a)
prevziať na vstupnom bode alebo VTP a odovzdať na výstupnom bode alebo
VTP požadované Množstvo plynu v súlade s potvrdenou nomináciou alebo
renomináciou,
b)
dodržiavať na výstupnom bode prepravnej siete kvalitatívne parametre, pokiaľ
tieto boli splnené na vstupnom bode,
c)
informovať Užívateľov siete o pláne odstávok prepravnej siete alebo jej časti
s cieľom jeho zosúladenia s požiadavkami Užívateľov siete, oznamovať
v dostatočnom predstihu rozsah a termíny odstávok prepravnej siete alebo jej časti
a upozorniť Užívateľov siete na predpokladané zníženie prepravnej kapacity.
6.6.4. Užívateľ je povinný najmä:
a)
dodržiavať platný Prevádzkový poriadok pri využívaní služieb,
b)
dodať na vstupnom bode alebo VTP a odobrať na výstupnom bode alebo VTP
Množstvo plynu v súlade s potvrdenou nomináciou alebo renomináciou,
c)
dodržiavať na vstupnom bode prepravnej siete kvalitatívne parametre,
d)
plniť platobné podmienky za poskytnutú prepravnú kapacitu v súlade so Zmluvou
a zmluvou na Doplnkové služby a poskytnúť požadovanú finančnú zábezpeku
podľa článku 7.6. Prevádzkového poriadku,
e)
dodržiavať dohodnutý režim komunikácie s PPS,
f)
poskytnúť PPS nevyhnutnú súčinnosť v rozsahu a v čase podľa požiadavky PPS,
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g)

v prípade krízovej situácie riadiť sa opatreniami dispečingu PPS pre daný vstupný
bod a/alebo výstupný bod.

6.6.5. Strany sa vzájomne bez odkladu informujú o všetkých okolnostiach a udalostiach, ktoré
by mohli viesť k zmenám v preprave Množstiev plynu, alebo o prípadných udalostiach
majúcich zásadný vplyv na dodávané alebo odoberané Množstvá plynu. Tieto pravidlá
sa vzťahujú aj na okolnosti vyššej moci.
6.6.6. Ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak, PPS a Užívateľ vzájomne komunikujú
o záležitostiach, ktoré sa týkajú plnenia Zmluvy, prostredníctvom kontaktných osôb,
a to osobne, poštou, faxom, prostredníctvom e-mailu alebo elektronickej komunikácie
a telefonicky.
6.6.7. Všetku listinnú korešpondenciu, okrem korešpondencie medzi dispečingami PPS
a Užívateľa v zmysle tohto Prevádzkového poriadku, PPS a Užívateľ zasielajú na
adresu sídla druhej Strany alebo na adresu stanovenú v Zmluve. PPS prijíma listinnú
korešpondenciu len v pracovné dni (na území Slovenskej republiky) v rámci svojich
úradných hodín (t.j. od 8:00 do 15:00 hod.)
6.6.8. Na účel zabezpečenia nominácií a renominácií a zabezpečenia ďalších operatívnych
náležitostí (najmä pravidelné denné a mesačné správy), komunikujú Užívateľ a PPS
elektronicky.
6.6.9. Užívateľ písomne oznamuje PPS akékoľvek zmeny kontaktných údajov bez
zbytočného odkladu.
6.6.10. Užívateľ je oprávnený podať reklamáciu na nedostatky služby poskytovanej zo strany
PPS spôsobom podľa bodov 6.6.7. a 6.6.8. tohto článku Prevádzkového poriadku
v príslušnej lehote uvedenej v Prevádzkovom poriadku, Technických podmienkach,
v Zmluve, prípadne v lehote uvedenej v príslušnom právnom predpise. Reklamácia
musí obsahovať identifikáciu Užívateľa a stručný popis reklamovanej udalosti, inak
reklamácia bude vyhodnotená ako neoprávnená. Pri spracovaní reklamácie PPS:
a)
potvrdí prijatie reklamácie Užívateľovi,
b)
vyrozumie Užívateľa o vybavení reklamácie v príslušnej lehote uvedenej v tomto
Prevádzkovom poriadku, Technických podmienkach, v Zmluve, prípadne v lehote
uvedenej v príslušnom právnom predpise.
6.6.11. Riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z titulu nedodržania
zmluvných podmienok, upravuje Zmluva, resp. tento Prevádzkový poriadok.

7.
7.1.

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu

7.1.1. Po uzavretí Zmluvy je PPS oprávnený vyúčtovať a Užívateľ siete je povinný zaplatiť
cenu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a neutralizačný poplatok. Cena
za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu je určená podľa cenového rozhodnutia
ÚRSO platného v čase pridelenia príslušnej kapacity a aukčnou prirážkou.
Neutralizačný poplatok je určený podľa cenového rozhodnutia ÚRSO platného v čase
pridelenia príslušnej kapacity.
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7.2.

Poplatok za prekročenie dennej kapacity

7.2.1. Užívateľ siete môže na prepravu plynu využiť prepravnú kapacitu až do výšky
dohodnutej dennej prepravnej kapacity v príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom
bode. PPS odmietne nomináciu na prepravu Množstiev plynu nad hodnotu dohodnutej
dennej prepravnej kapacity a zodpovedajúcim spôsobom upraví nominácie Užívateľa
siete na prepravu plynu, ak je potrebné, tak aj fyzické toky plynu Užívateľa siete.
V prípade, že k prekročeniu prepravnej kapacity dôjde po procese alokácie množstiev
plynu, zaplatí Užívateľ siete poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity podľa
Pravidiel trhu.
7.3.

Plyn na prevádzkové účely

7.3.1. Užívateľ siete má povinnosť poskytnúť PPS plyn na prevádzkové účely prepravnej
siete, a to pre každý vstupný bod do prepravnej siete a pre každý výstupný bod
z prepravnej siete.
7.3.2. Množstvo poskytovaného plynu na prevádzkové účely sa určí ako súčin skutočne
dodaného Množstva prepravovaného plynu v každom vstupnom bode Užívateľa siete
do prepravnej siete a v každom výstupnom bode Užívateľa siete z prepravnej siete a
príslušných sadzieb stanovených platným cenovým rozhodnutím ÚRSO v čase
pridelenia príslušnej kapacity, pričom plyn na prevádzkové účely sa pre účely
kalkulácie skutočne prepravovaného Množstva plynu Užívateľa siete nezarátava.
7.3.3. Užívateľ siete a PPS sa môžu v Zmluve dohodnúť na poskytovaní plynu na
prevádzkové účely vo finančnom vyjadrení.
7.3.4. V prípade, že Užívateľ siete poskytuje PPS plyn na prevádzkové účely v naturálnej
forme, sú PPS a Užívateľ siete povinní fakturovať poskytnutý plyn na prevádzkové
účely v súlade s platnými právnymi predpismi. Za Užívateľa siete môže vystaviť faktúru
aj PPS, ak sa na tom Strany dohodnú. Pre účely fakturácie sa použije Referenčná cena
plynu v sieti PPS platná v posledný deň fakturovaného obdobia. V prípade, že
posledný deň fakturovaného obdobia pripadá na víkend použije sa Referenčná cena
platná pre daný víkend.
7.4.

Ceny za Doplnkové služby

7.4.1. Poplatok za službu Title transfer je dvojzložkový a je stanovený pre všetkých
Užívateľov služby Title transfer nasledovne:
a) poplatok vo výške 500 EUR za každý kalendárny mesiac, v ktorom Užívateľ služby
Title transfer službu využije,
b) poplatok vo výške 0,01 EUR/MWh plynu, ktoré sa alokujú s využitím služby Title
transfer pre každé odovzdanie a prevzatie plynu.
7.5.

