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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Číslo: 0027/2014/S-LA             Martin 13. 05. 2014 

Číslo spisu: 3322-2013-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 a 46 

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

v spojení s § 4 ods. 1 a 3 a § 5 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach vo veci podania označeného ako „Žiadosť o účasť v konaní vo veci schvaľovania 

vnútropodnikových zmlúv v zmysle správneho poriadku“ spoločnosti Stredoslovenská 

energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 

  

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov tak, že konanie o podaní spoločnosti Stredoslovenská 

energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008  

p r e r u š u j e, pretože regulovaný subjekt bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov podania.  

 

 

Odôvodnenie:  

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bolo dňa 25. 04. 2014 

doručené podanie označené ako „Žiadosť o účasť v konaní vo veci schvaľovania 

vnútropodnikových zmlúv v zmysle správneho poriadku ” zaevidované pod podacím číslom 

úradu 12570/2014/BA (ďalej len „podanie“) spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.,  

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 (ďalej len „SSE, a.s.“), ktorým 

spoločnosť SSE, a.s. v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) žiada úrad ako správny orgán vo veci schvaľovania zmlúv 

o poskytovaní služieb zo strany SSE, a.s. pre spoločnosť Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia, a.s. o priznanie štatútu účastníka konania. 

Spoločnosť SSE, a.s. má za to, že ako poskytovateľ služieb, o ktorých úrad ako 

správny orgán rozhoduje napĺňa podstatu priznania účasti v konaní, nakoľko práva ako aj 

záujmy budú rozhodnutím úradu v danej veci dotknuté.    

Spoločnosť SSE, a.s. vo svojom podaní uviedla, že je pripravená poskytnúť úradu 

súčinnosť a náležité objasnenie všetkých skutočností uvedených v zmluvách o poskytovaní 
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služieb v rámci vertikálne integrovaného podniku za relevantnú časť t.j. poskytovateľa 

služieb.  

 

Úrad po preštudovaní podania zistil, že regulovaný subjekt predložil podanie 

s nedostatkami, z obsahu podania nie je jasné a zrozumiteľné, čoho sa podanie týka a nie je 

jasné, na základe akej skutočnosti sa regulovaný subjekt uvedený v podaní domáha vydania 

rozhodnutia o účasti v konaní vo veci schvaľovania vnútropodnikových zmlúv.  

Podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, 

správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve,  

aby v stanovenej lehote nedostatky odstránil, súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. 

 

Odstránením nedostatkov podania je doplnenie podania s dôrazom na striktné dodržanie 

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.  

Nakoľko úrad po preštudovaní podania dospel k záveru, že neobsahuje náležitosti,  

na základe ktorých by úrad mohol vydať rozhodnutie, úrad rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti rozhodnutia.   

 

Poučenie:  

 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov sa proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno odvolať. 

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ing. Ivan Zachar 

                                                                                  riaditeľ odboru regulácie kvality a analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 


