
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 

SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE 

Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0002/2019/E-ZK                                                                            Bratislava, 25. 01. 2019 

Číslo spisu: 4145-2018-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, 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 v znení 

neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu zmeny rozhodnutia č. 0011/2014/E-OP 

zo dňa 10. 02. 2014, ktorým úrad schválil obchodné podmienky dodávateľa univerzálnej služby 

pre dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti regulovaného subjektu 

SLOVAKIA ENERGY, s. r. o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 807 702 

 

    r o z h o d o l  

 

 tak, že konanie vo veci návrhu zmeny rozhodnutia č. 0011/2014/E-OP zo dňa  

10. 02. 2014, ktorým úrad schválil obchodné podmienky dodávateľa univerzálnej služby  

pre dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt SLOVAKIA ENERGY, s. r. o., Plynárenská 7/A, 

821 09 Bratislava, IČO: 36 807 702 v určenej lehote neodstránil nedostatky podania. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)  

bola dňa 24. 10. 2018 doručená listom zo dňa 24. 10. 2018 a pod podacím číslom úradu 

35938/2018/BA zaevidovaná žiadosť o zmenu rozhodnutia úradu č. 0011/2014/E-OP  

zo dňa 10. 02. 2014, ktorým úrad schválil Obchodné podmienky dodávateľa univerzálnej služby 

pre dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti (ďalej len „zmena Obchodných 

podmienok“) spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s. r. o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, 

IČO: 36 807 702 (ďalej len „účastník konania“).   

   

Dňa 15. 11. 2018 účastník konania doplnil podanie listom, ktoré je zaevidované pod 

podacím číslom úradu 37804/2018/BA. 

 

 

S prihliadnutím na rozsah agendy a zložitosť správneho konania úrad podľa  

§ 49 ods. 2 správneho poriadku listom č. 38177/2018/BA zo dňa 19. 11. 2018 oznámil 

účastníkovi konania, že vo veci schválenia návrhu Obchodných podmienok rozhodne najneskôr 

do 60 dní od začatia konania.  

 



Úrad oznámil účastníkovi konania, že predložený návrh na zmenu Obchodných 

podmienok zo dňa 24. 10. 2018 preskúmal, posúdil jeho súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov a zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dospel k záveru, že návrh  

na zmenu Obchodných podmienok zo dňa 24. 10. 2018 má nedostatky a nie je dostatočným 

podkladom pre ich schválenie. 

Na základe uvedených skutočností úrad podaním č. 39400/2018/BA zo dňa 29. 11. 2018 

vyzval účastníka konania na odstránenie nedostatkov podania v lehote 30 dní od doručenia 

výzvy a súčasne ho poučil o možnosti zastavenia konania v prípade neodstránenia 

nedostatkov podania v lehote určenej úradom. 

 

 Vo výzve úrad žiadal účastníka konania, aby do návrhu na zmenu Obchodných 

podmienok zo dňa 24. 10. 2018 zapracoval pripomienky úradu, ktoré vyplynuli z pracovného 

sedenia zo dňa 28. 11. 2018, a to: 

 

- Návrh na zmenu Obchodných podmienok je potrebné dať do súladu so všeobecne 

záväznými predpismi a so vzorovými obchodnými podmienkami. 

-  Každú novú zapracovanú zmenu v návrhu Obchodných podmienok, ktorá vyplynula 

z aplikačnej praxe je potrebné náležite odôvodniť v predmetnom komentári. 

- Predložiť prepracovaný návrh na zmenu Obchodných podmienok s komentármi a bez 

komentárov (čistý súbor) vo formáte Word. 

- Predložiť cenník poplatkov a služieb, ktoré účastník konania predkladá odberateľom 

elektriny v domácnosti. 

- Predložiť žiadosť o schválenie návrhu na zmenu Obchodných podmienok (doplnenie 

podania) podpísanú štatutárom spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s. r. o.  

(meno, priezvisko). 

 

Dňa 04. 12. 2018  úrad prostredníctvom elektronickej pošty zaslal účastníkovi konania 

pod podacím číslom úradu 39310/2018/BA vo formáte Word pripomienky úradu k návrhu  

na zmenu Obchodných podmienok. 

 

            Účastník konania v lehote určenej úradom nedoplnil podanie a neodstránil nedostatky 

podania.   

 

Z dôvodu, že účastník konania v lehote určenej úradom nepredložil návrh na zmenu 

Obchodných podmienok podľa výzvy úradu č. 39400/2018/BA zo dňa 29. 11. 2018, úrad 

v snahe čo najobjektívnejšie posúdiť návrh na zmenu Obchodných podmienok, listom  

č. 654/2019/BA zo dňa 09. 01. 2019, dal účastníkovi konania podľa § 33 ods. 2 správneho 

poriadku možnosť vyjadriť sa pred vydaním tohto rozhodnutia k jeho podkladom ako  

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote 5 dní odo dňa 

doručenia uvedeného listu.   

 

Účastník konania sa k listu úradu č. 654/2019/BA zo dňa 09. 01. 2019 nevyjadril. 

 

Podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade  

so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva 

a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. 

 



 Podľa  §  3 ods. 5 druhej vety správneho poriadku: „Správne orgány dbajú o to, aby v 

rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené 

rozdiely“. 

  

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

tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať  

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Renáta Pisárová 

                                                                                                            generálna riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

SLOVAKIA ENERGY, s. r. o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 