Fakturačné a platobné podmienky

7.5.1. Užívateľ je povinný platiť PPS na základe faktúr za prepravu plynu a neutralizačný
poplatok:
 platbu za prepravu plynu,
 neutralizačný poplatok1)
1)Na základe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v
prepravných sieťach
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Užívateľ je povinný platiť PPS na základe faktúr za Doplnkové služby:
 platbu za Doplnkové služby.
Užívateľ je povinný platiť PPS na základe faktúr za prekročenie dennej prepravnej
kapacity :
 poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity v zmysle bodu 7.2.1
Užívateľ je povinný platiť PPS na základe faktúr za negatívne Denné množstvo
odchýlky:
 Poplatok za negatívnu dennú odchýlku1), ak výška denného poplatku za odchýlku
prekročí 10,- eur
PPS je povinný platiť Užívateľovi na základe faktúr za pozitívne Denné množstvo
odchýlky:
 Poplatok za pozitívnu dennú odchýlku1), ak výška denného poplatku za odchýlku
prekročí 10,- eur
Všetky platby a poplatky sú v peňažnej mene euro, pokiaľ nie sú v Zmluve alebo
v zmluve o Doplnkových službách dohodnuté platby a poplatky v inej mene.
7.5.2. V prípade Zmluvy s dobou trvania jeden (1) rok a dlhodobej Zmluvy, sa ročná platba
za prepravu plynu a neutralizačný poplatok pre príslušný rok uhrádza pravidelne a po
celú dobu trvania Zmluvy v rovnomerných čiastkových mesačných splátkach, ktoré sú
stanovené vždy vo výške jednej dvanástiny z ročnej platby za prepravu plynu pre
príslušný rok, ak Zmluva nestanoví inak. V prípade kratšej doby trvania Zmluvy, ale
s dobou trvania minimálne dva mesiace, alebo v prípade, ak ročná Zmluva presahuje
kalendárny rok, sa princíp platby rovnomerných čiastkových mesačných splátok po
celú dobu trvania Zmluvy aplikuje primerane. PPS je povinný doručiť Užívateľovi siete
vyúčtovaciu faktúru za prepravu plynu a neutralizačný poplatok v dvoch (2)
vyhotoveniach najneskôr do piateho (5.) Pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po
mesiaci, za ktorý je cena za poskytnutú prepravnú kapacitu platená (ďalej len
„nasledujúci mesiac“).
7.5.3. V prípade Zmluvy, kedy bola dohodnutá predplatba ako forma finančnej zábezpeky
podľa článku 7.6. Prevádzkového poriadku, je PPS povinný doručiť Užívateľovi siete
zálohovú faktúru za prepravu plynu a neutralizačný poplatok v dvoch (2)
vyhotoveniach, a to najneskôr do piateho (5.) Pracovného dňa mesiaca,
predchádzajúceho mesiacu, za ktorý je cena za poskytnutú prepravnú kapacitu platená
(ďalej len „predchádzajúci mesiac“), pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak. PPS je
povinný doručiť Užívateľovi siete vyúčtovaciu faktúru za prepravu plynu a neutralizačný
poplatok v dvoch (2) vyhotoveniach najneskôr do piateho (5.) Pracovného dňa
nasledujúceho mesiaca, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak.
7.5.4. V prípade Zmluvy s dobou trvania kratšou ako jeden (1) mesiac je PPS povinný vystaviť
Užívateľovi siete faktúru za prepravu plynu a neutralizačný poplatok po skončení
fakturačného obdobia. Fakturačné obdobie je v tomto prípade obdobie od 1. do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, od 11. do 20. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca a od 21. dňa do konca príslušného kalendárneho mesiaca. PPS je povinný
doručiť Užívateľovi siete faktúru za prepravu plynu a neutralizačný poplatok v dvoch
(2) vyhotoveniach najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia príslušného
fakturačného obdobia.
7.5.5. PPS je povinný doručiť Užívateľovi služby Title transfer faktúru za službu Title transfer
v dvoch (2) vyhotoveniach najneskôr do štrnásteho (14.) kalendárneho dňa mesiaca
nasledujúceho po poskytnutí služby Title transfer.
7.5.6. PPS je povinný doručiť Užívateľovi faktúru za negatívne Denné množstvo odchýlky
v dvoch (2) vyhotoveniach najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia
príslušného fakturačného obdobia. Fakturačné obdobie je v tomto prípade obdobie od
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1. do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, od 11. do 20. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca a od 21. dňa do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
V prípade, ak v ktoromkoľvek fakturačnom období uvedených v predchádzajúcej vete
je evidované negatívne Denné množstvo odchýlky minimálne počas dvoch (2)
Plynárenských dní, PPS má právo doručiť Užívateľovi faktúru za negatívne Denné
množstvo odchýlky za celý kalendárny mesiac v dvoch (2) vyhotoveniach najneskôr do
piatich (5) Pracovných dní od ukončenia príslušného kalendárneho mesiaca.
7.5.7. PPS vystavuje faktúru za pozitívne Denné množstvo odchýlky v mene a na účet
Užívateľa, s čím Užívateľ vyslovene súhlasí. Faktúra sa vystavuje v dvoch (2)
vyhotoveniach najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia príslušného
fakturačného obdobia. Užívateľ aj naďalej zodpovedá za správnosť takto vyhotovenej
faktúry. Faktúra vyhotovená PPS v mene a na účet Užívateľa za pozitívne Denné
množstvo odchýlky je Užívateľom akceptovaná, ak Užívateľ nepodá do 10 pracovných
dní od dňa jej obdržania písomné námietky u PPS. Fakturačné obdobie je v tomto
prípade obdobie od 1. do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, od 11. do 20.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca a od 21. dňa do konca príslušného
kalendárneho mesiaca. V prípade, ak v ktoromkoľvek fakturačnom období uvedených
v predchádzajúcej vete je evidované pozitívne Denné množstvo odchýlky minimálne
počas dvoch (2) Plynárenských dní, PPS má právo vystaviť v mene a na účet Užívateľa
faktúru za pozitívne Denné množstvo odchýlky za celý kalendárny mesiac v dvoch (2)
vyhotoveniach najneskôr do piatich (5) Pracovných dní od ukončenia príslušného
kalendárneho mesiaca.
7.5.8. PPS vystavuje faktúru na poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity v zmysle
bodu 7.2.1. v dvoch (2) vyhotoveniach najneskôr do štrnásteho (14.) kalendárneho dňa
mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy k prekročeniu dennej kapacity Užívateľom
došlo.
7.5.9. Splatnosť faktúr:
a) V prípade Zmluvy, kedy bola dohodnutá predplatba ako forma finančnej
zábezpeky, sú mesačné splátky ročnej ceny za prepravu plynu a za neutralizačný
poplatok pre príslušný rok splatné k prvému (1.) Pracovnému dňu, ktorý nasleduje
po dvadsiatom (20.) kalendárnom dni predchádzajúceho mesiaca, a to na základe
zálohovej faktúry za prepravu plynu a neutralizačný poplatok.
b) Splatnosť všetkých ostatných faktúr podľa Prevádzkového poriadku je štrnásť (14)
kalendárnych dní od ich vystavenia, ak sa PPS a Užívateľ alebo Užívateľ služby v
Zmluve nedohodnú inak.
V prípade, že sa PPS alebo Užívateľ oneskorí s doručením faktúry, dátum splatnosti
faktúry bude posunutý o taký istý počet dní ako je dĺžka omeškania odoslanej faktúry.
V prípade omeškania s platením finančných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy sa
aplikujú ustanovenia článku 7.5.10. Prevádzkového poriadku.
7.5.10. Vyúčtovacie a zálohové faktúry za príslušné mesiace daného roka musia obsahovať
náležitosti stanovené platnými daňovými a účtovnými predpismi vrátane označenia
peňažného ústavu vo forme SWIFT alebo BIC a čísla účtu, na ktorý majú byť peňažné
prostriedky poukázané, čísla účtu vo formáte IBAN a ďalších údajov špecifikovaných
v Zmluve.
7.5.11. Finančný záväzok vyplývajúci zo Zmluvy alebo zo zmlúv na Doplnkové služby
definovaný Prevádzkovým poriadkom sa považuje za vysporiadaný dňom pripísania
dlžnej čiastky na účet veriteľa. V prípade omeškania s platením finančných záväzkov
vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo zmlúv na Doplnkové služby definovaných
Prevádzkovým poriadkom je príslušná Strana povinná upozorniť druhú Stranu na túto
skutočnosť. V prípade omeškania s platením finančných záväzkov vyplývajúcich zo
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Zmluvy alebo inej príslušnej zmluvy je dlžník povinný uhradiť veriteľovi úrok
z omeškania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vo výške
dohodnutej v Zmluve. Úrok z omeškania sa počíta od dátumu splatnosti
vyúčtovacej/zálohovej faktúry. V prípade, že je Užívateľ v omeškaní s platením svojich
peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo inej príslušnej zmluvy po dobu
dlhšiu ako štrnásť (14) kalendárnych dní, má PPS právo prerušiť prepravu plynu v
súlade s článkom 6.2.4. Prevádzkového poriadku alebo má právo ukončiť Zmluvu
alebo inú príslušnú zmluvu.
7.6.

