
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: 0040/2021/E-ZR    Bratislava 22. 11. 2021 

Číslo spisu: 5719-2021-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 neskorších predpisov vo veci návrhu na zrušenie 

rozhodnutia č. 0175/2017/E-OZ z 20. 07. 2017, 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 

v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt PRESTISSIMO s.r.o., Kremnická 26, 

851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 50 636 677 z r u š u j e rozhodnutie                                     

č. 0175/2017/E-OZ z 20. 07. 2017, pretože regulovaný subjekt prestal k 31. 05. 2021 vykonávať 

výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny „FVZ Jadranská“ s celkovým inštalovaným 

výkonom 24,75 kW, umiestnenom na streche rodinného domu na adrese Jadranská 41, 841 01 

Bratislava, nachádzajúcej sa v k.ú. Dúbravka na pozemku s parc. č. 475/4.  

Cena elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 119,11 eura/MWh sa podľa rozhodnutia  

č. 0175/2017/E-OZ z 20. 07. 2017 uplatní na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny 

do 31. 05. 2021. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola 15. 11. 2021 doručená 

a zaevidovaná pod podacím číslom 30699/2021/BA žiadosť o zrušenie cenového rozhodnutia, 

pretože regulovaný subjekt PRESTISSIMO s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava - mestská časť 

Petržalka, IČO 50 636 677 (ďalej len „regulovaný subjekt“) v zastúpení Pavel Šimon, Benická 50/9, 

031 01 Liptovský Mikuláš prestal vykonávať regulovanú činnosť v zariadení výrobcu elektriny 

„FVZ Jadranská“ s celkovým inštalovaným výkonom 24,75 kW, umiestnenom na streche rodinného 

domu na adrese Jadranská 41, 841 01 Bratislava, nachádzajúcej sa v k.ú. Dúbravka na pozemku 

s parc. č. 475/4.  

 

Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny 18. 11. 2021 elektronickým podaním zaevidovaným 

pod podacím číslom úradu 30970/2021/BA. 

 

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

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) 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 PRESTISSIMO s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava - mestská časť 

Petržalka, IČO 50 636 677 na regulovaný subjekt Forte Fortissimo s.r.o., Kremnická 26, 851 01 

Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 53 548 345. Regulovanému subjektu PRESTISSIMO s.r.o., 

bolo úradom vydané potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 152/2021/E-PT z 10. 08. 2021 

o ukončení činnosti k 31. 05. 2021. 

 

Cena elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 119,11 eura/MWh podľa rozhodnutia  

č. 0175/2017/E-OZ z 20. 07. 2017 sa uplatní na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny  

do 31. 05. 2021. 

 

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. 

Andrej Juris 

predseda 

Martin Horváth 

                               podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Pavel Šimon, Benická 50/9, 031 01 Liptovský Mikuláš 


