
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 

   R O Z H O D N U T I E  

 

Číslo: 0036/2015/E-PP                                                                            Bratislava 09. 12. 2015 

Číslo spisu: 6222-2015-BA 

 

 

 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého 

bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach       

vo veci zmeny rozhodnutia č. 0030/2014/E-PP zo dňa 21. 08. 2014, ktorým úrad schválil 

prevázkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy  

 

r o z h o d o l  

 

podľa § 13 ods. 2 písm. a)  v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach na návrh regulovaného subjektu Veolia Energia Slovensko, a.s.,  

Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava, IČO 35 702 257 tak, že pre regulovaný 

subjekt Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava, 

IČO 35 702 257  m e n í  rozhodnutie č. 0030/2014/E-PP zo dňa 21. 08. 2014 o schválení 

prevázkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy takto (v čase vydania 

rozhodnutia č. 0030/2014/E-PP zo dňa 21. 08. 2014 pod obchodným menom Dalkia a.s. 

a sídlom Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava, IČO 35 702 257): 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy nahrádza týmto znením: 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa na prvej strane v nadpise nahrádza meno 

spoločnosti „Dalkia a.s.“ menom „Veolia Energia Slovesko, a.s.“, 

2. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa na tretej strane v kapitole 1. „ÚVODNÉ 

USTANOVENIA“ v bode 1. nahrádza meno spoločnosti „Dalkia a.s.“ menom „Veolia 

Energia Slovesko, a.s.“, 

3. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa na tretej strane  v kapitole 1. „ÚVODNÉ 

USTANOVENIA“ v bode 3. nahrádza adresa webového sídla spoločnosti 

„www.dalkia.sk“ webovým sídlom „www.veolia.sk“.  

 

Ostatné ustanovenia prevázkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy  

Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava,  

IČO 35 702 257 schválené rozhodnutím č. 0030/2014/E-PP zo dňa 21. 08. 2014 ostávajú 

nezmenené. 

 

http://www.dalkia.sk/
http://www.veolia.sk/
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Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0030/2014/E-PP  

zo dňa 21. 08. 2014. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 25. 11. 2015 doručené a zaevidované pod podacím číslom úradu 

37149/2015/BA od spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25,  

Digital Park II, 851 01 Bratislava, IČO 35 702 257 (ďalej len „regulovaný subjekt“) oznámenie 

o úprave Prevádzkového poriadku trafostanice Prievozská (ďalej len „návrh na zmenu 

prevádzkového poriadku“).  

Dňom 25. 11. 2015 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne 

konanie vo veci zmeny predmetného prevádzkového poriadku.  

 Podľa § 19 ods. 2 prvej vety správneho poriadku podanie sa posudzuje podľa obsahu. 

V súlade s uvedeným a na základe doplnenia, úrad predmetné oznámenie posúdil ako žiadosť 

o zmenu rozhodnutia úradu č. 0030/2014/E-PP zo dňa 21. 08. 2014 podľa § 17 ods. 2 písm. g) 

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

Regulovaný subjekt podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

s účinnosťou odo dňa 23. 01. 2015 zmenil obchodné meno na Veolia Energia Slovensko, a.s. 

Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I vyplýva, že regulovaný subjekt bol do 

22. 01. 2015 zapísaný ako Dalkia a.s., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava,  

IČO 35 702 257  

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho 

poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených 

účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho 

súladu so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákonom o regulácii dospel k záveru, že návrh na zmenu 

prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  

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

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

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

je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Ranto  

                                                                           riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky  

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava 