Finančná zábezpeka

7.6.1. PPS má právo požadovať od Užívateľa finančnú zábezpeku na krytie finančných
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a zmlúv na Doplnkové služby.
7.6.2. Požadovaná finančná zábezpeka predstavuje minimálne a je vyčíslená osobitne za:
 dvojmesačnú platbu za prepravu plynu v čase najvyššej objednanej prepravnej
kapacity v prípade Zmluvy s trvaním dlhším ako dva (2) mesiace; v prípade Zmluvy
s trvaním kratším ako dva (2) mesiace celkovú platbu za prepravu plynu.
 dvojmesačnú platbu za neutralizačný poplatok v prípade Zmluvy s trvaním dlhším
ako dva (2) mesiace; v prípade Zmluvy s trvaním kratším ako dva (2) mesiace
celkovú platbu za neutralizačný poplatok.
 predpokladanú dvojmesačnú platbu za Doplnkové služby v prípade zmluvy
o Doplnkovej služby s trvaním dlhším ako dva (2) mesiace; v prípade zmluvy
o Doplnkovej službe s trvaním kratším ako dva (2) mesiace celkovú
predpokladanú platbu za Doplnkové služby.
7.6.3. PPS má právo požadovať od Užívateľa finančnú zábezpeku na krytie záväzku za
platbu Poplatku za negatívnu odchýlku v momente, keď Užívateľ predloží takú
nomináciu alebo renomináciu, ktorej potvrdením by Užívateľovi vzniklo negatívne
Predbežné denné množstvo odchýlky. Výška požadovanej finančnej zábezpeky za
odchýlku je stanovená nasledovným vzorcom:
FB = Max ((MO  REF) – NP; 0)
kde
FB
MO
REF

NP

je výška požadovanej finančnej zábezpeky,
je Predbežné denné množstvo odchýlky,
je cena vypočítaná podľa vzorca uvedeného v platnom Cenovom rozhodnutí
v bode ii) v časti, ktorá stanovuje uplatňovanú cenu pre Poplatok za negatívnu
dennú odchýlku, pričom pre index CEGHIX bude dosadená posledná známa
hodnota,
je hodnota celkových platieb neutralizačného poplatku avšak maximálne
päťstotisíc (500 000) EUR, ktorá nebola započítaná na krytie predchádzajúcich
záväzkov za platby Poplatkov za negatívnu odchýlku, ktoré neboli Užívateľom
uhradené, pričom hodnota celkových platieb neutralizačného poplatku, ktoré sa
zohľadnia pri stanovení finančnej zábezpeky v príslušný deň, zahŕňa celkovú
hodnotu platieb z neutralizačných poplatkov z prepravných kapacít, ktoré má
pridelené a môže využívať na prepravu v príslušnom dni.

7.6.4. PPS má právo prehodnotiť výšku požadovanej finančnej zábezpeky počas trvania
Zmluvy alebo zmluvy na Doplnkové služby, pokiaľ sa zmenia podmienky, na základe
ktorých PPS stanovil výšku finančnej zábezpeky.
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7.6.5. PPS má právo požadovať inú výšku finančnej zábezpeky ako je uvedené v bode 7.6.2.
a 7.6.3. na základe vykonanej ekonomickej analýzy a zohľadňujúc najmä platobnú
schopnosť Žiadateľa alebo žiadateľa o Doplnkovú službu.
7.6.6. Pre Prepojovacie body do/z tretích krajín a domáci bod v prípade objednania formou
žiadosti a konfirmácie podľa článku 3.5.1. Prevádzkového poriadku je lehota na
poskytnutie finančnej zábezpeky pre ročné a dlhodobé Zmluvy pätnásť (15)
kalendárnych dní od podania Žiadosti a pre krátkodobé Zmluvy sedem (7)
kalendárnych dní od podania Žiadosti, ale vždy najneskôr tri (3) Pracovné dni pred
požadovaným termínom začatia prepravy plynu alebo uskutočňovania Doplnkovej
služby. Strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť na skrátení tejto lehoty.
V prípade Zmlúv je finančná zábezpeka formou predplatby možná len pri splnení
termínov platieb špecifikovaných pre predplatby v článku 7.6.8. Prevádzkového
poriadku. Ako formu finančnej zábezpeky PPS akceptuje nasledujúce platobné
a zabezpečovacie nástroje:
a) banková záruka,
b) predplatba (platba vopred),
c)
vklad na účet.
7.6.7. V prípade bankovej záruky sa vyžaduje neodvolateľná banková záruka, ktorej platnosť
uplynie najskôr dva (2) mesiace po ukončení doby platnosti Zmluvy alebo zmluvy na
Doplnkové služby. Všetky poplatky súvisiace s vystavením bankovej záruky, alebo
poplatky súvisiace s akoukoľvek úpravou bankovej záruky, znáša Žiadateľ alebo
žiadateľ o doplnkovú službu. PPS poskytne Žiadateľovi alebo žiadateľovi o Doplnkovú
službu vzor požadovanej bankovej záruky.
7.6.8. V prípade predplatby alebo vkladu na účet, Žiadateľ alebo žiadateľ o Doplnkovú službu
prevedie finančné prostriedky zodpovedajúce požadovanej výške finančnej zábezpeky
na účet PPS tak, aby tieto finančné prostriedky boli pripísané na účte PPS najneskôr v
lehote uvedenej v článku 7.6.9. Prevádzkového poriadku. Prevedené finančné
prostriedky sa neúročia.
7.6.9. PPS má právo použiť finančnú zábezpeku na krytie svojich pohľadávok voči
Užívateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zmlúv na Doplnkové služby. Užívateľ je
povinný udržiavať výšku finančnej zábezpeky na požadovanej hodnote počas celej
doby platnosti zmluvného vzťahu. Po prípadnom uplatnení finančnej zábezpeky (t.j. po
realizácii platby na základe bankovej záruky alebo po použití finančných prostriedkov
z účtu, na ktorý bol uskutočnený vklad ako forma finančnej zábezpeky) zo strany PPS
je Užívateľ povinný do troch (3) kalendárnych dní doplniť finančnú zábezpeku (t.j.
predložiť ďalšiu bankovú záruku alebo vložiť ďalšie finančné prostriedky na účet) na
požadovanú hodnotu. Výnimkou sú prípady kedy finančná zábezpeka je poskytnutá vo
výške celkovej platby za prepravu plynu a neutralizačný poplatok alebo Doplnkovú
službu alebo na krytie záväzku za platbu Poplatku za negatívnu odchýlku. PPS je
povinný, bez zbytočného odkladu po vyrovnaní všetkých záväzkov Užívateľa
vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo zmlúv na Doplnkové služby, vrátiť Užívateľovi
nespotrebovanú časť finančných prostriedkov prevedených na účet PPS z titulu
poskytnutia finančnej zábezpeky späť na účet Užívateľa.
7.6.10. Pre účely rezervovania dlhodobej kapacity na webovej rezervačnej platforme je
Užívateľ povinný kontaktovať písomnou formou zástupcov PPS a informovať o
zamýšľanej výške a dobe trvania kapacity pre potreby správneho stanovenia výšky
finančnej zábezpeky.
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7.7.

