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Číslo: 0083/2018/E-ZR Bratislava 20. 05. 2019 

Číslo spisu: 2502-2019-BA 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) 

prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 177/2018 Z. z. vo veci návrhu na zrušenie 

rozhodnutia č. 1079/2014/E-OZ z 13. 11. 2013, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny 

pre stanovenie doplatku 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 17 ods. 1 a § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

tak, že pre regulovaný subjekt MUDr. Otto Vančo, Hrádza 506/58, 968 01 Nová Baňa  

z r u š u j e rozhodnutie č. 1079/2014/E-OZ  z  13.  11.  2013, pretože  regulovaný subjekt prestal  

k 06. 10. 2018 vykonávať výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným 

výkonom 1,89 kW, umiestnenom na streche rod. domu, súp. č. 506/58, nachádzajúcej sa v k. ú. 

Nová Baňa na pozemku s parc. č. 1050/2. 

 

Cena elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 387,65 eura/MWh sa podľa rozhodnutia  

č. 1079/2014/E-OZ  z  13.  11.  2013 uplatní na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny  

do 06. 10. 2019. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola 22. 03. 2019  

pod podacím číslom úradu 20744/2019/BA doručená žiadosť o zrušenie cenového rozhodnutia  

č. 1079/2014/E-OZ z 13. 11. 2013, pretože regulovaný subjekt MUDr. Otto Vančo,  

Hrádza 506/58, 968 01 Nová Baňa (ďalej len „regulovaný subjekt“) prestal vykonávať regulovanú 

činnosť v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 1,89 kW, umiestnenom 

na streche rod. domu, súp. č. 506/58, nachádzajúcej sa v k. ú. Nová Baňa na pozemku  

s parc. č. 1050/2 a to na základe darovacej zmluvy zo 07. 10. 2018. 

 

Podľa § 17 ods. 1 a § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení zákona č. 177/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) úrad na návrh účastníka 

konania, alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak bol regulovaný 

subjekt vyňatý z regulácie alebo prestal vykonávať regulovanú činnosť. 
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Dôvodom na zrušenie rozhodnutia je skutočnosť, že pri prevádzkovaní zariadenia výrobcu 

elektriny došlo počas plynutia 15 ročnej doby podpory k zmene prevádzkovateľa zariadenia 

z regulovaného subjektu MUDr. Otto Vančo, Hrádza 506/58, 968 01 Nová Baňa na regulovaný 

subjekt Božena Vančová, Hrádza 506/58, 968 01 Nová Baňa, IČO 52 293 092 a to na základe 

darovacej zmluvy zo 07. 10. 2018. 

 

Cena elektriny pre stanovenie doplatku podľa rozhodnutia č. 1079/2014/E-OZ 

z 13. 11. 2013 sa uplatní na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny do 06. 10. 2018. 

 

Regulovanému subjektu bolo úradom dňa 14. 03. 2019 vydané Potvrdenie o splnení 

oznamovacej povinnosti č. 045/2019/E-PT o ukončení činnosti k 06. 10. 2018. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,  

nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom,  

ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 

40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda  

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Božena Vančová, Hrádza 506/58, 968 01 Nová Baňa 


