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Vec:  

Odpoveď k TYNDP 2021-2030 a Správe o plnení TYNDP 2020-2029  

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva (ďalej len „úrad“)  

bol dňa 27. 11. 2020 listom č. 6036/2020 zo dňa 27. 11. 2020 doručený od prevádzkovateľa 

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

(ďalej len „spoločnosť eustream, a. s.“) návrh Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete 

spoločnosti eustream, a. s. na obdobie rokov 2021 - 2030 (ďalej len „TYNDP 2021 - 2030“), 

ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom 27968/2020/BA. 

 

Súčasťou TYNDP 2021 - 2030 bola aj Správa o plnení Desaťročného plánu 2020 - 2029 

(ďalej len „Správou o plnení TYNDP 2020 - 2029“) spolu s Prílohou č. 1, ktorá obsahovala 

Vyhodnotenie stavu projektov k 30. 11. 2020 (ďalej len „Príloha č. 1“). 

 

Spoločnosť eustream, a. s. predložila TYNDP 2021 - 2030 spolu so Správou o plnení 

TYNDP 2020 - 2029 podľa § 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“). 

 

Spoločnosť eustream, a. s. vo svojom liste č. 6036/2020 zo dňa 27. 11. 2020 uviedla,  

že návrh TYNDP 2021 - 2030 pred jeho predložením úradu konzultovala so všetkými 

zainteresovanými stranami prostredníctvom webovej stránky 

https://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_rozvoj-siete/sk_verejna-konzultacia a umožnila 

im sa k predmetnému návrhu vyjadriť, pričom žiadna zo zainteresovaných strán neposlala 

pripomienky k návrhu TYNDP 2021 - 2030.  

mailto:maria.krizakova@urso.gov.sk
https://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_rozvoj-siete/sk_verejna-konzultacia
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Spoločnosť eustream, a. s. ďalej informovala úrad, že po finalizácii a spracovaní 

relevantných dát predloží v termíne najneskôr do 31. 01. 2021: 

a) informácie týkajúce sa investícií vynaložených na projekty rozvoja siete, 

b) zoznam užívateľov prepravnej siete k 30. 11. 2020, 

c) aktualizáciu investičných fáz jednotlivých projektov. 

 

Oznámenie o začatí konzultačného procesu bolo úradu zaslané dňa 02. 10. 2020 listom 

č. 5106/2020 zo dňa 25. 09. 2020 a zaevidované pod podacím číslom úradu 24198/2020/BA. 

 

Dňa  04. 12. 2021 úrad listom č.  28429/2020/BA po preštudovaní podkladov z listu  

č. 6036/2020 zo dňa 27. 11. 2020 požiadal spoločnosť eustream, a. s., aby doplnila podanie, 

a to: 

- Predložila Zoznam užívateľov prepravnej siete aktualizovaný stav ku dňu  

30. 11. 2020 (adresa a elektronický kontakt na spoločnosť resp. užívateľa prepravnej 

siete vo formáte Word/Excel). 

- Predložila Rozpis vynaložených a plánovaných investícii na projekty v EUR,  

fáza projektu a vysvetlivky k fázam projektu/terminológia rozvoja siete 

aktualizovaný stav ku dňu 30. 11. 2020 (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. 2019 do 30. 11. 2020. 

- V Prílohe č. 1 konkrétne špecifikovala aké boli ukončené projekty, a ktoré sa 

ukončia v predmetnom projekte: 

• „Zlepšenie dostupnosti technológie (5 ukončených projektov a 3 sa 

ukončia),  

• „Zvýšenie integrity plynovodov“ (2 ukončené projekty a 1 sa ukončí), 

• „Generálne opravy kompresorovej technológie“ (1 projekt sa ukončí),  

„ReNet - Redizajn kompresorových staníc“ (1 projekt sa ukončí), 

• „Zvýšenie flexibility prepravnej siete“ (2 ukončené projekty a 2 sa 

ukončia), 

a to aj z dôvodu pripravovaného dokumentu úradu „Vyhodnotenie plnenia 

TYNDP za obdobie rokov 2020 - 2029“, ktorý bude následne zverejnený  

na webovom sídle úradu – viď. história:  

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

TYNDP_2019-2028.pdf). 

- Predložila informáciu o aktuálnom stave realizácie projektov (podrobnejší 

popis projektu a predpokladaný rozsah investícií v EUR) zameraných  

na energetickú transformáciu prepravnej siete na: 

• redukciu metánových emisií, 

• zvýšenie energetickej efektivity prepravnej siete, 

• a prepravu zemného plynu s prímesou vodíka. 

- Informovala o nezávislých spoločnostiach (názov spoločnosti, adresa), ktoré  

majú v pôsobnosti predmetné údaje k nezáväznej predikcii vývoja N-1 parametra 

pre roky 2021 - 2030. 

 

Dňa 04. 12. 2020 spoločnosť eustream, a. s. doplnila podanie prostredníctvom 

elektronickej pošty, doplnenie je zaevidované pod podacím číslom úradu  28486/2020/BA.  

Predmetom doplnenia boli dokumenty v zmysle listu č. 6036/2020 zo dňa 27. 11. 2020 

predložené vo formáte Word. 

