
 

 

 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0001/2022/E-EU V Bratislave dňa 11. 01. 2022 

Číslo spisu: 0212-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky ako orgán 

príslušný na konanie podľa článku 4 odsek 7 písmeno e) nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 

z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít, 

v spojení s § 4 odsek 1, § 9 odsek 1 písmeno b) druhého bodu, § 9 odsek 1 písmeno c) prvého 

bodu, § 15 odsek 4 a § 21a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu revidovanej špecifickej prílohy 

k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región 

výpočtu kapacity CORE 

 

r o z h o d o l  

 

podľa článku 52 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa 

stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít a § 13 odsek 2 písmeno n)  

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  

tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,  

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje návrh regionálnych 

požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región 

CORE, ktorý je obsiahnutý v dokumente „Špecifická príloha k harmonizovaným pravidlám 

prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región výpočtu kapacity CORE podľa 

článku 52 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z  26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít“, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto 

rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku. 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej  

len „Úrad“) bol dňa 08. 07. 2021 od spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) 

predložený a pod podacím číslom úradu 31136/2019/BA zaevidovaný v súlade s článkom 52 

nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie 

pre prideľovanie dlhodobých kapacít („nariadenie FCA“) tretí dodatok k dokumentu „Špecifická 

príloha k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región 

výpočtu kapacity CORE podľa článku 52 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 

z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít“ 

(ďalej lej „Špecifická príloha“). 
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Podľa článku 51 odsek. 1 nariadenia FCA všetci prevádzkovatelia prenosových sústav 

(ďalej len „PPS“) spoločne vypracujú návrh harmonizovaných pravidiel prideľovania 

dlhodobých prenosových práv v zmysle článku 52 odsek 2 nariadenia FCA. Návrh podlieha 

konzultáciám v súlade s článkom 6 nariadenia FCA. Tento návrh musí zahŕňať regionálne 

požiadavky a požiadavky špecifické pre hranicu ponukovej oblasti, ak ich vypracujú PPS 

v každom regióne výpočtu kapacity podľa článku 52 odsek 3 nariadenia FCA. 

Úrad rozhodnutím č. 0005/2017/E-EU zo dňa 20. 10. 2017 schválil Špecifickú prílohu, 

rozhodnutím č. 0012/2019/E-EU zo dňa 22. 03. 2019 schválil prvý dodatok Špecifickej prílohy, 

rozhodnutím č. 0025/2019/E-EU zo dňa 16. 10. 2019 schválil druhý dodatok Špecifickej prílohy.    

V zmysle článku 4 odsek 12 nariadenia FCA PPS zodpovední za vypracovanie návrhu 

podmienok alebo metodík alebo regulačné orgány zodpovedné za ich prijatie v súlade s odsekmi 

6 a 7 článku 4 nariadenia FCA môžu požiadať o zmeny a doplnenia týchto podmienok alebo 

metodík. Návrhy na zmenu a doplnenie podmienok alebo metodík sa musia predložiť 

na konzultáciu v súlade s postupom stanoveným v článku 6 nariadenia FCA a schváleným 

v súlade s postupom stanoveným v tomto článku. 

Všetci PPS regiónu výpočtu kapacity CORE zorganizovali od 03. 05. 2021 

do 03. 06. 2021 verejné konzultácie o návrhu tretej zmeny a doplnenia Špecifickej prílohy. 

Verejná konzultácia bola zorganizovaná prostredníctvom združenia ENTSO-E v mene všetkých 

PPS regiónu výpočtu kapacity CORE prostredníctvom online konzultačného centra združenia 

ENTSO-E. 

