
   
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
ODBOR REGULÁCIE PLYNÁRENSTVA A OBCHODU S ELEKTRINOU A PLYNOM  

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

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo: 0003/2021/P-OP                                                                            Bratislava 17. 12. 2021 

Číslo spisu: 5580-2021-BA 

 

 

     Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, 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 rozhodnutia o schválení obchodných podmienok 

dodávateľa univerzálnej služby pre dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti 

 

r o z h o d o l  

 

podľa § 13 ods. 2 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt innogy Slovensko s. r. o.,  

(do 30. 09. 2016 RWE Gas Slovensko, s. r. o.) Hviezdoslavovo námestie 13,  

811 02 Bratislava, IČO: 44  291 809 m e n í rozhodnutie č. 0004/2015/P-OP 

zo dňa 30. 07. 2015, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil obchodné 

podmienky dodávateľa plynu pre dodávky plynu pre domácnosti, ktorý poskytuje univerzálnu 

službu, a ktoré sú prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvoria tak neoddeliteľnú časť 

výroku. 
 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť odo dňa doručenia regulovanému subjektu  

innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44  291 809. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom (ďalej len „úrad“) bol dňa 24. 11. 2021 doručený listom  

č. 019/RM/innogy/2021 zo dňa 24. 11. 2021 a pod podacím číslom úradu 31664/2021/BA 

zaevidovaný návrh Obchodných podmienok dodávateľa univerzálnej služby pre dodávky 

plynu pre odberateľov plynu v domácnosti (ďalej len „Obchodné podmienky“)  

spoločnosti innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava,  

IČO: 44 291 809 (ďalej len „účastník konania“).  

 

Dňom 24. 11. 2021 sa začalo podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) v spojení 

§ 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia návrhu 

Obchodných podmienok. 
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Dňa 25. 11. 2021 úrad po preskúmaní predložených Obchodných podmienok zaslal 

elektronickou poštou účastníkovi konania pripomienky k Obchodným podmienkam, ktoré sú 

zaevidované pod podacím číslom úradu 31756/2021/BA. Úrad oznámil účastníkovi konania,  

aby návrh Obchodných podmienok zaslal aj vo formáte Word so sledovaným zmien, 

ktoré  náležite zdôvodní. Ďalej úrad žiadal doplniť podanie o novú  žiadosť vo veci zmeny 

rozhodnutia č. 0004/2015/P-OP zo dňa 30. 07. 2015, ktorým úrad schválil obchodné 

podmienky dodávateľa plynu pre dodávky plynu pre domácnosti spolu s aktualizovaným 

splnomocnením pre splnomocniteľa, ktorý zastupuje spoločnosť innogy Slovensko s. r. o. 

 

Dňa 02. 12. 2021 účastník konania na základe pripomienok úradu doplnil návrh 

Obchodných podmienok elektronickou poštou, ktorá je zaevidovaná pod podacím číslom 

úradu 32542/2021/BA. 

 

 Úrad po opätovnom preskúmaní návrhu Obchodných podmienok dňa 16. 12. 2021 

zaslal elektronickou poštou účastníkovi konania pripomienky k Obchodným podmienkam  

zo dňa 24. 11. 2021, ktoré sú zaevidované pod podacím číslom úradu 34010/2021/BA.  

Úrad žiadal účastníka konania, aby v návrhu Obchodných podmienok opravil chyby 

formálneho charakteru a preformuloval navrhnutý text v  článku VIII. Poučenie pre odberateľa 

súvisiace s dodávkou plynu. 

 

Dňa 16. 12. 2021 účastník konania na základe pripomienok úradu doplnil návrh 

Obchodných podmienok elektronickou poštou, ktorá je zaevidovaná pod podacím číslom 

úradu 34105/2021/BA. 

 

Predložený návrh Obchodných podmienok úrad podrobne preskúmal a následne  

v rámci správneho konania formou elektronickej komunikácie prerokovával s účastníkom 

konania všetky pripomienky, ktoré k návrhu Obchodných podmienok uplatnil. Následne boli 

pripomienky do predloženého návrhu Obchodných podmienok zapracované.  

 

 Úrad po preskúmaní predložených Obchodných podmienok zistil, že sú vypracované  

v súlade so vzorovými Obchodnými podmienkami dodávky plynu, ak je pri dodávke plynu 

poskytovaná univerzálna služba, v súlade so zákonom o regulácii a v súlade s § 69 ods. 2 

písm. a) 3. bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“). 

 

Podľa § 41 zákona o regulácii sa nevzťahuje na príslušné konanie § 33 ods. 2  

správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní tohto rozhodnutia iba z podkladov 

predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku.  

Úrad ďalej posúdil súlad predložených Obchodných podmienok so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, osobitne so zákonom o regulácii, zákonom o energetike a dospel 

k záveru, že navrhované znenie Obchodných podmienok spĺňa požiadavky na ich schválenie, 

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

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať  

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou  

a plynom, Bajkalská 27,P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

Príloha k výroku rozhodnutia: 

 

- schválené znenie dokumentu „Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní 

univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti spoločnosti innogy Slovensko s. r. o.“  

(20 strán A4). 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Richard Ružička 

                                                             riaditeľ odboru regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 


