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Vec: 

Oprava rozhodnutia č. 0296/2022/E-OZ zo 07. 10. 2021 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) Vám oznamuje v zmysle Vášho 

podnetu prijatého dňa 22.10.2021 pod číslom záznamu 28053/2021/BA, že v rozhodnutí úradu 

č. 0296/2022/E-OZ zo 07. 10. 2021, ktorým úrad schválil na predĺžené obdobie podpory výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie doplatkom od 01. 01. 2022 do 05. 05. 2031 zníženú 

pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku (ďalej len „rozhodnutie“) pre regulovaný subjekt 

EKO Družstvo, Námestie osloboditeľov 87, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO 44 877 374 je 

chyba v texte vo výroku rozhodnutia a v odôvodnení rozhodnutia ktoré sa týmto opravujú 

nasledovne: 

Vo výroku rozhodnutí na strane 1 posledná veta:  

„Uplatnenie podpory doplatkom za elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny od 

01. 01. 2022 do 26. 05. 2031 sa vykoná podľa tohto rozhodnutia č. 0296/2022/E-OZ z 

07. 10. 2021.“ 

nahrádza novou vetou: 

„Uplatnenie podpory doplatkom za elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny od 

01. 01. 2022 do 05. 05. 2031 sa vykoná podľa tohto rozhodnutia č. 0296/2022/E-OZ z 

07. 10. 2021.“ 

V odôvodnení rozhodnutia na strane 3 v treťom odseku sa pôvodná veta:  

„Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 01. 01. 2022  

do 06. 12. 2030 postupoval podľa § 7 a § 8 ods. 3 až 9 vyhlášky 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 v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“).“ 

nahrádza novou vetou: 

„Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 01. 01. 2022  

do 05. 05. 2031 postupoval podľa § 7 a § 8 ods. 3 až 9 vyhlášky 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 v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“).“ 



  V ostatných častiach zostáva rozhodnutie nezmenené. 

V rozhodnutí a odôvodnení bola chyba v texte spôsobená chybou v písaní. 

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom 

vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom 

účastníkov konania. 

 

 

 

 Andrej Juris 

predseda 

 

 

 

Oprava rozhodnutia sa doručí: 

EKO Družstvo, Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš 

OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/c, 825 11 Bratislava 


