
   
 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 

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

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0002/2017/P-PP                                                                             Bratislava 14. 03. 2017 

Číslo spisu: 607-2017-BA 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor 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 zmeny rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013  

v znení rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014 

 

r o z h o d o l  

 

podľa § 13 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa 

distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35,  

976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141  m e n í  rozhodnutie č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 

v znení rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014 o schválení prevádzkového 

poriadku takto: 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 4.3 sa dopĺňa nový bod 4., ktorý znie 

nasledovne:  

 

„4. Evidencia a vyhodnocovanie distribuovaného množstva energie v plyne sa vykonáva 

v kilowatthodinách alebo iných násobkoch; evidencia a vyhodnocovanie prekročenia 

dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste sa vykonáva v m3. Priemerná denná 

hodnota spaľovacieho tepla objemového sa zverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa 

distribučnej siete.“ 

 

2. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 5 sa v bode 4. písm. b) slovo „piatich“ 

nahrádza slovom „troch“. 

  

3. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 5 v bode 5. číslo „15.dňa“ nahrádza číslom 

„10.dňa“. 

 

4. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 7.1 sa v bode 5. písm. b) vypúšťajú slová text  

„v domácnosti“. 
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5. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 9.1 sa v bode 4. na konci dopĺňa nová veta, 

ktorá znie nasledovne: 

 

 „Obdobne sa postupuje, ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním 

typu C nebol správny a je potrebné vysporiadať rozdiel v množstve plynu medzi neprávnym 

odpočtom a jeho opravou.“ 

 

6. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 9.2 sa bod 7. mení nasledovne: 

 

 „Pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku s odôvodnením a uvedením termínu 

viazanosti odberateľa plynu, proti zmene dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto 

prevádzkovateľovi siete do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa 

plynu, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa,  

a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu zmeny 

dodávateľa. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ siete zmenu 

dodávateľa plynu nevykoná a do piatich dní od prijatia námietky o tom informuje pôvodného 

dodávateľa plynu a nového dodávateľa plynu, pričom súčasťou informácie je názov 

dodávateľa, ktorý námietku vzniesol s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti 

odberateľa plynu. Nový dodávateľ plynu informuje odberateľa plynu, z akého dôvodu  

sa zmena dodávateľa plynu nevykonala. Prevádzkovateľ siete neposudzuje platnosť 

alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke plynu. Ak pôvodný dodávateľ plynu 

vznesie námietku proti zmene dodávateľa plynu bezdôvodne, zodpovedá za škodu,  

ktorá vznikla odberateľovi plynu, novému dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi siete. 

Ak pôvodný dodávateľ plynu doručí námietku neskôr ako 10 dní alebo skôr ako 15 dní  

pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ siete námietku zamietne.“ 

 

7. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 9.2 sa dopĺňa nový bod 12., ktorý znie 

nasledovne: 

 

 „Nový dodávateľ plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, 

na ktorom sa mení dodávateľ plynu, si dohodne zaradenie odberného miesta do tarifnej 

skupiny a dennú distribučnú kapacitu, ktorá je platná pre odberné miesto odo dňa účinnosti 

zmeny dodávateľa plynu na obdobie ďalších 12 mesiacov.“ 

 

8. Vo výrokovej časti rozhodnutia Príloha č. 4 prevádzkového poriadku sa mení 

nasledovne: 
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Železiarne Podbrezová a.s., prevádzkareň energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704 

                                           Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S 

  

ŽIADOSŤ  

o prístup do distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s. 

 
Identifikácia žiadateľa: 

Meno / Názov firmy  

Právna forma  

Adresa / Sídlo firmy  

Označenie registra  

Dátum narodenia / IČO  DIČ  IČ DPH  

Bankové spojenie  

Kontaktná osoba  

Telefón  Mobil  

Fax  E-mail  

Adresa pre  

poštový styk 

 

 

Špecifikácia distribúcie a vstupného bodu : 

Dátum začatia distribúcie  

Dátum ukončenia distribúcie  

Vstupný bod do distribučnej siete  

Požadovaná denná distribučná kapacita (m3)  

Špecifikácia výstupného bodu : 

Adresa výstupného bodu 

(odberného miesta) 

 

 

Názov odberného miesta  

Číslo odberného miesta  

Požadovaná denná distribučná kapacita (m3)  

Ročné množstvo distribuovaného plynu (kWh)  

 

Zoznam príloh: 

1. Kópia právoplatného povolenia na dodávku plynu vydaného URSO-m, ak je žiadateľ dodávateľom plynu. 

2. Doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky, napr. v podobe bankovej záruky 

vydanej bankou so sídlom na území Slovenskej republiky. 

3. Doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu 

v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity a množstva distribuovaného plynu, vo forme kópie zmluvy 

medzi dodávateľom plynu  a koncovým odberateľom plynu alebo vyhlásenia o existencii takejto zmluvy 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

 

 

Prehlásenie žiadateľa: 

Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov, a že sa oboznámil 

s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú prístup a distribúciu zemného plynu distribučnou sieťou 

Železiarní Podbrezová a.s. 

Žiadateľ zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v informačných 

systémoch Železiarní Podbrezová a.s. v rozsahu potrebnom na výkon činností podľa povolenia na podnikanie. 

 

 

V ...............................................  ................................................ 

Dňa ...........................................       Meno a podpis žiadateľa 
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Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 v znení rozhodnutia 

č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014. 

 

Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete  

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová,  

IČO: 31 562 141 schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013  a rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014 

zostávajú nezmenené.   

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

bol dňa 06. 02. 2017 listom č. 3033/Te/AG/2017 zo dňa 01. 02. 2017 doručený a pod podacím 

číslom 4649/2017/BA zaevidovaný návrh na zmenu prevádzkového poriadku vydaného úradom 

č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 v znení rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014 

(ďalej len „zmena prevádzkového poriadku“) prevádzkovateľa distribučnej siete  

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 

(ďalej len „účastník konania“). 

 

 Dňom 06. 02. 2017 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 zmeny prevádzkového poriadku. 

  

  S prihliadnutím na rozsah agendy a zložitosť správneho konania, podľa § 49 ods. 2 

správneho poriadku úrad listom č. 9865/2017/BA zo dňa 01. 03. 2017 oznámil účastníkovi 

konania, že vo veci schválenia zmeny prevádzkového poriadku rozhodne najneskôr do 60 dní 

od začatia konania.    

 

Dňa 13. 03. 2017 účastník konania listom č. 6088/Te/2017 zo dňa 01. 03. 2017 doplnil 

podanie, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 11974/2017/BA. 

 

     Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu  

podľa § 15 ods. 6 v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“)  

a podľa vyhlášky 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 (ďalej len „pravidlá trhu“). Účastník 

konania návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil na základe zmien v pravidlách 

trhu. 

 

Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 

predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania             

s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy. 

 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku,  

jeho súladu so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom o regulácii a pravidiel trhu dospel 

k záveru, že navrhovaná zmena prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na zmenu 
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rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 v znení rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP  

zo dňa 31. 01. 2014, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

  

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

správneho poriadku,  keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených 

účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

 

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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miriama Čurlíková 

     riaditeľka odboru vecnej regulácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 


