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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0004/2021/E-ZK Bratislava 03. 02. 2021 

Číslo spisu: 684-2021-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 

zmeny rozhodnutia č.  0074/2018/E z 18.12.2017 v znení  rozhodnutia  č.  0112/2018/E  

z 19.12.2018 v znení  rozhodnutia  č. 0133/2020/E z 12.12.2019, ktorým schválil tarify  

za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny  a  podmienky  ich  

uplatnenia 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt 

Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 35702257 

z a s t a v u j e  konanie vo veci zmeny rozhodnutia č.  0074/2018/E z 18.12.2017 v znení  

rozhodnutia  č.  0112/2018/E z 19.12.2018 v znení  rozhodnutia  č. 0133/2020/E  

z 12.12.2019. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím  

č.  0074/2018/E z 18.12.2017 v znení  rozhodnutia  č.  0112/2018/E z 19.12.2018 v znení  

rozhodnutia  č. 0133/2020/E z 12.12.2019 tarify za prístup do distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2020 s platnosťou až do roku 2021 

pre regulovaný subjekt Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, 

IČO: 35702257 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

Dňa 29. 12. 2020 úrad listom č. 29621/2020/BA oznámil regulovanému subjektu, 

že začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia č.  0074/2018/E z 18.12.2017 v znení  

rozhodnutia  č.  0112/2018/E z 19.12.2018 v znení  rozhodnutia  č. 0133/2020/E  

z 12.12.2019. List č. 29621/2020/BA bol regulovanému subjektu doručený 31. 12. 2020. 

Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“). 

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii a vyhlášky Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
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v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.”). 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia bola skutočnosť, že úrad rozhodnutím č. 0110/2021/E 

z 23. 12. 2020 zmenil rozhodnutie č. 0008/2018/E z 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia  

č. 0019/2019/E z 08. 11. 2018 v znení rozhodnutia 0059/2020/E z 27. 11. 2019 schválil 

zmenu taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich 

uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2021 do konca 5. regulačného obdobia pre regulovaný 

subjekt Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len 

„Západoslovenská distribučná, a.s.”) 

V súlade so zásadou súčinnosti, zásadou materiálnej pravdy v spojení s § 32 zákona 

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

len „správny poriadok“) úrad vyzval regulovaný subjekt listom č. 29622/2020/BA 

z 29. 12. 2020, aby sa v lehote desať dní odo dňa doručenia výzvy vyjadril k podkladom.  

Úrad v súlade s § 17 ods. 3 písm. b) zistil, že nie je dôvod na zmenu rozhodnutia  

č.  0074/2018/E z 18.12.2017 v znení  rozhodnutia  č.  0112/2018/E z 19.12.2018 v znení  

rozhodnutia  č. 0133/2020/E z 12.12.2019 pretože regulovaný subjekt k 31. 12. 2019 prestal 

vykonávať regulovanú činnosť a preto konanie v tejto veci zastaví.  

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: 

Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 


