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Vec: 

        Odpoveď k TYNDP 2023-2032 a Správe o plnení TYNDP 2022-2031 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom (ďalej len „úrad“) bol dňa 30. 11. 2022 listom č. 4788/2022 zo dňa  

30. 11. 2022 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 2023 - 2032  

(ďalej len „TYNDP 2023 - 2032“), ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom 36730/2022/BA. 

Súčasťou TYNDP 2023 - 2032 bola aj Správa o plnení Desaťročného plánu 2022 - 2031 

(ďalej len „Správa o plnení TYNDP 2022 - 2031“) spolu s Prílohou č. 1, ktorá obsahovala 

Vyhodnotenie stavu projektov k 30. 11. 2022. 

 

Spoločnosť eustream, a. s. predložila TYNDP 2023 - 2032 spolu so Správou o plnení 

TYNDP 2022 - 2031 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 uviedla, že návrh TYNDP 2023 - 2032 pred 

jeho predložením úradu konzultovala so všetkými zainteresovanými stranami prostredníctvom 

webovej stránky: https://www.eustream.sk/sk/transparency/verejne-konzultacie/konzultacia-k-

planu-rozvoja-prepravnej-siete-eustreamu-2023-2-32.html a umožnila im sa k predmetnému 
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návrhu vyjadriť, pričom žiadna zo zainteresovaných strán neposlala pripomienky k návrhu 

TYNDP 2023 - 2032.   

Oznámenie o začatí konzultačného procesu k TYNDP 2023 - 2032 v termíne  

od 23.  09. 2022 do 14. 10. 2022 na webovej stránke spoločnosti eustream, a. s. bolo úradu zaslané 

dňa 29. 09. 2022 listom č. 3812/2022 zo dňa 23. 09. 2022 a zaevidované pod podacím číslom 

úradu 29439/2022/BA. 

              Spoločnosť eustream, a. s. súbežne v liste č. 4788/2022 zo dňa 30. 11. 2022 informovala 

úrad, že po finalizácii a spracovaní relevantných dát predloží v termíne najneskôr  

do 31. 01. 2023:  

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

b) aktualizáciu investičných fáz jednotlivých projektov, 

c) zoznam užívateľov prepravnej siete k 30. 11. 2022. 

 

Dňa  16. 12. 2022 úrad oznámil existujúcim a potenciálnym užívateľom prepravnej siete 

na svojom webovom sídle: https://www.urso.gov.sk/desatrocny-plan-rozvoja-prepravnej-siete-

spolocnosti-eustream-a-s-na-obdobie-rokov-2023-2032/, že začína konzultácie k TYNDP  

2023 - 2032 (ďalej len „konzultácie“). Ukončenie konzultácie bolo stanovené do 16. 01. 2023.  

 

Úrad v rámci konzultačného procesu neobdržal od zainteresovaných strán žiadne 

pripomienky k TYNDP 2023 - 2032.  

 

Dňa 27. 01. 2023 spoločnosť eustream, a. s. doplnila podanie listom č. 490/2023 zo dňa 

25. 01. 2023, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 3546/2023/BA. Predmetom 

doplnenia podania bolo sfinalizovanie dát a fáz k investíciám vynaložených na projekty rozvoja 

prepravnej siete k 31. 12. 2022 spolu so zoznamom užívateľov prepravnej siete k 30. 11. 2022  

na základe listu č. 4788/2022 zo dňa 30. 11. 2022. 

 

Úrad po preštudovaní doplnených podkladov k TYNDP 2023-2032 a Správe o plnení 

TYNDP 2022 - 2031, ako aj  z dôvodu detailnejšieho preskúmania predmetných podkladov 

požiadal listom č.5629/2023/BA zo dňa 01. 03. 2023 spoločnosť eustream, a. s., aby doplnila 

podanie, a to: 

1. V prílohe č. 1 Zozname užívateľov prepravnej siete k 30. 11. 2022 doplnila 

vysvetlivky k zavedenej skratke FWC a TT. Súčasne aj v prílohe č. 2 doplnila 

zavedené nové skratky, ako RU01, PS200, MES/DMZ, EZS, SCS, atď. 

 

2. V prílohe č. 2 Rozpise vynaložených a plánovaných investícii EUR k projektom 

rozvoja siete t. j. fázy - náklady zo dňa 25. 01. 2023 (ďalej len „Rozpis investícii“) 

predložené údaje zapracovala do jednotného súboru, a to tak, aby sa nadviazala  

na údaje za predchádzajúce roky, resp. aktualizovanú verziu zo dňa 14. 02. 2022, 

ktoré úradu predložila listom č. 667/2022 zo dňa 14. 02. 2022. 

 

• Farebne vyznačila zmeny (komentáre), ktoré nastali oproti údajom z Rozpisu 

investícii zo dňa 14. 02. 2022. Súbežne, už poprípade neuvádzajúce údaje 

v Rozpise investícii zo dňa 25. 01. 2023 a ich následne vypustenie aj zdôvodnila.   