Do 22. 10. 2021 predložili všetci PPS regiónu výpočtu kapacity CORE 3. zmenu a 

doplnenie Špecifickej prílohy príslušnému regulačnému orgánu. Návrh obsahuje navrhované 

harmonogramy jeho vykonávania. Opis očakávaného vplyvu na ciele nariadenia FCA sa 

výslovne neopakoval, pretože Špecifická príloha predstavuje prílohu k harmonizovaným 

alokačným pravidlám v súlade s článkom 51 nariadenia FCA, kde očakávaný vplyv na ciele 

nariadenia je k dispozícii. 

Tretia zmena Špecifickej prílohy sa týka iba jednej úpravy, a to doplnenia nového 

článku 16 Špecifickej prílohy, ktorý zahŕňa budúcu hranicu ponukovej zóny Maďarsko – 

Slovinsko (HU-SI), kde sa po nadobudnutí účinnosti tejto ponukovej zóny bude uplatňovať limit 

na kompenzáciu. 

Regulačné úrady vykonali úpravu návrhu Špecifickej prílohy (odstránenie poznámky 

pod čiarou 1) a to z dôvodu, že poznámka pod čiarou č. 1 už nie je potrebná, keďže hranica 

ponukovej zóny medzi Belgickom a Nemeckom/Luxemburskom je už v prevádzke k dátumu 

predloženia tohto 3. dodatku Špecifickej prílohy. Odstránenie súvisiacej poznámky pod čiarou 

sa potom považuje za opravu, ktorá je len faktická a nespôsobuje žiadnu zmenu pravidiel 

stanovených v súlade s článkom 52 nariadenia FCA. Z tohto dôvodu sa regulačné orgány regiónu 

výpočtu kapacity CORE po vypustení poznámky pod čiarou 1 rozhodli návrh schváliť. 

Všetky národné regulačné orgány regiónu výpočtu kapacity CORE predmetný návrh 

posúdili, konzultovali a navzájom úzko spolupracovali a koordinovali s cieľom dosiahnuť 

dohodu, v ktorej uviedli, že tretia zmena a doplnenie Špecifickej prílohy spĺňa požiadavky 

nariadenia FCA a ako taký môže byť predmetný návrh schválený všetkými národnými 

regulačnými orgánmi regiónu výpočtu kapacity CORE. Všetky regulačné orgány regiónu 

výpočtu kapacity CORE musia na základe tejto dohody prijať rozhodnutia do 22. 04. 2022. Tretia 
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zmena a doplnenie Špecifickej prílohy sa prijme na základe rozhodnutia posledného národného 

regulačného orgánu. 

Na základe vnútroštátnych rozhodnutí všetkých národných regulačných orgánov regiónu 

výpočtu kapacity CORE budú všetci PPS regiónu výpočtu kapacity CORE povinní v súlade 

s článkom 4 odsek 13 nariadenia FCA uverejniť tretiu zmenu a doplnenie Špecifickej prílohy 

v schválenom znení. Všetci PPS regiónu výpočtu kapacity CORE musia dodržiavať termíny 

vykonávania stanovené v článku 22 Špecifickej prílohy. 

Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa doterajšie rozhodnutie 

č. 0005/2017/E-EU zo dňa 20. 10. 2017, ktorým úrad schválil Špecifickú prílohu, rozhodnutie  

č. 0012/2019/E-EU zo dňa 22. 03. 2019, ktorým úrad schválil prvý dodatok Špecifickej prílohy 

a rozhodnutie č. 0025/2019/E-EU zo dňa 16. 10. 2019, ktorým úrad schválil druhý dodatok 

Špecifickej prílohy nahrádzajú úplným znením Špecifickej prílohy, pričom navrhované zmeny 

sú zapracované priamo v texte Špecifickej prílohy. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 

820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Príloha k výroku rozhodnutia: 

- schválené znenie dokumentu „Špecifická príloha k harmonizovaným pravidlám 

prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región výpočtu kapacity CORE podľa článku 52 

nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z  26.  septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie 

pre prideľovanie dlhodobých kapacít (7 strán A4)“. 

 

 

 

 

 Ing. Martin Lepieš 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


