
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: 0006/2016/E-PP       Bratislava 22. 03. 2016 

Číslo spisu: 6176-2015-BA 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 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 vo veci zmeny 

rozhodnutia č. 0017/2014/E-PP zo dňa 07. 07. 2014, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy  

 

 

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 na návrh účastníka konania tak, že pre prevádzkovateľa 

miestnej distribučnej sústavy TERAPO, spol. s r.o., Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica, 

IČO 31 603 467   m e n í  rozhodnutie č. 0017/2014/E-PP zo dňa 07. 07. 2014 takto: 

 

1. V bode 2.1.4 sa za slovo „doručením“ vkladajú slová „doporučene PDS“. 

 

2. V bode 2.1.6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a doručená doporučene PDS.“. 

 

 

Zmena v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 

TERAPO, spol. s r.o.  nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 

TERAPO, spol. s r.o. schváleného rozhodnutím č. 0017/2014/E-PP zo dňa 07. 07. 2014 zostávajú 

nezmenené. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) bol dňa 19. 11. 2015 listom zo dňa 18. 10. 2015 pod podacím číslom úradu 36586/2015/BA 

doručený návrh na zmenu prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu 

č. 0017/2014/E-PP zo dňa 07. 07. 2014 (ďalej len ,,zmena prevádzkového poriadku“), 

prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy TERAPO, spol. s r.o., Nám. Ľ. Štúra 16, 

974 05 Banská Bystrica, IČO 31 603 467 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom sa začalo 

správne konanie vo veci zmeny prevádzkového poriadku. 
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Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu v súlade 

s § 17 ods. 2 písm. g) 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“). 

Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania zmení rozhodnutie aj 

vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13, alebo 

nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú. 

Účastník konania v návrhu na zmenu prevádzkového poriadku zo dňa 19. 11. 2015 uviedol, 

že zmeny požaduje pre odstránenie a zjednotenie niektorých pojmov.  

Úrad predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku preskúmal a zistil,  

že predložený návrh na zmenu prevádzkového poriadku mal nedostatky a  nebol dostatočným 

podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení zmeny prevádzkového poriadku.  

Úrad konštatuje, že účastník konania bol v súlade so zásadami zákonitosti, materiálnej 

pravdy a súčinnosti v konaní trikrát písomne vyzvaný na odstránenie nedostatkov návrhu na zmenu 

prevádzkového poriadku, pričom tieto nedostatky v požadovanom rozsahu neodstránil. 

Úrad v správnom konaní vychádzal:  

- z návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, 

- z doplnenia návrhu na zmenu prevádzkového poriadku doručeného úradu dňa 23. 12. 2015 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom 40405/2015/BA, 

- z doplnenia návrhu na zmenu prevádzkového poriadku doručeného úradu dňa 12. 02. 2016 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom 5416/2016/BA, 

- z doplnenia návrhu na zmenu prevádzkového poriadku doručeného úradu dňa 24. 02. 2016 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom 6983/2016/BA, 

- zo skutočnosti známych mu z úradnej činnosti. 

 

Účastník konania v reakcii na výzvu na odôvodnenie č. 5744/2016/BA zo dňa 15. 02. 2016 

zaslal úradu stanovisko č. 6983/2016/BA zo dňa 24. 02. 2016. Úrad predložené stanovisko 

účastníka konania preskúmal a konštatoval, že doplnenie bodov 2.1.4 a 2.1.6 bude zapracované do 

prevádzkového poriadku účastníka konania a doplnenie bodu 3.3.6 do prevádzkového poriadku 

nebude zapracované, pretože by bolo diskriminačné voči odberateľom pripojených do miestnej 

distribučnej sústavy a zároveň doplnenie daného bodu nesúviselo s obsahom bodu 3.3.6.  

 

Úrad dňa 02. 03. 2016 listom č. 8415/2016/BA vyzval účastníka konania podľa § 33 ods. 2 

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

na vyjadrenie k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to do sedem dní odo dňa doručenia výzvy 

a súčasne ho poučil o tom, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad bude mať za to, že k podkladom 

rozhodnutia nemá pripomienky a rozhodne vo veci na základe predložených podkladov 

a uvedených skutočností. 

Účastník konania sa v stanovenej lehote k podkladu pred vydaním rozhodnutia nevyjadril. 

 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho súladu 

so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákonom o regulácii a vyhláškou 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 znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z., dospel 

k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho zmenu, a preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, P. O. BOX 12, 

Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jaroslav Ranto 

           riaditeľ odboru regulácie 

               elektroenergetiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
TERAPO, spol. s r.o., Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica  