Doplnila číslo predmetného projektu v súlade s EU TYNDP/EUS TYNDP  

(list č. 667/2022 zo dňa 14. 02. 2022). 
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3. V prílohe č. 3 Vyhodnotenie stavu projektov k 31. 12. 2022 text vyznačený 

červeným písmom ako Obchodné tajomstvo, prepracovala tak, aby bolo možné 

použiť prílohu č. 3 v plnom znení do pripravovaného dokumentu „Vyhodnotenie 

plnenia TYNDP za obdobie rokov 2022 - 2031“,  ktorý bude následne zverejnený 

na webovom sídle úradu: 

https://www.urso.gov.sk/vyhodnotenia-plnenia-planu-rozvoja-prepravnej-siete-

spolocnosti-eustream-as/. 

 

4. Zapracovala do TYNDP 2023-2032 aktuálne PCI/PMI projekty súbežne projekty 

posudzované na ACER platforme a spôsob ich financovania (Rozpis vynaložených 

a plánovaných investícii EUR), a to najmä projekt PRJ-G-24 (Central Europena 

Hydrogen Corridor - SK part; Infrastructure repurpose for H2 transmision in 

Slovakia), PRJ-G-281 (SK-HU H2 corridor),  projekt  PRJ-G-224 (Adjustment  

of existing eus pipeline SK-HU), projekt RET-N-912 (Blending readiness of the 

trenasmission system), atď.  

 

5. Poskytla bližšie informácie o projekte OTH-N-1242 (Modernisation of 

compresor units), pokiaľ sú spoločnosti eustream, a. s. známe. 

 

Požadované informácie k listu úradu č. 5629/2023/BA zo dňa 01. 03. 2023 bolo 

potrebné zaslať na adresu úradu, a to najneskôr do 17. 03. 2023. 

Dňa 15. 03. 2023 bola listom č. 1443/2023 zo dňa 15. 03. 2023 od spoločnosti  

eustream, a. s. doručená odpoveď na list úradu č. 5629/2023/BA zo dňa 01. 03. 2023 vo veci 

doplnenia návrhu k TYNDP 2023 - 2032 a Správy o plnení TYNDP 2022 - 2031, ktorá je 

zaevidovaná pod podacím číslom úradu 11105/2023/BA. 

 

Spoločnosť eustream, a. s. v liste č. 1443/2023 zo dňa 15. 03. 2023 informovala úrad, 

že v predmetnom  Rozpise investícii nie je uvedený projekt HYD-N-661 (Adjustment of existing 

eus pipeline SK-HU), ktorý je súčasťou EÚ TYNDP 2022, nakoľko v čase predloženia  

TYNDP 2023 - 2032 úradu v novembri 2022 sa jednalo o výhľadový projekt presahujúci rámec 

TYNDP 2023 - 2032. V decembri 2022 bol však termín uvedenia projektu do prevádzky 

posunutý na skorší termín t. j. do konca decembra 2029. Z uvedeného dôvodu bude predmetný 

projekt zaradení do pripravovaného návrhu TYNDP 2024 - 2033. Projekt OTH-N-920 

(Measures for the reduction of methane emissions), ktorý je súčasťou EÚ TYNDP 2022  

bol zapracovaný do Rozpisu investícii. Súbežne spoločnosť eustream, a. s. informovala úrad, 

že nemá informácie o  projekte OTH-N-1242 (Modernisation of compresor units), 

nakoľko nie je súčasťou portfólia projektov, ktoré pripravuje alebo realizuje. 

 

Úrad opätovne posúdil súlad a doplnenie dokumentov k predloženému návrhu  

TYNDP 2023 - 2032 spolu so Správou o plnení TYNDP 2022 - 2031 s predmetnými prílohami 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom o energetike a dospel 

k záveru, že TYNDP 2023 - 2032 spolu so Správou o plnení TYNDP 2022 - 2031 je po 

doplnení vypracovaný v súlade so  zákonom o energetike.  

  

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

o energetike vykonal v súlade s platnou legislatívou konzultácie k TYNDP 2023 - 2032  

(ďalej len „konzultácie“).  
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Informácia o výsledkoch konzultácií s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi 

prepravnej siete TYNDP 2023 - 2032 je zverejnená na webovom sídle úradu: 

 

https://www.urso.gov.sk/informacia-o-vysledkoch-konzultacii-s-existujucimi-a-

potencialnymi-uzivatelmi-prepravnej-siete/. 

 

Vyhodnotenie plnenia TYNDP 2022 - 2031 je zverejnené na webovom sídle úradu: 

 

https://www.urso.gov.sk/vyhodnotenia-plnenia-planu-rozvoja-prepravnej-siete-

spolocnosti-eustream-as/. 

 

 

Záverom úrad oznamuje spoločnosti eustream a. s., že nemá námietky k predloženému 

návrhu TYNDP 2023 - 2032 a k Správe o plnení TYNDP 2022 - 2031 a zároveň berie  

na vedomie aj predložený Rozpis vynaložených a plánovaných investícii na predmetné projekty 

zo dňa 15. 03. 2023. 

 

          S pozdravom  

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Richard Ružička 

 riaditeľ odboru regulácie plynárenstva 

a obchodu s elektrinou a plynom   
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