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Vec:  
Odpoveď k TYNDP 2020-2029 a Správe o plnení TYNDP 2019-2028  

 
 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetvíĽ odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)  

bol dňa 27. 11. 2019 listom č. 6951/2019 zo dňa 25. 11. 2019 doručený od prevádzkovate a 
prepravnej siete eustream, a. s.Ľ Votrubova 11/AĽ 821 09 BratislavaĽ IČO: 35 910 712  
(ďalej len „spoločnosť eustreamĽ a. s.“) návrh Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete 
spoločnosti eustreamĽ a.s. na obdobie rokov 2020 - 2029 (ďalej len „TYNDP 2020 - 2029“), 
ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom 42060/2019/BA. 

 
Súčasťou TYNDP 2020 - 2029 bola aj Správa o plnení TYNDP 2019 - 2028 (ďalej len 

„Správa o plnení TYNDP 2019 - 2028“) spolu s Prílohou č. 1Ľ ktorá obsahovala Vyhodnotenie 
stavu projektov k 30. 11. 2019 (ďalej len „Príloha č. 1“) a Prílohou č. 2Ľ ktorá uvádzala 
Pripomienky spoločnosti OMV Gas & Power GmbH k TYNDP 2020 - 2029 (ďalej len „Príloha 
č. 2“). 

 
Spoločnosť eustream, a.s. vo svojom liste uviedlaĽ že návrh TYNDP 2020 - 2029 

pred jeho predložením úradu konzultovala so všetkými zainteresovanými stranami 
prostredníctvom webovej stránky a umožnila im sa k predmetnému návrhu vyjadriť. 
Pripomienky spoločnosti OMV Gas & Power GmbH k TYNDP 2020 - 2029Ľ boli zapracované 
do TYNDP 2020 - 2029 s výnimkou požiadavky detailnej identifikácie technických 
opatrení/investičných nákladov pre projekt HUSK a navýšenie technickej kapacity Exit 
Baumgarten z dôvoduĽ že da jedná o citlivé informácie týkajúce sa projektov pre ktoréĽ 
vzh adom na stupeň rozpracovanostiĽ nebolo prijaté finálne investičné rozhodnutie. 

 
Spoločnosť eustreamĽ a.s. ďalej informovala úradĽ že po finalizácii a spracovaní 

relevantných dát predloží: 
a) informácie týkajúce sa investícií vynaložených na projekty rozvoja siete v termíne 

do 16. 12. 2019, 
b) zoznam užívate ov prepravnej siete k 30.11.2019 v termíne do 16. 12. 2019, 
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c) aktualizáciu investičných fáz jednotlivých projektov v termíne najneskôr  
do 24. 01. 2020. 

 
Spoločnosť eustreamĽ a.s. predložila TYNDP 2020 - 2029 spolu so Správou o plnení 

TYNDP 2019 - 2028 pod a § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon  
o energetike“). 

 
Oznámenie o začatí konzultačného procesu bolo úradu zaslané dňa 30. 09. 2019 listom 

č. 5492/2019 zo dňa 24. 09. 2019 a zaevidované pod podacím číslom úradu 36111/2019/BA. 
 
Po preštudovaní podkladov z listu č. 6951/2019 zo dňa 25. 11. 2019 úrad listom  

č. 42545/2019/BA zo dňa 03. 12. 2019 požiadal spoločnosť eustream, a. s., aby doplnila 
podanie, a to: 

 
-  Predložila Zoznam užívate ov prepravnej siete aktualizovaný stav ku dňu  

30. 11. 2019 (adresa a elektronický kontakt na spoločnosť resp. užívate a prepravnej 
siete vo formáte Word/Excel). 

- Predložila Rozpis vynaložených a plánovaných investícii na projekty v EURĽ fáza 
projektu a vysvetlivky k fázam projektu/terminológia rozvoja siete aktualizovaný 
stav ku dňu 30. 11. 2019 (vo formáte Excel s aktívnymi bunkami, projekty od roku 
2013).  

- V predmetnom Rozpise vynaložených a plánovaných investícii na projekty v EUR, 
vyznačila zmeny, ktoré nastali od 30. 11. 2018 do 30. 11. 2019. 

- Predložila TYNDP 2020 - 2029, Správu a Prílohu č. 1 a 2 aj vo formáte Word. 
- InformovalaĽ kedy bude prijaté finálne investičné rozhodnutie týkajúce sa projektov 

(technické opatrenia/investičných nákladov pre projekt HUSK a navýšenie 
technickej kapacity Exit Baumgarten). 

 
Dňa 12. 12. 2019 spoločnosť eustream, a. s. doplnila podanie listom č. 7905/2019  

zo dňa 11. 12. 2019Ľ ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 42060/2019/BA. 
  
Dňa 18. 12. 2019 úrad oznámil na svojom webovom sídleĽ že začína konzultácie 

k TYNDP 2020 - 2029 (ďalej len „konzultácie“) a súčasne ho zverejnil aj na Centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli. Ukončenie konzultácie bolo stanovené do 20. 01. 2020.  

Úrad v rámci konzultačného procesu neobdržal od zainteresovaných strán žiadne 
pripomienky k TYNDP 2020 - 2029.  

  
Dňa 21. 01. 2020 spoločnosť eustream, a. s. opätovne doplnila podanie listom  

č. 416/2020 zo dňa 21. 01. 2020Ľ ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 
1497/2020/BA. 