Dane

7.7.1. Cena za poskytnuté plnenie vyplývajúce z predmetu Zmluvy alebo zmluvy na
Doplnkovú službu je stanovená v netto čiastke, t.j. cena bez dane, cla a iných poplatkov
podobného charakteru. Daň, clo a iné poplatky podobného charakteru sa pre účely
Zmluvy alebo zmluvy na Doplnkovú službu spoločne považujú za daň.
7.7.2. Užívateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo zmluvy na Doplnkovú
službu predložiť PPS nasledujúce doklady:
a) Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň zo zemného plynu vydané príslušným
colným orgánom v zmysle ustanovení platných právnych predpisov.
b) Dodatočné daňové prehlásenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre aplikáciu
spotrebnej dane zo zemného plynu a dane z pridanej hodnoty (ďalej „Dodatočné
daňové prehlásenie“). Formu Dodatočného daňového prehlásenia PPS zverejní
na svojom webovom sídle.
c) V prípade, ak vyššie uvedené dokumenty nebudú predložené alebo nebudú
predložené v dohodnutej lehote, je PPS oprávnený aplikovať na faktúre príslušné
dane v zmysle platných právnych predpisov.
7.7.3. Ak Užívateľ poskytne PPS nepravdivé Dodatočné daňové prehlásenie alebo ho inak
uvedie do omylu, zaväzuje sa Užívateľ nahradiť PPS všetky pokuty, sankcie, úroky
ako aj inú škodu, ktoré vzniknú PPS v dôsledku vyššie uvedeného konania Užívateľa.
Užívateľ je zároveň povinný bezodkladne informovať PPS o všetkých zmenách, ktoré
môžu mať vplyv na uplatnenie akejkoľvek dane podľa platných právnych predpisov.
7.7.4. PPS je oprávnený uplatniť k cene podľa článku 7.7.1. Prevádzkového poriadku čiastku
rovnú akejkoľvek dani uloženej PPS podľa platných právnych predpisov.
7.7.5. Za účelom vylúčenia pochybností daň podľa článku 7.7.1. Prevádzkového poriadku
nezahŕňa daň z príjmov právnických osôb.
7.7.6. V prípade akejkoľvek novej dane, ktorá by v čase uzavretia Zmluvy a/alebo zmluvy na
Doplnkovú službu nebola zavedená, a ktorej aplikácia by v zmysle platných právnych
predpisov mala nepriaznivý materiálny dôsledok na ekonomické podmienky Užívateľa
a/alebo PPS, sa Strany zaviažu rokovať v dobrej viere, ako týmto nepriaznivým
materiálnym dopadom zabrániť alebo ich minimalizovať. Ak sa Strany nedohodnú na
vzájomne akceptovateľnom riešení do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní po
písomnej požiadavke Užívateľa alebo PPS na iniciovanie rokovania, Užívateľ alebo
PPS má právo odstúpiť od Zmluvy a/alebo zmluvy na Doplnkovú službu na konci
každého štvrťroka, pričom odstúpenie od Zmluvy a/alebo zmluvy na Doplnkovú službu
nadobudne účinnosť uplynutím troch (3) mesiacov od jeho doručenia druhej Strane.

8.

8.1.

DISPEČERSKÉ RIADENIE PREPRAVNEJ SIETE

Nominácia prepravy plynu a Doplnkových služieb

8.1.1. PPS vykoná prepravu plynu alebo realizuje Doplnkové služby, len ak Užívateľ:
 si vopred odsúhlasí s PPS príslušné Užívateľské páry na príslušných bodoch
prepravnej siete,
 zašle nomináciu prepravy plynu a Doplnkových služieb pre každý deň, pre každý
bod objednaný v Zmluve alebo v zmysle zmluvy na Doplnkové služby, v súlade
s článkom 8.1.3. Prevádzkového poriadku.
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8.1.2. Denná nominácia prepravy plynu pre vstupný bod a výstupný bod nesmie prekročiť
výšku dohodnutej dennej prepravnej kapacity v príslušnom vstupnom bode a/alebo
výstupnom bode, pričom plyn na prevádzkové účely sa do prepravnej kapacity
nezahŕňa.
8.1.3. Nominácia prepravy plynu a Doplnkových služieb obsahuje najmä:
a) identifikačné údaje Užívateľa,
b) požadované Množstvo plynu,
c)
určenie Plynárenského dňa D pre danú nomináciu, priradenie príslušného bodu
(t. j. smer toku plynu - vstupný bod, výstupný bod, VTP) k Množstvu plynu a
d) Užívateľské páry, ktoré udávajú, kto odovzdáva plyn Užívateľovi a komu
odovzdáva plyn Užívateľ v príslušnom bode.
e) Forma a spôsob zasielania nominácie je definovaná Nariadením o pravidlách
týkajúcich sa interoperability, prípadne dohodnutá medzi dispečerskými
centrami Užívateľa a PPS. Akákoľvek úprava nominácie okrem písm. b) tohto
článku musí byť odsúhlasená najneskôr do piatich (5) Pracovných dní pred
začatím jej používania.
8.1.4. PPS umožní Užívateľovi siete poveriť prevádzkovateľa Prepojenej siete na
Prepojovacom bode EÚ na zasielanie nominácií v jeho mene a to zaslaním písomnej
požiadavky, v ktorej Užívateľ siete definuje na ktorú dvojicu Užívateľských kódov sa
poverenie vzťahuje a dobu platnosti poverenia. Užívateľ siete potom posiela nomináciu
na prepravu iba prevádzkovateľovi Prepojenej siete (ďalej „Jednostranná
nominácia“). Poverenie stráca platnosť na príslušný Plynárenský deň v prípade, že
PPS obdrží nomináciu na príslušnú dvojicu Užívateľských kódov a daný Plynárenský
deň priamo od Užívateľa siete.
8.1.5. Po prijatí nominácie označenej ako Jednostranná nominácia pošle PPS nomináciu
prevádzkovateľovi Prepojenej siete.
8.1.6. V prípade požiadavky zo strany PPS je Užívateľ siete povinný jedenkrát týždenne,
najneskôr v piatok do 12:00 v týždni, ktorý predchádza týždňu prepravy plynu,
oznamovať PPS nezáväzný odhad prepravy plynu cez prepravnú sieť PPS pre každý
Plynárenský deň nasledujúceho týždňa.
8.1.7. Každý deň, najneskôr do 14:00, je Užívateľ povinný zaslať PPS spôsobom
dohodnutým v Zmluve alebo zmluve na Doplnkové služby záväznú nomináciu denného
Množstva plynu pre nasledujúci Plynárenský deň. V prípade, že Užívateľ nedoručí PPS
nomináciu do 14:00, ostáva v platnosti nominácia podľa článku 8.1.6. Prevádzkového
poriadku, a ak táto nie je zaslaná, považuje sa nominácia za nulovú, ak nie je
dohodnuté inak.
8.1.8. Prevádzkovateľ prepravnej siete zohľadní poslednú nomináciu prepravy plynu
a Doplnkových služieb prijatú od Užívateľa pred uplynutím lehoty podľa bodu 8.1.7.
8.1.9. Medzi dispečerskými centrami Užívateľa a PPS. je možné dohodnúť používanie aj
hodinových nominácií.
8.2.

Potvrdzovanie nominácií

8.2.1. PPS sumarizuje denne do 14:00 Množstvá plynu, nominované Užívateľmi na
nasledujúci Plynárenský deň. Následne PPS vykoná previerku nominovaných hodnôt:
a) PPS preverí konzistentnosť medzi nomináciami Užívateľov s parametrami
Zmluvy alebo zmluvy o Doplnkových službách,
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b)

c)

PPS preverí konzistentnosť medzi nomináciami Užívateľov a nomináciami ich
protistrán, berúc do úvahy systém k sebe prislúchajúcich obchodných strán vo
vstupných a výstupných bodoch, resp. vo VTP,
PPS preverí poskytnutie požadovanej finančnej zábezpeky na krytie záväzku za
platbu Poplatku za negatívnu odchýlku podľa článku 7.6.,

8.2.2. Ak ktorákoľvek z uvedených previerok preukáže nesúlad, PPS informuje Užívateľa
a požiada ho o odstránenie nesúladu.
8.2.3. V prípade, že Užívateľ neodstráni nesúlad a nepotvrdí nápravu PPS do 15:30 dňa
predchádzajúcemu príslušnému Plynárenskému dňu, PPS vykoná zmenu výšky
nominácií tak, že za potvrdené Množstvo plynu sa považuje menšia z hodnôt. Ak
nesúlad spočíva v tom, že nominácia Užívateľa prevyšuje jeho pridelenú prepravnú
kapacitu môže TSO takúto nomináciu potvrdiť v prípade informácie zo strany
Užívateľa, že príslušnú kapacitu si Užívateľ zakúpi ako kapacitu na nasledujúci
Plynárenský deň v termínoch stanovených týmto Prevádzkovým poriadkom alebo
Nariadením o alokácii kapacít, alebo že takáto nominácia predstavuje Nadmernú
nomináciu.
8.2.4. Denne do 16:00 PPS oznamuje Užívateľovi Množstvá plynu potvrdené pre nasledujúci
Plynárenský deň spôsobom uvedeným v Nariadení o pravidlách týkajúcich sa
interoperability, prípadne inou dohodnutou formou.
8.2.5. Za účelom výmeny informácií s prepojenými sieťami, ktoré aplikujú systémy prepravy
plynu s hodinovými nomináciami a pre účely riadenia siete vykoná PPS rozdelenie
dennej nominácie na hodinové intervaly, a to formou rovnomerného rozdelenia v rámci
Plynárenského dňa.
8.3.

