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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Číslo: 0004/2017/E-ZK Bratislava 06. 11. 2017 

Číslo spisu: 1679-2017-BA 

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. 6 písm. b) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0171/2017/E zo dňa 29. 12. 2016, ktorým schválil tarify za prístup 

do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia, tarifu 

za straty pri distribúcii elektriny pre jednotlivé skupiny odberateľov elektriny 

r o z h o d o l 

podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

z vlastného podnetu tak, že cenové konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0171/2017/E zo dňa 

29. 12. 2016 pre regulovaný subjekt GEON, a.s., Horská 11/C, 831 52 Bratislava, 

IČO 35 925 566   z a s t a v u j e,  pretože sa zistilo, že nie sú dôvody na zmenu rozhodnutia. 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán príslušný 

na konanie oznámil dňa 20. 02. 2017 listom č. 8046/2017/BA regulovanému subjektu 

GEON, a.s., Horská 11/C, 831 52 Bratislava, IČO 35 925 566 (ďalej len ,,regulovaný 

subjekt“), že podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) začína cenové konanie z vlastného podnetu vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0171/2017/E zo dňa 29. 12. 2016 (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým 

úrad schválil tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

a podmienky ich uplatnenia, tarifu za straty pri distribúcii elektriny pre jednotlivé skupiny 

odberateľov elektriny. Oznámenie o začatí cenového konania bolo regulovanému subjektu 

doručené dňa 27. 02. 2017. Týmto dňom začalo cenové konanie na podnet úradu. 

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je skutočnosť, že maximálne 

ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienkach ich uplatnenia 

podliehajú cenovej regulácii a zároveň dňa 10. 02. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška 

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, podľa ktorej sa postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017. 
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Úrad počas cenového konania zistil, že nie sú dôvody na zmenu rozhodnutia a ceny 

určené rozhodnutím zostávajú naďalej v platnosti. 

Podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona o regulácii správny orgán konanie zastaví, ak sa 

zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia. 

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. 

 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

podpredseda Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

GEON, a.s., Horská 11/C, 831 52 Bratislava, IČO 35 925 566 


