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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: 0001/2013/S-LA   Martin, 05.02.2013 

Číslo spisu: 8756-2012-BA 

 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz, 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  

 

s c h v a ľ u j e 
 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO: 36 599 361 zmluvu o poskytovaní služieb, prostredníctvom ktorej zabezpečuje 

vykonávanie regulovanej činnosti, s názvom „Dohoda o zmene čiastkovej zmluvy (SLA) 

– Výstavba nových pripojení (CAPEX), čiastkovej zmluvy (SLA) – Obnova siete 

(CAPEX), čiastkovej zmluvy (SLA) – Obnova siete (OPEX)“ uzatvorenej dňa 24. 10. 2012 

medzi regulovaným subjektom Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31,  

042 91 Košice, IČO: 36 211 222 a regulovaným subjektom Východoslovenská  

distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, v predloženom znení. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 

„úrad“) bola dňa 22. 11. 2012 doručená a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 

34694/2012/BA na schválenie Dohoda o zmene čiastkových zmlúv na rok 2013 (ďalej len 

„Dohoda“) spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO: 36 599 361. Týmto dňom začalo správne konanie vo veci schválenia zmluvy 

o poskytovaní služieb. 

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

(ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh účastníka konania. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

zmluvy o poskytovaní služieb je navrhovateľ - spoločnosť Východoslovenská 

distribučná, a.s.. 

Zákon o regulácii v ustanovení § 13 ods. 2 písm. i) upravuje pôsobnosť úradu vo veci 

schvaľovania zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2. 

Podľa § 29 ods. 2 zákona o regulácii regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú 

činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného 

podniku, je povinný predložiť úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb alebo jej 
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zmenu, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak túto zmluvu 

uzatvára s osobou, ktorá je súčasťou tohto integrovaného podniku, a ak predpokladaná 

hodnota predmetu zmluvy o poskytovaní služieb je vyššia ako 100 000 eur. Úrad schváli 

zmluvu o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy alebo 

jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku. 

Úrad z dôvodu objektívneho posúdenia predloženej Dohody listom zo dňa 21.12.2012 

pod podacím číslom úradu č. 39628/2012/BA vyzval navrhovateľa na doplnenie 

predloženého návrhu. Doplnením bol stručný popis jednotlivých projektov, ktoré sú zahrnuté 

v predloženej Dohode na schválenie. 

Navrhovateľ dňa 16.01.2013 pod podacím čílom úradu 1438/2013/BA doručil úradu 

doplnenie údajov k návrhu na schválenie Dohody o zmene čiastkových zmlúv na rok 2013. 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu Dohody dospel k záveru, že regulovaný 

subjekt splnil všetky podmienky podľa zákona o regulácii a 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, odbor regulácie kvality a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45,                   

036 01 Martin, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Ing. Ivan Zachar 

           riaditeľ odbor regulácie kvality a analýz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 