  

 

http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/dokumenty/VyhodnoteniePlnenia-TYNDP_2019-2028.pdf
http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/dokumenty/VyhodnoteniePlnenia-TYNDP_2019-2028.pdf
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Dňa  21. 12. 2020 úrad oznámil existujúcim a potenciálnym užívateľom prepravnej siete 

na svojom webovom sídle, že začína konzultácie k TYNDP 2021 - 2030 (ďalej len 

„konzultácie“). Ukončenie konzultácie bolo stanovené do 21. 01. 2021.  

 

Úrad v rámci konzultačného procesu neobdržal od zainteresovaných strán žiadne 

pripomienky k TYNDP 2021 - 2030.  

 

Dňa 28. 01. 2021 spoločnosť eustream, a. s. doplnila podanie listom č. 384/2021 zo dňa 

26. 01. 2021, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 2176/2021/BA. Predmetom 

doplnenia bola odpoveď na list úradu č. 28429/2020/BA zo dňa 04. 12. 2020.  

  

Dňa 28. 01. 2021 spoločnosť eustream, a. s. doplnila podanie listom  

č. 416/2021 zo dňa 21. 01. 2021, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu  

2176/2021/BA. 

 

Úrad po preštudovaní podkladov z listu č. 416/2021 zo dňa 21. 01. 2021 požiadal 

spoločnosť eustream, a. s. listom č. 4252/2021/ zo dňa 16. 02. 2021, aby opätovne doplnila 

podanie, a to: 

-  V predloženom „Rozpise vynaložených a plánovaných investícii na projekty v EUR 

aktualizovaný stav ku dňu 30. 11. 2020“ zo dňa 28. 01. 2021 a „Rozpise 

vynaložených a plánovaných investícii na projekty v EUR - aktualizovaný stav 

ku dňu 30. 11. 2019“ zo dňa 21. 01. 2020 vo formáte Excel vysvetlila rozdiel údajov 

vo „Vynaložených investíciách na rok 2019 v EUR. 

- Informovala úrad po skončení interných analýz k iným projektom 

s predpokladaným zaradením do realizácie od roku 2022 (zvýšenie energetickej 

efektivity prepravnej siete, preprava zemného plynu s prímesou vodíka) o ich 

záveroch.  

 

Dňa 16. 02. 2021 spoločnosť eustream, a. s. doplnila podanie elektronickou poštou, 

ktorá je zaevidovaná pod podacím číslom úradu 4289/2021/BA. Predmetom doplnenia bol 

súhlas  so zverejnením informácie k Vyhodnoteniu stavu projektov k 30. 11. 2020 na webovom 

sídle úradu. 

 

Dňa 22. 02. 2021 spoločnosť eustream, a. s. doplnila podanie listom č. 883/2021  

zo dňa 22. 02. 2021, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 5090/2021/BA. 

Predmetom doplnenia bola odpoveď na list úradu č. 4252/2021/BA zo dňa 16. 02. 2021. 

 

Úrad opätovne posúdil súlad a doplnenie predloženého TYNDP 2021 - 2030 spolu 

so Správou o plnení TYNDP 2020 - 2029 s predmetnými prílohami so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, osobitne so zákonom o energetike a dospel k záveru, že TYNDP 2021 - 2030 

spolu so Správou o plnení TYNDP 2020 - 2029 je po doplnení vypracovaný v súlade 

so  zákonom o energetike.  

 

Úrad oznamuje spoločnosti eustream, a.s. že podľa § 59 ods. 5 zákona o energetike 

vykonal v súlade s platnou legislatívou konzultácie k TYNDP 2021 - 2030.  

 

Informácia o výsledkoch konzultácií s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi 

prepravnej siete TYNDP 2021 - 2030 je zverejnená na webovom sídle úradu: 

 

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

TYNDP_2021-2030.pdf. 

http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/dokumenty/VyhodnotenieKonzultacie-TYNDP_2021-2030.pdf
http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/dokumenty/VyhodnotenieKonzultacie-TYNDP_2021-2030.pdf
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Vyhodnotenie plnenia TYNDP 2020 - 2029 je zverejnené na webovom sídle úradu: 

 

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

TYNDP_2020-2029.pdf. 

 

 

Na základe výsledkov konzultačného procesu úrad berie na vedomie predložený 

TYNDP 2021 - 2030 spolu so Správou o plnení TYNDP 2020 - 2029 a s predmetným 

doplnením a nemá k predloženému TYNDP 2021 - 2030 spolu so Správou o plnení TYNDP 

2020 - 2029 námietky.  

 

Podľa článku 31 služobného predpisu úradu č. 02/2021 Organizačného poriadku  

sa konania začaté a právoplatné neukončené, v ktorých pôsobnosť vykonával odbor alebo 

oddelenie podľa organizačného poriadku účinného do 28. februára 2021, dokončia podľa 

organizačného poriadku účinného od 1. marca 2021. 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Richard Ružička 

                                                             riaditeľ odboru regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/dokumenty/VyhodnoteniePlnenia-TYNDP_2020-2029.pdf
http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/dokumenty/VyhodnoteniePlnenia-TYNDP_2020-2029.pdf