Renominácia a úprava Množstiev plynu

8.3.1. Užívateľ má právo zmeniť nominované Množstvo plynu kedykoľvek po termíne pre
potvrdenie nominácie, t.j. od 16:00 v Plynárenskom dni D-1 a najneskôr tri (3) hodiny
pred koncom Plynárenského dňa D.
8.3.2. Na obsahové náležitosti renominácie sa primerane vzťahuje bod 8.1.3.
8.3.3. PPS spustí cyklus renominácie na začiatku každej celej hodiny počas renominačného
obdobia. PPS v rámci renominačného cyklu zohľadní poslednú renomináciu prijatú
Prevádzkovateľom prepravnej siete od Užívateľa pred spustením renominačného
cyklu.
8.3.4. Pri posudzovaní renominácie zváži PPS vykonateľnosť zmeny poslednej platnej
nominácie/renominácie, najmä s ohľadom na čas ostávajúci do konca príslušného
Plynárenského dňa, už prepravené Množstvá plynu a na prevádzkový stav prepravnej
siete. Renominácia sa stáva platnou len vtedy, ak je doručená najneskôr dve (2) hodiny
pred okamihom, kedy má zmena nominácie nadobudnúť účinnosť, a môže sa týkať len
takého Množstva plynu, ktoré zostáva v proporčnom pomere na prepravu plynu alebo
využitie Doplnkových služieb v danom Plynárenskom dni. Po doručení renominácie ju
PPS zašle príslušnému prevádzkovateľovi Prepojenej siete alebo protistrane a
uskutoční proces previerky renominácie spôsobom ustanoveným v článku 8.2.
Prevádzkového poriadku.
8.3.5. Po dokončení procesu previerky renominácie oznámi PPS potvrdené Množstvá plynu
príslušnému Užívateľovi do (2) dvoch hodín od spustenia každého renominačného
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cyklu. Počiatočný čas účinnosti zmeny toku plynu sú dve hodiny od spustenia
renominačného cyklu, ak:
a) Užívateľ nepožiada o neskorší termín, alebo
b) PPS nepovolí skorší termín.
8.3.6. Pri preprave plynu alebo využití Doplnkových služieb sa nominuje denné Množstvo
plynu, pričom preprava plynu, prevzatie a odovzdanie plynu sa vykonáva rovnomerne
v konštantných Množstvách v priebehu dňa v podobe rovnomerného profilu, berúc do
úvahy renomináciu Užívateľa. Ak PPS:
a) získa spoľahlivé informácie najmä od prevádzkovateľov vzájomne Prepojených
sietí, že Užívateľ nie je schopný dodať alebo prevziať plyn v príslušnom bode
v požadovanom Množstve, kvalite a pri zmluvnej úrovni tlaku, alebo
b) zistí, že sa Množstvo plynu odovzdávaného alebo odoberaného Užívateľom
výrazne líši od poslednej potvrdenej nominácie,
má PPS právo okamžite upraviť požadované nominované Množstvo pre daný
Plynárenský deň. Ak sa úprava týka viacerých Užívateľov, PPS upraví Množstvá plynu
metódu pro-rata, t.j. proporčne upraví Množstvo plynu pre každého Užívateľa podľa
poslednej potvrdenej nominácie. PPS je povinný v takom prípade zaslať Užívateľovi
informáciu o upravených Množstvách plynu a zdôvodnenie úpravy. Po ukončení procesu
úpravy Množstiev plynu má PPS právo odmietnuť renomináciu Užívateľa, ktorá by viedla
k potrebe opätovného spustenia procesu.
8.3.7. PPS môže zamietnuť nomináciu alebo renomináciu najneskôr do dvoch hodín po
uplynutí lehoty nominácie alebo na začiatku renominačného cyklu, a to v nasledujúcich
prípadoch:
a) jej obsah nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 8.1.3.,
b) bola predložená iným subjektom ako Užívateľom, pričom tento iný subjekt nemá
platné splnomocnenie od Užívateľa na podávanie nominácií.
8.3.8. PPS môže zamietnuť renomináciu najneskôr do dvoch hodín po začatí renominačného
cyklu v týchto dodatočných prípadoch:
a) renominácia by spôsobila, že množstvo plynu určeného na prepravu do konca
Plynárenského dňa prevyšuje proporčnú časť príslušnej prepravnej kapacity
zostávajúcej do konca Plynárenského dňa okrem prípadov, keď ide o Nadmernú
nomináciu;
b) nová nominácia prevyšuje proporcionálnu časť poslednej potvrdenej nominácie
zrealizovanej počas jej účinnosti;
c) renominácia vedie k prudkej zmene Množstva plynu Užívateľa alebo ak to
prevádzkové podmienky siete neumožňujú.
Prevázkovateľ prepravnej siete nemôže zamietnuť nomináciu a renomináciu Užívateľa
len z toho dôvodu, že sa plánované Množstvá plynu dodané na vstupnom bode odlišujú
od množstiev odobratých na výstupnom bode prepravy.
8.3.9. Užívateľ nemôže prostredníctvom nominácie alebo renominácie vytvoriť zámerne
Predbežné denné množstvo odchýlky z dôvodu obchodnej príležitosti. Užívateľ
nemôže svojím konaním zneužívať a manipulovať systém vyvažovania. V prípade
takéhoto konania PPS má právo zamietnuť príslušnú nomináciu alebo renomináciu.
8.3.10. Ak prevádzkové pomery Prepojených sietí neumožňujú ekonomicky efektívny alebo
technicky realizovateľný fyzický tok plynu, tak sa môžu prevádzkovatelia Prepojených
sietí a PPS dohodnúť na krátkodobom využití akumulácie svojich sietí alebo
zásobníkov a prostredníctvom vytvorenia vyvažovacej odchýlky Prepojenými sieťami
a PPS krátkodobo nahradiť takýto neefektívny fyzický tok. Takto vytvorené
vyvažovacie odchýlky medzi prevádzkovateľmi Prepojených sietí a PPS sa nepovažujú
za Denné množstvá odchýlok v zmysle Nariadenia o vyvažovaní. Prevádzkovatelia
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Prepojených sietí a PPS sú povinní potom v najkratšom možnom čase tieto odchýlky
vyrovnať.
8.4.

Alokácia Množstiev plynu

8.4.1. Pri preberaní plynu z Prepojených sietí vo vstupných bodoch prepravnej siete a pri
odovzdaní plynu do Prepojených sietí vo výstupných bodoch prepravnej siete
a v súvislosti s využitím Doplnkových služieb sa aplikujú Režimy alokácie, ktoré sú
v súlade s prevádzkovými možnosťami PPS a nadväzujúcich Prepojených sietí. Tieto
Režimy alokácie sa vyvíjajú podľa stupňa modernizácie technického vybavenia
prevádzkovateľov Prepojených sietí. Uvedené Režimy alokácie sa aktualizujú
priebežne na základe Prepojovacích dohôd s prevádzkovateľmi Prepojených sietí.
V jednotlivých vstupných a výstupných bodoch sa môžu aplikovať odlišné Režimy
alokácie. PPS je povinný informovať Užívateľov siete o alokačných režimoch na
Prepojovacích bodoch EÚ.

9.

9.1.

