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Názov a adresa pripomienkujúceho subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o.  

Kap. 

ods.  
Znenie pripomienky Odôvodnenie pripomienky Odpoveď SEPS Zapracovanie  

2 

V kapitole absentuje proces pripojenia 

s koncovým odberateľom elektriny, 

ktorý v zákone o energetike je 

definovaný a na druhej strane je tam 

vyšpecifikovaný proces pripojenia s 

odberateľom s povolením na 

podnikanie v energetike v oblasti 

distribúcie elektriny – tento pojem nie je 

vyšpecifikovaný v zákone o energetike. 

Pojem koncový odberateľ 

elektriny je definovaný 

v zákone č. 251/2012 Z.z. 

o energetike 

1. Všeobecne formulované ustanovenia kapitoly 2 
Prevádzkového poriadku sa vzťahujú na všetky 
kategórie pripojených užívateľov prenosovej 
sústavy vrátane koncového odberateľa elektriny. 
V tých častiach Prevádzkového poriadku, ktoré si 
vyžadujú špecifickú úpravu vo vzťahu 
k jednotlivým kategóriám pripojených užívateľov 
prenosovej sústavy, je nevyhnutné popri 
všeobecnej úprave definovať daný proces aj 
osobitne. Netýka sa to iba odberateľa 
s povolením na podnikanie v energetike v oblasti 
distribúcie elektriny, ale aj iných subjektov 
(výrobcov, prevádzkovateľov regionálnych 
distribučných sústav atď.) 

2. Definícia koncového odberateľa elektriny 

uvedená v časti 1.3.1 zodpovedá definícii 

uvedenej v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike 

v znení neskorších predpisov. 

nie 
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Názov a adresa pripomienkujúceho subjektu: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.  

Kap. 

ods.  
Znenie pripomienky Odôvodnenie pripomienky Odpoveď SEPS Zapracovanie  

5.1.1 

ods. 6 

Navrhujeme vypustiť celý bod, 

prípadne prehodnotiť tak, aby bola 

vypustená časť: „PpS sú 

nakupované predovšetkým 

prostredníctvom denného 

výberového konania". 

Máme za to, že uvedený odsek značne 

obmedzuje možnosti SEPS pri 

obstarávaní PpS a v budúcnosti by 

mohol skomplikovať SEPS efektívne 

zaobstarať PpS v prípade priaznivého 

vývoja na dlhodobom trhu. 

Podľa článku 6 ods. 9 nariadenia EPaR (EÚ) 
2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou: 
„Zmluvy na disponibilitu sa nesmú uzatvárať 
viac než jeden deň pred poskytnutím 
disponibility a zmluvné obdobie nesmie byť 
dlhšie než jeden deň, okrem prípadu, keď 
regulačný orgán schváli skoršie uzatváranie 
zmlúv alebo dlhšie zmluvné obdobia na 
zaistenie bezpečnosti dodávok alebo zlepšenie 
hospodárskej efektívnosti.“ 

Z uvedeného vyplýva, že nákup podporných 
služieb vo viacdňových výberových konaniach 
(zmluvné obdobie dlhšie ako 1 deň), podlieha 
vždy schváleniu výnimky zo strany Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví a nákup 
podporných služieb v rámci denného 
výberového konania je tak hlavnou metódou 
obstarávania podporných služieb. Obstaranie 
podporných služieb vo viacdňových výberových 
konaniach týmto zároveň nie je explicitne 
vylúčené.  

Spoločnosti SEPS bola rozhodnutím ÚRSO 

č. 0006/2022/E-EÚ udelená výnimka na 

obdobie od 1.1. 2023 do 31.12.2024 podľa čl. 6 

ods. 9 druhej vety v spojení s čl. 6 ods. 10 

nariadenia EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom 

trhu s elektrinou z dôvodu zaistenia 

nie 
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dostatočného objemu podporných služieb, a 

tým aj zaistenia bezpečnosti dodávok elektriny, 

na základe ktorej môže prevádzkovateľ 

prenosovej sústavy uzatvárať zmluvy na 

disponibilitu viac než jeden deň pred 

poskytnutím disponibility na maximálne 

obdobie dvanástich mesiacov. 

 


