Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0006/2020/E-PP
Číslo spisu: 4164-2020-BA

Bratislava 28. 05. 2020

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 a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku
prevádzkovateľa distribučnej sústavy
rozhodol
podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
tak, že pre regulovaný subjekt KLF-Distribúcia, s. r. o., Kukučínova 2346,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 096 285 s c h v a ľ u j e prevádzkový poriadok
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorého znenie je prílohou výrokovej časti tohto
rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku.
Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekonomiky a vecnej regulácie (ďalej len
„úrad“) bol dňa 28. 04. 2020 doručený a pod podacím číslom úradu 10691/2020/BA zaevidovaný
návrh prevádzkového poriadku (ďalej len ,,prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej
sústavy KLF-Distribúcia, s. r. o., Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO: 51 096 285 (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“).
Dňom 28. 04. 2020 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
schválenia prevádzkového poriadku.
Podľa ustanovenia § 19 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) prevádzkovateľ

sústavy je povinný určiť obchodné podmienky na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy.
Rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
sústavy, ustanovia pravidlá trhu. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vypracovať
prevádzkový poriadok podľa vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej
sústavy vydaného úradom, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy zohľadní osobitné
podmienky prevádzkovania svojej distribučnej sústavy.
Úrad vykonal procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku. Predložený návrh
prevádzkového poriadku preskúmal a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával
s účastníkom konania pripomienky, ktoré k návrhu uplatnil. Následne účastník konania predložil
aktualizovaný návrh prevádzkového poriadku podaním zo dňa 28. 05. 2020, ktoré bolo
zaevidované pod podacím číslom 14754/2020/BA, so zapracovanými legislatívnymi zmenami
platnými ku dňu predloženia návrhu prevádzkového poriadku. V návrhu bola zohľadnená
skutočnosť, že časťou vymedzeného územia miestnej distribučnej sústavy je priemyselný areál
a bola vypustená problematika odberateľov elektriny v domácnosti.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
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 prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom o energetike, zákonom
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení, dospel k záveru,
že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho schválenie a 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, sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX 12,
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Príloha k výroku rozhodnutia:
- schválené znenie dokumentu „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej
distribučnej sústavy KLF-Distribúcia, s. r. o.“ (51 strán A4).

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka
Rozhodnutie sa doručí:
KLF-Distribúcia, s. r. o., Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto
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