VYVAŽOVANIE

Princípy vyvažovania

9.1.1. Užívateľ zodpovedá za výšku Denného množstva odchýlky a hradí alebo obdrží za ňu
denný poplatok za odchýlku, ktorý sa stanoví ako súčin Denného množstva odchýlky
a uplatňovanej ceny. Metodika výpočtu denného poplatku za odchýlku je zverejnená
na webovom sídle PPS. Uplatňovaná cena je stanovená v cenovom rozhodnutí ÚRSO.
9.1.2. Užívateľ je povinný uhradiť denný poplatok za odchýlku v prípade, keď Denné
množstvo odchýlky je negatívne (ďalej len „Poplatok za negatívnu dennú odchýlku“).
Užívateľ obdrží denný poplatok za odchýlku v prípade, keď Denné množstvo odchýlky
je pozitívne (ďalej len „Poplatok za pozitívnu dennú odchýlku“).
9.1.3. PPS vedie účet Systémovej odchýlky, na ktorom priebežne zaznamenáva Predbežné
denné množstvá odchýlok Užívateľov, resp. výšku ich Denného množstva odchýlky po
skončení Plynárenského dňa a Množstvo plynu vyplývajúce z realizovaných
vyvažovacích opatrení. Pravidlá pre jej riadenie budú zverejnené na webovom sídle
PPS.
9.1.4. PPS realizuje vyvažovacie opatrenia v nasledujúcom poradí priorít:
a) nákup alebo predaj plynu na vyvažovacej platforme,
b) aktivácia povoleného vyvažovacieho opatrenia vo forme nákupu/predaja plynu,
c) nákup alebo predaj plynu na Viedenskej burze CEGH Gas Exchange, pokiaľ to
podmienky operatívneho riadenia vyvažovania dovoľujú.
9.1.5. PPS zverejňuje na svojom webovom sídle všetky informácie a údaje požadované
Nariadením o vyvažovaní.
9.2.

Vyvažovacia platforma

9.2.1. Vyvažovacia platforma je zriadená PPS v súlade s Nariadením o vyvažovaní.
9.2.2. PPS na vyvažovacej platforme uskutočňuje vyvažovacie opatrenia nákupom alebo
predajom plynu.
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9.2.3. Užívateľ, ktorý má záujem vykonávať transakcie na vyvažovacej platforme, uzavrie
s PPS Zmluvu o prístupe na vyvažovaciu platformu. Vzor zmluvy je uverejnený na
webovom sídle PPS.
9.2.4. PPS na vyvažovacej platforme nakupuje alebo predáva plyn s dodávkou v rámci
príslušného Plynárenského dňa alebo na nasledujúci Plynárenský deň.
9.2.5. Miestom odovzdania plynu pre transakcie realizované prostredníctvom vyvažovacej
platformy je VTP. Nákup alebo predaj plynu PPS je po ukončení a vyhodnotení aukcie
registrovaný na VTP ako nominácia a alokácia medzi PPS a úspešným
účastníkom/úspešnými účastníkmi aukcie.
9.2.6. Informácie o realizovaných transakciách cez vyvažovaciu platformu zverejňuje PPS na
svojom webovom sídle.

9.3.

Neutralizačný účet

9.3.1. PPS zriadi a vedie Neutralizačný účet, na ktorom eviduje náklady a výnosy za denné
poplatky za odchýlku a vyvažovacie opatrenia ako aj všetky ostatné náklady a výnosy
súvisiace s vyvažovacími činnosťami. PPS pravidelne zverejňuje stav Neutralizačného
účtu na svojom webovom sídle.

9.4.

Ohrozenie integrity siete

9.4.1. Ohrozením integrity siete sa rozumejú výnimočné prípady a núdzové situácie, ktoré
spôsobujú alebo by mohli spôsobiť ohrozenie bezpečnosti a stability prepravnej siete,
ako aj stav, kedy pomery na prepravnej sieti, hlavne prebytok alebo nedostatok plynu
v prepravnej sieti ohrozujú bezpečnú a spoľahlivú prepravu plynu, alebo výrazným
spôsobom nepriaznivo ovplyvňujú ekonomickú efektívnosť prevádzky prepravnej siete.
9.4.2. Ak je ohrozená integrita siete, najmä tým, že nominácie/renominácie Užívateľov na
vstupných bodoch prepravnej siete alebo VTP sa líšia od nominácií/renominácií
Užívateľov na výstupných bodoch alebo VTP a vzniknuté Predbežné denné množstvo
odchýlky sa nepodarilo vyrovnať pomocou vyvažovacích opatrení je PPS oprávnený
upraviť nominácie/renominácie Užívateľov, ktorí daný stav spôsobili a to aj v prípade,
že takéto nominácie/renominácie už boli zo strany PPS potvrdené.
9.4.3. Ak je to možné, pred úpravou nominácií podľa článku 8.3.6. PPS kontaktuje Užívateľov,
ktorí majú evidované Predbežné denné množstvo odchýlky a vyzve ich na jej
odstránenie alebo zníženie. Pri úprave nominácií podľa článku 8.3.6. upravuje PPS
nominácie proporčne k výške Predbežnému dennému množstvu odchýlky jednotlivých
Užívateľov. PPS vyvinie primerané úsilie na to, aby úpravou nominácií bolo
postihnutých čo možno najmenej iných Užívateľov a preto postupuje nasledovným
spôsobom:
a) PPS prednostne upraví nominácie Užívateľov siete na vstupných bodoch alebo
výstupných bodoch prepravnej siete,
b) ak je to nevyhnutné PPS následne upraví nominácie Užívateľov na VTP.
Ak po použití krokov v bodoch a) a/alebo b) vznikne Predbežné denné množstvo
odchýlky inému Užívateľovi, upraví PPS jeho nominácie postupom podľa bodov a)
a/alebo b).
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9.4.4. Po ukončení procesu úpravy nominácií, ktoré boli spôsobené ohrozením integrity siete
má PPS právo odmietnuť renominácie Užívateľov, ktoré by vyvolali potrebu
opätovného spustenia procesu.

10.

PRIPOJENIE K PREPRAVNEJ SIETI

10.1. Miesta pripojenia k prepravnej sieti
10.1.1. Prevádzkovateľ plynárenského zariadenia má právo pripojiť svoje zariadenie
k prepravnej sieti výhradne v mieste vymedzenom Prevádzkovateľom prepravnej siete,
pokiaľ sú splnené Technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia
k prepravnej sieti. Za miesto pripojenia sa považuje miesto zvaru alebo umiestnenia
príruby za poslednou uzatváracou armatúrou, nasledujúcou v smere od prepravnej
siete za technickými zariadeniami slúžiacimi výhradne na reguláciu tlaku a/alebo
prietoku plynu a meranie Množstva a kvality plynu pre pripojené plynárenské
zariadenie.
10.1.2. V zmysle § 19 a § 49 ods. 6 písm. g) Energetického zákona PPS stanoví typ, štruktúru
a parametre technických zariadení v rámci stanovených Technických podmienok a
obchodných podmienok pripojenia k prepravnej sieti, v závislosti od konkrétnych
podmienok pripojenia. Technické zariadenia zahŕňajú predovšetkým:
a) uzatvárací uzáver pred meracím a regulačným zariadením,
b) filtračnú jednotku,
c)
meracie zariadenie na meranie Množstva plynu,
d) meracie zariadenie na meranie kvality plynu,
e) regulačné zariadenie prietoku a/alebo tlaku plynu,
f)
predohrev plynu,
g) odtlakovacie a natlakovacie potrubie,
h)
zariadenie umožňujúce diaľkové ovládanie stanice, prenos a archiváciu údajov,
i)
uzatvárací uzáver v mieste pripojenia.
V závislosti od Technických podmienok a prevádzkových podmienok v prepravnej sieti
a topologických podmienok v mieste pripojenia PPS určí prípadnú potrebnosť
uvedených alebo ďalších súčastí technických zariadení.
10.2. Žiadosť o pripojenie k prepravnej sieti
10.2.1. Pripojenie k prepravnej sieti sa poskytuje na základe zmluvy o pripojení k prepravnej
sieti (ďalej len „Zmluva o pripojení“).
10.2.2. Zmluva o pripojení sa uzatvára na základe žiadosti o pripojenie k prepravnej sieti (ďalej
len „Žiadosť o pripojenie“). Žiadateľ o pripojenie k prepravnej sieti (ďalej len „Žiadateľ
o pripojenie“) podáva Žiadosť o pripojenie PPS.
10.2.3. Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä:
a) identifikačné údaje Žiadateľa o pripojenie,
b) projekt pripojenia,
c)
záväzný účel využívania pripájaného zariadenia najmä, ak ide o distribučnú
sieť, zásobník, ťažobnú sieť alebo odberné miesto,
d) dátum predpokladaného začatia prepravy plynu cez prepojovací bod,
e) požadovaný minimálny tlak v mieste pripojenia,
f)
požadovanú maximálnu hodinovú kapacitu,
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g)
h)
i)

j)

očakávanú kvalitu plynu,
doklady preukazujúce schopnosť Žiadateľa o pripojenie splniť finančné záväzky
voči PPS, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pripojení,
v prípade existujúceho prepojenia pripojovaného zariadenia s distribučnou
sieťou, ktorej prevádzkovateľ je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na
vymedzenom území, aj doklady preukazujúce, že prevádzkovateľ
pripojovaného plynárenského zariadenia uzatvoril s prevádzkovateľom
distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na
vymedzenom území, dohodu o zabezpečení prepojiteľnosti distribučných sietí
a odovzdávaní údajov potrebných na vyvažovanie siete a dohodu o poskytovaní
podporných služieb, predovšetkým za účelom zabezpečenia bezpečnosti
dodávok a vyvažovania siete,
osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej
politiky, pokiaľ sa vyžaduje v zmysle § 12 Energetického zákona, alebo
povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 Energetického zákona
s vymedzeným územím, zahŕňajúcim miesto pripojenia.

