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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY 

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

R O Z H O D N U T I E  

Číslo: 0017/2020/N-ZP Bratislava  16. 12. 2020 

Číslo spisu: 6186-2020-BA  

 

 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie 

oprávnení ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu, § 9 ods. 1 

písm. c) prvého bodu a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach  

r o z h o d o l 

podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších 

predpisov tak, že povolenie č. 2007T 0383 - 2. zmena z 26. júna 2017 na podnikanie  

v tepelnej energetike na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla vydané pre držiteľa 

povolenia Obec Rohožník, Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník, IČO: 00 309 923  

k 31. 12. 2020  z r u š u j e, pretože držiteľ povolenia nebude mať vlastnícky vzťah alebo iný 

právny vzťah k sústave tepelných zariadení, na ktorých podnikal. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola 12. 11. 2020 doručená  

a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 26979/2020/BA žiadosť spoločnosti  

Obec Rohožník, Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník, IČO: 00 309 923 o zrušenie 

povolenia č 2007T 0383 - 2. zmena z 26. júna 2017 na podnikanie v tepelnej energetike  

na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla. Na sústave tepelných zariadení, na ktorých 

podnikal, bude vykonávať činnosť výroba tepla, rozvod tepla spoločnosť Obecný podnik 

Rohožník s.r.o., Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník.  

 

Podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení 

neskorších predpisov úrad rozhodne o zrušení povolenia, ak držiteľ povolenia nemá 

vlastnícky vzťah alebo iný právny vzťah k sústave tepelných zariadení, na ktorých podniká. 
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Úrad na základe uvedeného dospel k záveru, že sú splnené podmienky na zrušenie 

povolenia, a preto 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, odbor legislatívy a právnej agendy, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Obec Rohožník, Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník 

JUDr. Szabolcs Hodosy 

podpredseda úradu 


