ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0015/2016/E-PP
Číslo spisu: 3402-2016-BA

Bratislava 09. 08. 2016

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 návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0013/2014/E-PP zo dňa 14. 07. 2014 v znení
rozhodnutia č. 0012/2015/E-PP zo dňa 23. 03. 2015, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok
prevádzkovateľa distribučnej sústavy

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 sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO: 36 599 361
mení
rozhodnutie č. 0013/2014/E-PP zo dňa 14. 07. 2014 v znení
rozhodnutia č. 0012/2015/E-PP zo dňa 23. 03. 2015 o schválení prevádzkového poriadku takto:
1. V prevádzkovom poriadku názov kapitoly 15 znie: „15. REKLAMAČNÝ PORIADOK,
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV“.
2. V časti 2.1 bod 2.1.6 znie:
„2.1.6 Do distribučnej sústavy je možné pripojiť len odberné elektrické zariadenie alebo
zariadenie na výrobu elektriny užívateľa DS, ktoré nemôže ohroziť bezpečnosť,
spoľahlivosť a stabilitu prevádzky sústavy a po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej
sústavy. PDS si môže vyžiadať pri uzatváraní zmluvy o pripojení alebo neskôr v rámci
procesu pripojenia do sústavy predloženie platnej správy o odbornej prehliadke
a odbornej skúške (revízna správa) pripájaného zariadenia.“
3. V časti 2.1 v bode 2.1.13 sa na konci pripája veta: „V prípade, že nedôjde ku doplneniu
žiadosti alebo odstráneniu nedostatkov žiadosti v stanovenom termíne, považuje sa proces
vyjadrovania sa ku žiadosti za ukončený.“
4. V časti 2.1 v bode 2.1.17 sa slová „za fyzický úkon pripojenia“ nahrádzajú slovami
„súvisiaci s krátkodobým pripojením“.
5. V časti 2.1 v bode 2.1.19 sa na konci pripája veta: „Časť 2.6.B sa analogicky použije
aj pre účely pripájania odberateľov elektriny na napäťovej úrovni vvn a vn.“