10.2.4. PPS zverejní na svojom webovom sídle vzor Žiadosti o pripojenie ako aj všetky ďalšie
potrebné informácie.
10.2.5. Žiadateľ o pripojenie doručí Žiadosť o pripojenie na adresu PPS v písomnej podobe.
Údaje, ktoré majú byť predložené, tvoria spolu s dokumentmi, ktoré majú byť priložené
k Žiadosti o pripojenie, neoddeliteľnú súčasť Žiadosti o pripojenie. PPS po doručení
Žiadosti o pripojenie vyhodnotí v nej uvedené údaje a priložené dokumenty. Pri
predložení nesprávne vyplnenej alebo neúplnej Žiadosti o pripojenie si PPS vyžiada
bez zbytočného odkladu chýbajúce alebo správne údaje alebo dokumenty. Žiadateľ o
pripojenie predloží dokumenty ako súčasť Žiadosti o pripojenie vo forme kópií. V
prípade, ak o to PPS požiada, Žiadateľ o pripojenie predloží originál dokumentu na
porovnanie s predloženou kópiou. V prípade zisteného rozdielu medzi kópiou a
originálom dokumentu sa za deň riadneho predloženia dokumentu považuje deň
predloženia originálu.
10.2.6. Za dátum doručenia Žiadosti o pripojenie sa považuje dátum doručenia kompletnej
Žiadosti o pripojenie tak, ako je definované v článku 10.2.5. Prevádzkového poriadku.
10.2.7. K Žiadosti o pripojenie vydá PPS do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od doručenia
Žiadosti o pripojenie písomné stanovisko. Prevádzkovateľ prepravnej siete oboznámi
v písomnom stanovisku žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete s technickými
podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia do prepravnej siete, ktoré sa
vzťahujú výhradne na účel využívania pripájaného zariadenia uvedený v žiadosti o
pripojenie do prepravnej siete. Ak je Žiadosť o pripojenie v súlade s podmienkami PPS
podľa článku 10.2.3. Prevádzkového poriadku a s Technickými podmienkami, doručí
PPS Žiadateľovi o pripojenie návrh Zmluvy o pripojení. V prípade odmietnutia
pripojenia k prepravnej sieti musí byť toto odmietnutie v písomnom stanovisku PPS
riadne odôvodnené.
10.2.8. Práce na realizácii pripojenia, vrátane projekčných prác, začne PPS vykonávať až po
uzavretí Zmluvy o pripojení, pričom PPS má právo predĺžiť termín pripojenia o čas od
doručenia návrhu Zmluvy o pripojenie Žiadateľovi o pripojenie až do jej uzavretia.
10.2.9. Náklady na pripojenie hradí Žiadateľ o pripojenie vo výške určenej právoplatným
cenovým rozhodnutím ÚRSO. Žiadateľ o pripojenie je povinný poskytnúť PPS
predplatby v priebehu výstavby pripojenia spôsobom vo výške a v termínoch
dohodnutými v Zmluve o pripojení.
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10.3. Podmienky pripojenia k prepravnej sieti
10.3.1. Prepravnú sieť, vrátane miesta pripojenia, prevádzkuje PPS. Zariadenia za miestom
pripojenia prevádzkuje prevádzkovateľ pripojeného plynárenského zariadenia.
10.3.2. Technické zariadenia prevádzkované PPS predstavujú neoddeliteľnú súčasť
prepravnej siete. Ich funkciou je umožniť prechod plynu v mieste pripojenia medzi
prepravnou sieťou a pripojeným plynárenským zariadením pri zachovaní integrity
a vyváženého stavu prepravnej siete. Prevádzkovateľ pripojeného plynárenského
zariadenia nemá vlastnícke právo ani žiadne iné právo k prepravnej sieti ani
ktorejkoľvek jej časti. Technické zariadenia prevádzkované prevádzkovateľom
pripojeného plynárenského zariadenia predstavujú neoddeliteľnú súčasť pripojeného
plynárenského zariadenia. PPS nemá vlastnícke právo ani žiadne iné práva
k pripojenému plynárenskému zariadeniu ani ktorejkoľvek jeho časti.
10.3.3. V prípade pripojenia distribučnej siete k prepravnej sieti je podmienkou pre uzatvorenie
Zmluvy o pripojení, aby prevádzkovateľ pripojovanej distribučnej siete uzatvoril s
prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského
dispečingu na vymedzenom území, dohodu o zabezpečení prepojiteľnosti
distribučných sietí a odovzdávaní údajov potrebných na vyvažovanie siete a dohodu o
poskytovaní podporných služieb, predovšetkým za účelom zabezpečenia bezpečnosti
dodávok a vyvažovania siete.

10.4. Podmienky odpojenia od prepravnej siete
10.4.1. PPS má právo odpojiť pripojené plynárenské zariadenie od prepravnej siete v prípade,
že:
a) pripojenie ohrozuje bezpečnosť alebo integritu prepravnej siete,
b) prevádzkovateľ pripojeného plynárenského zariadenia požiadal o odpojenie,
c)
prevádzkovateľ pripojeného plynárenského zariadenia dlhodobo neplní
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení alebo zo všeobecne záväzných
právnych predpisov.

11.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Trvanie a ukončenie Zmluvy
11.1.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia alebo dňom nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia o jej schválení príslušným orgánom, ak tak stanovujú všeobecne
platné právne predpisy.
11.1.2. PPS má právo odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou, ak:
a)
b)

Užívateľ siete závažným spôsobom alebo pravidelne porušuje ustanovenia
Zmluvy,
finančná situácia Užívateľa siete sa zhoršuje v rozsahu, ktorý ohrozuje splnenie
potenciálnych finančných nárokov zo strany PPS vyplývajúcich zo Zmluvy.
Týka sa to najmä prípadov, keď bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na
majetok Užívateľa siete alebo návrh na vyrovnanie podľa príslušných právnych
predpisov, upravujúcich konkurz a/alebo vyrovnanie, alebo návrh na exekúciu
podstatnej časti majetku Užívateľa siete,
44

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika; info@eustream.sk; www.eustream.sk; akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3480/B, IČO: 35910712, DIČ: 2021931175, IČ DPH: SK2021931175

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

c)
d)
e)

konanie Užívateľa siete ohrozuje alebo môže ohroziť bezpečnosť siete,
životného prostredia alebo životy a zdravie ľudí,
ak Užívateľ siete neposkytne finančnú zábezpeku v lehote, vo forme a/alebo vo
výške stanovenej v článku 7.6. Prevádzkového poriadku,
Užívateľ siete predložil vedome PPS nepravdivú informáciu a/alebo dokumenty
pri predkladaní Žiadosti.

11.1.3. Užívateľ siete má právo odstúpiť od Zmluvy iba vtedy, ak PPS napriek predchádzajúcej
písomnej výzve Užívateľa siete podanej bez zbytočného odkladu v podstatnom
rozsahu neposkytol prepravnú kapacitu a/alebo nezabezpečil prepravu plynu zo
vstupného bodu alebo do výstupného bodu počas zmluvného obdobia v zmysle
Zmluvy (podstatné porušenie zmluvných povinností).
Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca od okamžiku, keď je
splnená vyššie uvedená podmienka a pokiaľ k momentu odstúpenia od Zmluvy trvá
vyššie uvedené porušenie.

