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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0002/2016/P-OP
Číslo spisu: 6632-2015-BA

Bratislava, 03. 02. 2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, 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. 0058/2013/P-OP zo dňa 24. 09. 2013, ktorým úrad schválil obchodné
podmienky dodávateľa univerzálnej služby pre dodávky plynu pre domácnosti pre
regulovaný subjekt A.En. Gas a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO 36 841 064

rozhodol

podľa § 13 ods. 2 písm. m) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach tak, že pre regulovaný subjekt A.En. Gas a.s., Dúbravca 5,
036 01 Martin, IČO 36 841 064 m e n í rozhodnutie č. 0058/2013/P-OP zo dňa 24. 09. 2013
o schválení obchodných podmienok dodávateľa univerzálnej služby pre dodávky plynu pre
domácnosti takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia Obchodných podmienok dodávateľa plynu
A.En. Gas, a.s.:
1. V názve Obchodných podmienok dodávateľa plynu sa za slovo ,,služby“ vkladajú slová
,,pre domácnosti“.
2. V prvej časti Obchodných podmienok dodávateľa plynu v Článku I. „Predmet úpravy“
sa slová ,, A. Kmeťa 17“ nahrádzajú slovami ,,Dúbravca 5“.
3. V druhej časti Obchodných podmienok dodávateľa plynu v Článku IV. „Cena a platobné
podmienky“ sa v bode 5. za slovo ,,zákonov“ vkladajú slová ,,v znení neskorších
predpisov“.
4. V štvrtej časti Obchodných podmienok dodávateľa plynu v Článku X. „Reklamačné
konanie“ sa v bode 3.1 slová ,, A. Kmeťa 17“ nahrádzajú slovami ,,Dúbravca 5“.

5. V šiestej časti Obchodných podmienok dodávateľa plynu v Článku XVI. „Záverečné
ustanovenia“ sa v bode 1. vkladá za druhú vetu nová tretia veta, ktorá znie:
,,Dodávateľ plynu osobné údaje odberateľa plynu nezverejňuje a neuskutočňuje ich prenos
do tretích krajín“.
Ostatné ustanovenia obchodných podmienok dodávateľa plynu A.En. Gas a.s., Dúbravca 5,
036 01 Martin, IČO 36 841 064 schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 0058/2013/P-OP zo dňa 24. 09. 2013 ostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 0058/2013/P-OP zo dňa 24. 09. 2013.
Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 14. 12. 2015
doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 39143/2015/BA od spoločnosti
A.En. Gas a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO 36 841 064 návrh na zmenu obchodných
podmienok dodávateľa univerzálnej služby pre dodávky plynu pre domácnosti, ktoré boli schválené
rozhodnutím úradu č. 0058/2013/P-OP zo dňa 24. 09. 2013 (ďalej len „zmena rozhodnutia“) pre
regulovaný subjekt A.En. Gas a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO 36 841 064 (ďalej len
„účastník konania“).
Dňom 14. 12. 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 rozhodnutia.
Zmenu rozhodnutia predložil účastník konania na schválenie úradu v súlade
s § 69 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) a § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“).
Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší
rozhodnutie ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa
§ 13 alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú.
Účastník konania návrh na zmenu rozhodnutia odôvodnil tým, že ku dňu 13. 11. 2015
došlo k zmene sídla spoločnosti A.En. Gas a. s.
Úrad listom č. 507/2016/BA zo dňa 11. 01. 2016 vyzval účastníka konania, aby
v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky podania a súčasne ho poučil
o možnosti zastavenia konania. Úrad zároveň rozhodnutím č. 0001/2016/P-PK zo dňa
11. 01. 2016 správne konanie prerušil.
Dňa 20. 01. 2016 bola úradu doručená notársky overená kópia rozhodnutia o zmene
povolenia č. 2009P 0123 - 3. zmena zo dňa 11. 01. 2016.
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Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal
predložený návrh na zmenu rozhodnutia a v priebehu správneho konania s účastníkom
konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona 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 rozhodnutia, jeho súladu so
zákonom o energetike a zákonom o regulácii dospel k záveru, že navrhovaná zmena
rozhodnutia spĺňa požiadavky na ich 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 plynárenstva, 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. Richard Ružička
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva

Rozhodnutie sa doručí:
A.En. Gas a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin
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