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R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0091/2023/E-ZR Bratislava  13.02.2023 

Číslo spisu: 1696-2023-BA  

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“), ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 

písm. c) prvého bodu v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zrušenia rozhodnutia 

úradu, ktorým schválil prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov v konaní o vecnej regulácii tak, že na návrh úradu z r u š u j e  

rozhodnutie č. 0067/2022/E-PP zo dňa 16.06.2022, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy RoTTeL Energy, s.r.o., 

Jarková 42, 080 01 Prešov, IČO 36 815 616. 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) dňa 01.02.2023 listom zaevidovaným pod podacím č. 4108/2023/BA oznámil 

prevádzkovateľovi distribučnej sústavy RoTTeL Energy, s.r.o., Jarková 42, 080 01 Prešov, 

IČO 36 815 616 (ďalej len „regulovaný subjekt“) začatie správneho konania vo veci 

na zrušenie rozhodnutia č. 0067/2022/E-PP zo dňa 16.06.2022, ktorým úrad schválil 

prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy. Úrad súčasne podľa § 33 odsek 2 v spojení s 

§ 27 odsek 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov oznámil regulovanému subjektu, že pred vydaním rozhodnutia sa môže na úrade 

oboznámiť s podkladom pre rozhodnutie a so spôsobom jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Týmto dňom bolo v súlade 

s § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) začaté konanie o vecnej regulácii vo veci zrušenia 

rozhodnutia, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.  



  str. 2 

Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo 

z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe 

ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 zákona o regulácii, alebo nastali skutočnosti, ktoré 

túto zmenu odôvodňujú.  

Dôvodom na zrušenie rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku je prevzatie 

vzorového prevádzkového poriadku určeného pre prevádzkovateľov miestnych distribučných 

sústav zverejneného na webovom sídle úradu.  Regulovaný subjekt podľa § 15 ods. 6 zákona 

o regulácii doručil úradu dňa 28.12.2022 listom zaevidovaným pod podacím č. 40370/2022/BA 

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku regulovaného subjektu 

(prevádzkovateľ distribučnej sústavy). 

Regulovaný subjekt v určenej lehoty nevyužil svoje právo vyjadriť sa k podkladu 

pre rozhodnutie a k spôsobu jeho zistenia, ani nenavrhol jeho doplnenie. 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

Poučenie: 

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

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, a to v lehote 15 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

RoTTeL Energy, s.r.o., Jarková 42, 080 01 Prešov 

 

 

Mgr. Ing. Martin Lepieš 

riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky 


