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ROZHODNUTIE

Číslo: 0009/2017/E-ZR
Číslo spisu: 1687-2017-BA

Bratislava 06. 04. 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia č. 0160/2017/E zo dňa
30. 12. 2016, ktorým schválil tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu
elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. januára 2017 do
31. decembra 2021
rozhodol
podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, že
rozhodnutie č. 0160/2017/E zo dňa 30. 12. 2016 spoločnosti EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1,
851 01 Bratislava, IČO 31 376 134 z r u š u j e, pretože prestala vykonávať regulovanú
činnosť.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) začal cenové konanie
z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci zmeny
rozhodnutia č. 0160/2017/E zo dňa 30. 12. 2016, ktorým schválil tarify za prístup do miestnej
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od
1. januára 2017 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1,
851 01 Bratislava, IČO 31 376 134 (ďalej len „spoločnosť“). O začatí cenového konania bola
spoločnosť upovedomená listom č. 8062/2017/BA zo dňa 20. 02. 2017.
V cenovom konaní úrad postupoval podľa zákona o regulácii a vyhlášky Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike
a niektoré
podmienky
vykonávania
regulovaných
činností
v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.”).
Doterajšia vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania
regulovaných činností v elektroenergetike a podľa ktorej boli určené ceny v rozhodnutí
č. 0160/2017/E zo dňa 30. 12. 2016, bola zrušená a nahradená s účinnosťou od 10. 02. 2017
vyhláškou č. 18/2017 Z. z.
V priebehu cenového konania pri vyhodnocovaní podkladov rozhodnutia úrad zistil, že
spoločnosť prestala vykonávať regulovanú činnosť – distribúciu elektriny v zmysle

§ 2 písm. c) prvého bodu zákona o regulácii. Zároveň spoločnosť k 31. 01. 2017 prestala spĺňať
podmienky v zmysle § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“).
Rozhodnutím č. 0001/2017/N-ZP zo dňa 23. 01. 2017 úrad zrušil povolenie na
podnikanie v energetike č. 2015E 0636 zo dňa 04. 11. 2015 podľa zákona o energetike.
Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov listom č. 9467/2017/BA zo dňa 22. 03. 2017 vyzval spoločnosť
na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote piatich dní odo dňa doručenia
výzvy.
Spoločnosť sa k výzve úradu č. 9467/2017/BA vyjadrila listom doručeným úradu dňa
03. 04. 2017 a zaevidovaným pod podacím číslom úradu 14413/2017/BA tak, že k podkladom
rozhodnutia nemá námietky.
Na základe vyššie uvedených skutočnosti úrad rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

v z. Ing. Miroslav Čelinský
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
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