 
Dňa 30. 01. 2020 úrad začal internú konzultáciu k TYNDP 2020 - 2029 a Správe 

o plnení TYNDP 2019 - 2028. Predmetný list je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 
2503/2020/BA. Odôvodnené pripomienky ku TYNDP 2020 - 2029 a Správe o plnení  
TYNDP 2019 - 2028 bolo potrebné zaslať na odbor vecnej regulácie do 17. 02. 2020 (ďalej len 
„OVR“). 

 
  Dňa 10. 02. 2020 boli zo Sekcie cenovej regulácie listom č. 3567/2020/BA zo dňa  

10. 02. 2020 zaslané na OVR pripomienky ku k TYNDP 2020 - 2029 a Správe o plnení 
TYNDP 2019 - 2028.  
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Z vnútorného listu č. 3567/2020/BA  zo dňa 10. 02. 2020 OVR uvádza nasledovné: 
 
Odbor regulácie plynárenstva preštudoval vyššie uvedené dokumenty a odporúča 

v dokumente „Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2020 - 2029“  
na str. 13 v texte: 
  
Projekty spoločnosti Eustream (Poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí – PCI 6.2.1 a 
projekt Eastring - Slovakia - PCI 6.25.1), ktoré majú štatút projektov spoločného záujmu 
(v texte len „PCI“) podľa Nariadenia č. 347/2013, sú aj súčasťou prioritných energetických 
koridorov EÚ - Južného plynárenského koridoru (Southern Gas Corridor - SGC) a koridoru 
Severo-južného prepojenia v strednej a juho-východnej Európe (North – South Gas 
Interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe – NSI East Gas). 

 
zvážiť úpravu textáciu v prípade projektu Eastring – Slovakia z dôvoduĽ že schválením 

novej prílohy VII (Annex VII) k nariadeniu (EU) 347/2013 Európskou komisiou  
dňa 31. 10. 2019 vypadol projekt Eastring - Slovakia (pôvodne ako kandidát PCI 6.25.1) 
z finálneho 4. zoznamu PCI.  

 
ďalej odporúča v dokumente „Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete na obdobie 

rokov 2020 – 2029“ na str. 19 v texte: 
 
Krajiny juhovýchodnej Európy by vďaka projektu Eastring získali prístup 

k západoeurópskym plynárenským hubom. V severo - južnom smere projekt ponúkne tiež 
komerčné príležitosti pre dodávateľov zemného plynu zo strednej a západnej Európy etablovať 
sa na balkánskom a taktiež tureckom trhu, ktorý momentálne, ako jeden z mála trhov vykazuje 
rastový potenciál. Vďaka svojej obojsmernosti otvorí projekt Eastring cestu pre krajiny strednej 
a západnej Európy k alternatívnym zdrojom zemného plynu z rôznych regiónov. Zároveň bude 
prioritným prepojením medzi západnou Európou a plánovaným projektom balkánskeho 
plynárenského obchodného uzla (Balkan Gas Hub). Projekt Eastring je zaradený na 3. PCI 
zoznam a je kandidátskym projektom pre jeho zaradenie na 4. PCI zoznam. 

 
upraviť textáciu v prípade projektu Eastring z dôvoduĽ že schválením novej prílohy VII 

(Annex VII) k nariadeniu (EU) 347/2013 Európskou komisiou dňa 31. 10. 2019 vypadol 
projekt Eastring - Slovakia (pôvodne ako kandidát PCI 6.25.1) z finálneho 4. zoznamu PCI.  

 
          Dňa 11. 02. 2020 boli z Kancelárie úradu listom č. 3806/2020/BA zaslané na OVR 
pripomienky formálneho charakteru ku k TYNDP 2020 - 2029 a Správe o plnení TYNDP  
2019 - 2028., a to smernice EÚ, zákony a vyhlášky v predmetnom texte odporúča uvádzať 
v plnom znení.  

 
Úrad opätovne posúdil súlad a doplnenie predloženého TYNDP 2020 - 2029 spolu 

so Správou o plnení TYNDP 2019 - 2028 s predmetnými prílohami so všeobecne záväznými 
právnymi predpismiĽ osobitne so zákonom o energetike a dospel k záveruĽ že TYNDP 2020 - 
2029 spolu so Správou o plnení TYNDP 2019 - 2028 je doplnený a vypracovaný v súlade 
so  zákonom o energetike.  

 
Úrad oznamuje spoločnosti eustreamĽ a.s. že pod a § 59 ods. 5 zákona o energetike 

vykonal v súlade s platnou legislatívou konzultácie k TYNDP 2020 - 2029.  
 

Informácia o výsledkoch konzultácií s existujúcimi a potenciálnymi užívate mi 
prepravnej siete TYNDP 2020 - 2029 je zverejnená na webovom sídle úradu: 
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http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/dokumenty/Informacia_VyslKonz-
TYNDP_2020-2029.pdf 

 
Vyhodnotenie plnenia TYNDP 2019 - 2028 je zverejnené na webovom sídle úradu: 

 
http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/dokumenty/VyhodnoteniePlnenia-

TYNDP_2019-2028.pdf  
 
Na základe výsledkov konzultačného procesu úrad berie na vedomie predložený 

TYNDP 2020 - 2029 spolu so Správou o plnení TYNDP 2019 - 2028 a s predmetným 
doplnením a nemá k Vami predloženému TYNDP 2020 - 2029 spolu so Správou o plnení 
TYNDP 2019 - 2028 námietky, ale súčasne odporúča zapracovať pripomienky Odboru 
regulácie plynárenstva vznesené v rámci internej konzultácie. 
 
 
S pozdravom  
 
 
 
 
 

 
                                                     Ing. Marián Parkányi 

                                                      riadite  odboru vecnej regulácie  
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