11.2. Okolnosti vyššej moci
11.2.1. V prípade, že PPS je zabránené splniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy okolnosťami
vyššej moci a to v trvaní a v rozsahu kedy sú tieto záväzky dotknuté okolnosťami vyššej
moci, (i) nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy dotknutými okolnosťami vyššej moci a je oslobodená od plnenia takých
povinností a (ii) nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami vyššej moci.
11.2.2. Za okolnosti vyššej moci sa považujú mimoriadne udalosti, ktoré nastali po
nadobudnutí účinnosti Zmluvy, nie sú predvídateľné a PPS im nemôže zabrániť.
Zahŕňajú predovšetkým prírodné katastrofy, povodne, zemetrasenia, zosuvy pôdy,
vojnu, požiar, výbuchy, teroristické útoky a štrajky. Okolnosti vyplývajúce zo
subjektívnych vlastných ekonomických podmienok PPS (napríklad neschopnosť hradiť
svoje finančné záväzky), a prekážky, ktoré PPS mohol prekonať alebo im zabrániť,
nemôžu byť v žiadnom prípade považované za vyššiu moc.
11.2.3. PPS odvolávajúci sa na vyššiu moc je povinný bez zbytočného odkladu informovať
druhú Stranu o okolnostiach vyššej moci a primeraným spôsobom ich preukázať.
11.2.4. Pre vylúčenie pochybností, Užívateľ siete nie je oprávnený dovolávať sa okolností
vyššej moci. Užívateľ siete sa zároveň nemôže dovolávať ustanovení § 352 a 356
Obchodného zákonníka, najmä nemá právo dovolávať sa ukončenia Zmluvy alebo
modifikácie podmienok Zmluvy.
11.3. Prevod práv a povinností
11.3.1. Postúpenie a prevod práv a povinností, vyplývajúcich pre Strany zo Zmluvy, je možný
len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa prepravnej siete. Pri
prevode práv a povinností sa vždy aplikujú tarify za prepravu plynu tak, aby boli plne v
súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO upravujúcim pôvodnú Zmluvu (so zohľadnením
platnej metódy eskalácie tarify). Pri čiastočnom prevode práv a povinností sa na
nového Užívateľa aplikujú tarify za prepravu plynu v súlade s aktuálnym cenovým
rozhodnutím ÚRSO. Strana, na ktorú prechádza plnenie práv a povinností
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vyplývajúcich zo Zmluvy, je povinná poskytnúť finančnú zábezpeku podľa článku 7.6.
Prevádzkového poriadku, pričom lehoty tam uvedené sa aplikujú primerane.
11.4. Dôvernosť
11.4.1. Všetky informácie zdieľané medzi PPS a Užívateľom siete, týkajúce sa Zmluvy, sú
považované za dôverné a ani jedna Strana ich nesmie sprístupniť tretím stranám bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany. Strana, ktorá bola požiadaná
o udelenie súhlasu so sprístupnením dôverných informácií, musí tento súhlas
poskytnúť, ak sú na sprístupnenie primerané dôvody a ak sprístupnením, pri
zohľadnení všetkých relevantných okolností, nevzniká tejto Strane žiadne riziko.
11.4.2. Strany sú oprávnené sprístupniť dôverné informácie týkajúce sa Zmluvy iba svojim
zamestnancom, konzultantom, poradcom alebo iným poskytovateľom služieb, ako aj
orgánom štátnej správy, oprávneným žiadať dané informácie v súlade s platnou
legislatívou.
11.4.3. PPS a Užívateľ siete musia vykonať všetky potrebné kroky, aby všetky osoby a orgány
štátnej správy, ktoré nadobudnú dôverné informácie v súlade s týmto článkom,
zachovávali ich dôvernosť.
11.5. Forma a jazyk
11.5.1. Zmluvy ako aj všetky ďalšie právne úkony podľa Prevádzkového poriadku a súvisiace
dokumenty sú spracované spravidla v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku. V
prípade, že Zmluva, ako aj všetky ďalšie právne úkony podľa Prevádzkového poriadku
alebo súvisiace dokumenty sú vyhotovené aj v slovenskom jazyku aj v anglickom
jazyku a existuje rozdiel medzi znením v slovenskom jazyku a znením v anglickom
jazyku, rozhodujúce je znenie dokumentu v slovenskom jazyku, ak zmluva
neustanovuje inak.
11.5.2. Akékoľvek zmeny ustanovení Zmluvy a súvisiacich dokumentov musia byť vykonané v
písomnej forme a podpísané oboma Stranami.
11.5.3. Oficiálnou verziou Prevádzkového poriadku, schválenou ÚRSO, je jeho verzia
v slovenskom jazyku. PPS, v záujme čo najlepšieho sprístupnenia svojich služieb,
zverejňuje na svojom webovom sídle aj verziu Prevádzkového poriadku v anglickom
jazyku. V prípade existencie rozdielu medzi verziou Prevádzkového poriadku
v slovenskom jazyku a verziou Prevádzkového poriadku v anglickom jazyku,
rozhodujúce je znenie Prevádzkového poriadku v slovenskom jazyku.
11.5.4. Akékoľvek zmeny tohto Prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu ÚRSO. Zmeny
tohto Prevádzkového poriadku nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým tieto zmeny schváli. PPS takéto zmeny po
ich schválení ÚRSO zverejní na svojom webovom sídle.
11.6. Ostatné
11.6.1. Ustanovenia článkov 11.1. až 11.7. sa primerane použijú aj na zmluvy na Doplnkové
služby.
11.6.2. PPS zabezpečí zverejnenie Prevádzkového poriadku pre potenciálnych Užívateľov.
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11.6.3. Prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a zmlúv na Doplnkové služby.
11.6.4. V prípade zmeny Prevádzkového poriadku počas platnosti Zmluvy a zmlúv na
Doplnkové služby, sa na Zmluvy a zmluvy o Doplnkových službách automaticky
vzťahuje Prevádzkový poriadok vždy v aktuálnom znení, schválený príslušným
rozhodnutím ÚRSO.
11.6.5. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 10. 2015. Ustanovenia týkajúce sa
Prepojovacích bodov EÚ nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2015, pričom do 31. 10. 2015
vrátane sa na Prepojovacie body EÚ vzťahujú ustanovenia týkajúce sa Prepojovacích
bodov do/z tretích krajín.
11.6.6. Podľa tohto Prevádzkového poriadku sa postupuje pri zmluvných vzťahoch právnych
úkonoch uskutočnených od 01. 10. 2015 okrem ustanovení týkajúcich sa
prepojovacích bodov EÚ, podľa ktorých sa postupuje od 01. 11. 2015. Na Prepojovacie
body EÚ sa od 01. 10. 2015 do 31. 10 2015 vzťahujú ustanovenia o Prepojovacích
bodov do/z tretích krajín. Pri zmluvných vzťahoch a právnych úkonoch uskutočnených
do 30. 09. 2015 sa postupuje podľa doterajšieho prevádzkového poriadku schváleného
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10.
2013 v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP zo dňa 05. 06. 2014 a rozhodnutia č.
0002/2015/P-PP zo dňa 25. 03. 2015.
11.6.7. Ustanovenie článku 6.2.6. je účinné na produkty, ktoré môžu byť využívané v období
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016 do 31. 03. 2016.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Prevádzkového poriadku sú rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví, a to rozhodnutie č. 0049/2013/P-PP zo dňa 28. 10. 2013 v znení
rozhodnutia č. 0005/2014/P- PP zo dňa 05. 06. 2014, rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP zo dňa
25. 03. 2015,
rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP zo dňa 01. 10. 2015, rozhodnutia
č.0002/2016/P-PP zo dňa 03. 02. 2016, rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP zo dňa 14. 09.2016,
rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP zo dňa 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP zo dňa
19. 02. 2018, rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP zo dňa 25. 03. 2019, rozhodnutia
č. 0002/2020/P-PP zo dňa 14. 04. 2020, rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP zo dňa 03. 07. 2020,
rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP zo dňa 02. 09. 2020, rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP zo
dňa 02. 07. 2021 a rozhodnutia č. 0006/2021/P-PP zo dňa 08. 12. 2021.
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