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R O Z H O D N U T I E 

 
 

 

Číslo: 0003/2019/P-ZR                    Bratislava 17. 01. 2019 

Číslo spisu: 313-2019-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 návrhu na zrušenie 

rozhodnutia č. 0007/2017/P zo dňa 20. 10. 2016, ktorým úrad schválil ceny za pripojenie do 

distribučnej siete 

r o z h o d o l 

podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, že pre 

regulovaný subjekt ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 36 797 332 

z r u š u j e rozhodnutie č. 0007/2017/P zo dňa 20. 10. 2016, pretože regulovaný subjekt prestal 

vykonávať regulovanú činnosť distribúcia plynu. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 15. 01. 2019 doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom 1343/2019/BA návrh na zrušenie rozhodnutia č. 0007/2017/P zo                                

dňa 20. 10. 2016, ktorým úrad schválil ceny za pripojenie do distribučnej siete pre regulovaný 

subjekt ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 36 797 332  (ďalej 

len „regulovaný subjekt“).  

 

Podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon 

o regulácii“)  úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší 

rozhodnutie aj vtedy, ak bol regulovaný subjekt vyňatý z regulácie alebo prestal vykonávať 

regulovanú činnosť.  

 

Dôvodom na zrušenie rozhodnutia je skutočnosť, že regulovaný subjekt prestal  

od 01. 01. 2019 vykonávať regulovanú činnosť distribúcia plynu na základe rozhodnutia                           

č. 0111/2018/N-ZP zo dňa 20. 12. 2018. 

 

Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia 

sa použijú ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane. 
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Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona 

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

vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa 

zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.  

Na základe uvedených skutočností 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. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda 

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

podpredseda 

  

 

Rozhodnutie sa doručí: 

ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 


