
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Odbor regulácie tepelnej  energetiky 

P.O.BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Číslo: 0005/2012/N-ZK Bratislava, 16.04.2012 
Číslo spisu: 612-2012-BA  
Číslo listu: 12878/2012/BA  
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky (ďalej len „úrad“) 
ako orgán príslušný na konanie, podľa § 5 ods. 1 písm. e) v spojení s § 15 ods. 1 a 3 zákona  
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

 
r o z h o d o l: 

 
vo veci vydania rozhodnutia o zmene povolenia na podnikanie v energetike rozsah podnikania: 
dodávka elektriny, pre žiadateľa Lumen Energy SR a.s., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava tak, 
že podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov správne konanie  z a s t a v u j e. 
 

 

Odôvodnenie:  

Dňa 30.01.2012 bola na úrad doručená žiadosť o vykonanie zmeny povolenia na podnikanie  
v energetike na predmet podnikania elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny žiadateľa 
Lumen Energy SR a.s., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“). Úrad listom  
č. 3366/2012/BA zo dňa 31.01.2012 potvrdil prijatie žiadosti a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyzval žiadateľa, aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia 
výzvy doplnil žiadosť o osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu podľa § 4a 
zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Úrad týmto listom informoval žiadateľa, že ak v určenej lehote neodstráni nedostatky návrhu, úrad 
konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastaví. Zároveň listom č. 3371/2012/BA  
zo dňa 31.01.2012 zaslal úrad žiadateľovi rozhodnutie o prerušení správneho konania. 

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania na výzvu správneho 
orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania 
poučený.  
 
 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu úradu, vydanému v prvom stupni, môže účastník konania podľa § 53 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať odvolanie v lehote 15 dní  
odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej 
energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí : 
Lumen Energy SR a.s., Pražská 11, 811 04 Bratislava 

Ing. Mária M a r k o v á 
riaditeľka odboru 