6. V časti 2.6 B v bode 2 sa na konci pripája veta: „Pre pripájanie odberateľov elektriny
na napäťovej úrovni vvn a vn je lehota na doručenie podpísaných zmlúv 14 dní.“
7. V časti 2.6 B bod 9 znie:
„9. PDS môže podľa bodu 8 postupovať takisto v prípade, že pri pripájaní odberateľov
elektriny na napäťovej úrovni vvn a vn nedôjde ku predloženiu projektovej dokumentácie
do 9 mesiacov od zaplatenia poplatku za pripojenie, a v prípade, že nedôjde
k vybudovaniu odberného elektroenergetického zariadenia v lehote do dvoch rokov
od úhrady poplatku za pripojenie (resp. 6-tich mesiacov v prípade zmeny MRK).“
Doterajší bod 9 sa označuje ako bod 10.
8. Časť 2.6 B sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11. V prípade, že žiadateľ o pripojenie zašle projektovú dokumentáciu skôr, ako dôjde
ku podpisu zmluvy o pripojení a/alebo úhrade poplatku za pripojenie, PDS vráti
žiadateľovi projektovú dokumentáciu bez vyjadrenia.“
9. V kapitole 15, v časti 15.3 sa na konci pripája veta: „Reklamačný záznam je v prílohe č. 3
tohto PP.“
10. V kapitole 15 časť 15.4 znie:
„15.4 Alternatívne riešenie sporov
15.4.1. Koncový odberateľ elektriny, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), má právo
obrátiť sa na PDS so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým PDS
vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že PDS porušil jeho práva. Ak PDS
na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal
do 30 dní odo dňa jej odoslania, koncový odberateľ elektriny, ktorý je spotrebiteľom
podľa zákona o ARS, má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov
(napr. úradu) návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu s PDS podľa zákona o ARS.
15.4.2 Koncový odberateľ elektriny, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného
predpisu10), je oprávnený predložiť úradu na alternatívne riešenie spor s PDS podľa § 37
zákona o regulácii, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie
a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej
vybavenia.
15.4.3 Podaním návrhu na alternatívne riešenie sporu podľa bodu 15.4.1 a 15.4.2 nie je
dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady.“
11. V prílohe č. 4, časť III, bod 4 znie:
„4. Podľa platných právnych predpisov je PDS povinný pripojiť zariadenie žiadateľa
do sústavy do 5 pracovných dní od splnenia obchodných a technických podmienok
pripojenia. Uvedené znamená, že najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom
pripojenia uvedeným v zmluve žiadateľ deklaruje PDS splnenie obchodných
a technických podmienok pripojenia. Technické podmienky sú splnené zabezpečením
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potrebnej kapacity pre pripojenie v DS uvedením príslušných častí DS do prevádzky
(ak je to potrebné), ako aj prípravou zariadenia žiadateľa na pripojenie podľa
technických podmienok pripojenia PDS. Splnenie technických podmienok nastáva
na napäťovej úrovni vvn a vn nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
stavby tvoriacej súčasť DS, nadobudnutím účinnosti kolaudačného rozhodnutia
týkajúceho sa časti elektroenergetického zariadenia ktoré nie je vo vlastníctve PDS;
na napäťovej úrovni nn sa splnenie technických podmienok pripojenie deklaruje
nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby tvoriacej súčasť DS (ak je
predpokladom pripojenia žiadateľa aj rozšírenie DS) a predložením platnej správy
o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia; táto môže byť na základe dohody
medzi PDS a žiadateľom predložená aj priamo pri fyzickom pripájaní odberného miesta
do DS. Obchodné podmienky sú splnené zaplatením ceny za pripojenie a uzatvorením
všetkých relevantných zmlúv potrebných pre distribúciu a dodávku elektriny
do odberného miesta a sú deklarované doručením príslušnej procesnej požiadavky
na PDS. Lehota 5-tich pracovných dní sa nevzťahuje na žiadateľov o pripojenie
tzv. krátkodobých odberov (napríklad cirkusy, koncerty a podobne). V týchto prípadoch
môže byť lehota aj kratšia, najmenej však 1 pracovný deň.“
12. V prílohe č. 4, časť V, v bode 2 sa na konci pripája veta: „Na proces pripájania odberných
miest na napäťovej úrovni vvn a vn sa uplatňuje bod 2.6.B tohto PP.“
13. Príloha č. 5, časť III sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Na proces pripájania odberných miest na napäťovej úrovni vvn a vn sa uplatňuje bod
2.6.B tohto PP.“
14. V prílohe č. 6, časť II, bod 3 znie:
„3. Proces pripájania vrátane uzatvorenia zmluvy o pripojení sa spravuje podľa bodu
2.6.B tohto PP.“
Táto zmena prevádzkového poriadku nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s. schváleného rozhodnutím č. 0013/2014/E-PP
zo dňa 14. 07. 2014 v znení rozhodnutia č. 0012/2015/E-PP zo dňa 23. 03. 2015 zostávajú
nezmenené.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)
bol dňa 12. 06. 2016 doručený a pod podacím číslom úradu 26527/2016/BA zaevidovaný návrh
na zmenu rozhodnutia č. 0013/2014/E-PP zo dňa 14. 07. 2014 v znení rozhodnutia
č. 0012/2015/E-PP zo dňa 23. 03. 2015, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok
prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „návrh na zmenu prevádzkového poriadku“)
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
(ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“).
Dňom 12. 06. 2016 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 schválenia zmeny rozhodnutia.
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Návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil prevádzkovateľ distribučnej sústavy
na schválenie úradu podľa § 15 ods. 6 v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) 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.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy návrh zmeny prevádzkového poriadku predložil
z dôvodu zapracovania zmien vyvolaných aplikačnou praxou v súvislosti s optimálnym
využívaním kapacity distribučnej sústavy. Úrad akceptoval v prevádzkovom poriadku
prevádzkovateľom distribučnej sústavy navrhované zmeny ustanovení týkajúcich sa
obchodných podmienok k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie
§ 33 ods. 2 správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov
predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku. Predložený
návrh prevádzkového poriadku preskúmal a v priebehu správneho konania priebežne
prerokovával s účastníkom konania pripomienky, ktoré k návrhu uplatnil.
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 neskorších predpisov, 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.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, 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.

JUDr. Miriama Čurlíková
riaditeľka odboru vecnej regulácie

Rozhodnutie sa doručí:
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
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