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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0005/2020/P-PP
Číslo spisu: 4487-2020-BA

Bratislava 07. 08. 2020

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. 0004/2017/P-PP zo dňa 25. 04. 2017,
ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľa distribučnej siete
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739

rozhodol

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 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 m e n í
rozhodnutie č. 0004/2017/P-PP zo dňa 25. 04. 2017 o schválení prevádzkového poriadku takto:
1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v kapitole„11. MERANIE DISTRIBÚCIE PLYNU“
v článku „11.1. Základné pravidlá merania distribuovaného množstva plynu“ vkladá
nový bod 11.1.18, ktorý znie nasledovne:
1.11.18 Ak je určené meradlo umiestnené na verejne neprístupnom meracom mieste,
povinnosť získavať údaje určeného meradla priamym fyzickým odpočtom sa na PDS
nevzťahuje v období mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhlásených podľa osobitných právnych predpisov.1 PDS v takom prípade vyzve
odberateľa, aby svoj aktuálny stav spotreby (samo odpočet) v stanovenej lehote oznámil
PDS e-mailom / telefonicky / prostredníctvom dodávateľa plynu / prostredníctvom
formulára
na
webovej
stránke
PDS
(https://www.spp-distribucia.sk/esluzby/samoodpocet-zemneho-plynu/).
1 Poznámka pod čiarou:
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 a čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov

2. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v kapitole „11. MERANIE DISTRIBÚCIE PLYNU“
v článku „11.1A Typové diagramy“ v bode „11.1A.1 PDS je oprávnený použiť typové
diagramy na účely“ vkladá nové písm. k), ktoré znie nasledovne:
k) určenia množstva distribuovaného plynu do odberných miest, ak PDS preukázateľne
nemôže vykonať priamy fyzický odpočet určeného meradla na verejne neprístupnom
meracom mieste z dôvodu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhlásených podľa osobitných právnych predpisov1 a zároveň
odberateľ neoznámil PDS svoj stav spotreby (samoodpočet) podľa bodu 11.1.18.
1 Poznámka pod čiarou:
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 a čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 0004/2017/P-PP zo dňa 25. 04. 2017.
Poznámky pod čiarou uvedené v bode 1. a 2. sa prečíslujú v nadväznosti na poznámky
pod čiarou v rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0004/2017/P-PP zo dňa
25. 04. 2017. Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 schválené
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0004/2017/P-PP zo dňa 25. 04. 2017
zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)
bol dňa 29. 05. 2020 listom č. DE/2020/38 zo dňa 29. 05. 2020 doručený a pod podacím číslom
15244/2020/BA zaevidovaný návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku,
ktorý bol schválený rozhodnutím úradu č. 0004/2017/P-PP zo dňa 25. 04. 2017 (ďalej len
„zmena prevádzkového poriadku“) prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a. s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „účastník konania“).
Dňom 29. 05. 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 zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku.
Dňa 03. 06. 2020 účastník konania prostredníctvom elektronickej pošty doplnil podanie,
ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 16108/2020/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“).
Účastník konania predkladaný návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku
predložil na základe aplikačnej praxe.
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Úrad predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku preskúmal a zistil,
že predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku má nedostatky a nie je dostatočným
podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení zmeny prevádzkového poriadku, a preto listom
č. 17171/2020/BA zo dňa 17. 06. 2020 vyzval účastníka konania na odstránenie nedostatkov
a súčasne rozhodnutím č. 0002/2020/P-PK zo dňa 17. 06. 2020 konanie prerušil.
Dňa 22. 06. 2020 účastník konania doplnil podanie listom č. DE/2020/44 zo dňa
22. 06. 2020 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 17447/202/BA. Predmetom doplnenia
podania bolo zdôvodnenie navrhovaných zmien v prevádzkovom poriadku a doplnenie podania
v zmysle výzvy na odstránenie nedostatkov.
Dňa 30. 06. 2020 bola úradu prostredníctvom elektronickej pošty od účastníka konania
zaevidovaná doplňujúca informácia k návrhu na zmenu prevádzkového poriadku pod podacím
číslom úradu 18211/2020/BA.
Úrad vzhľadom na zložitosť prípadu vo veci zmeny prevádzkového poriadku podľa
§ 49 ods. 2 správneho poriadku zaslal účastníkovi konania listom č. 18227/2020/BA zo dňa
06. 07. 2020 oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia.
Úrad v snahe čo najobjektívnejšie posúdiť návrh na zmenu prevádzkového poriadku,
listom č. 18774/2020/BA zo dňa 17. 07. 2020, dal účastníkovi konania podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku možnosť vyjadriť sa pred vydaním tohto rozhodnutia k jeho podkladom
ako i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote 5 dní odo dňa
doručenia uvedeného listu.
Účastník konania sa k listu úradu č. 18774/2020/BA zo dňa 17. 07. 2020 v stanovenej
lehote nevyjadril.
Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal
predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku, požiadal účastníka konania o doplnenie
zdôvodnenia navrhovaných zmien a v priebehu správneho konania s účastníkom konania
priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy, ktoré v návrhu na zmenu prevádzkového
poriadku uplatnil.
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 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 dospel k záveru, že navrhovaná zmena prevádzkového poriadku spĺňa
požiadavky na zmenu rozhodnutia č. 0004/2017/P-PP zo dňa 25. 04. 2017, a preto rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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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.

Ing. Marián Parkányi
riaditeľ odboru vecnej regulácie

Rozhodnutie sa doručí:
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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