
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: 0004/2020/E-ZK Bratislava 13. 03. 2020 

Číslo spisu: 211-2020-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. 7 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej 

len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie 

doplatku na roky 2019 až 2026 

r o z h o d o l 

podľa § 14 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z., že cenové konanie vo veci rozhodnutia 

pre stanovenie doplatku na roky 2019 až 2026 pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým 

inštalovaným výkonom 3 kW, umiestnenom na streche rodinného domu, súp. č. 56, 

nachádzajúcej sa v k. ú. Považany na pozemku s parc. č. 335/1, regulovaného subjektu  

Oľga Snopková, Tematinská 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 42017491    

z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt v lehotách určených úradom neodstránil 

nedostatky návrhu ceny. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 27. 12. 2019 

pod podacím číslom úradu 45642/2019/BA doručený návrh ceny výrobcu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie na roky 2019 až 2026 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného 

subjektu Oľga Snopková, Tematinská 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 42017491 

(ďalej len „regulovaný subjekt“) pre zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným 

výkonom 3 kW, umiestnenom na streche rodinného domu, súp. č. 56, nachádzajúcej sa v k. ú. 

Považany na pozemku s parc. č. 335/1. Týmto dňom začalo cenové konanie. 

 

Úrad po preštudovaní návrhu ceny zistil, že návrh ceny neobsahuje všetky náležitosti 

podľa § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) v spojení § 7 vyhlášky 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 

v znení vyhlášky č. 178/2019 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.”) v spojení § 14 zákona 

č. 250/2012 Z. z. 

 

Podľa § 14 ods. 9 prvej a druhej vety zákona o regulácii, ak je doručený návrh ceny 

neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve účastníka cenového 

konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil nedostatky; 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-250#f7109484
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súčasne ho poučí o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového konania neodstráni 

nedostatky návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania 

podľa podkladov, ktoré má k dispozícii. Úrad konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu 

návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi 

verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti podľa osobitného 

predpisu pred jeho podaním. 

 

Vzhľadom na to, že predložený návrh ceny nebol dostatočným podkladom na vydanie 

rozhodnutia vo veci schválenia návrhu ceny podľa § 14 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z., úrad 

výzvou s č. 1353/2020/BA z 21. 01. 2020 vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote 30 dní odo 

dňa doručenia výzvy doplnil k návrhu ceny: 

a) podľa § 6 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. úradom vydané potvrdenie o splnení 

oznamovacej povinnosti o začatí výroby elektriny, 

b) podľa § 7 ods. 19 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. doklad o práve užívať zariadenie 

doterajšieho výrobcu elektriny a kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu 

elektriny k priamemu vedeniu, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy, 

c) podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny 

na jednotlivé skupiny odberateľov, 

d) zároveň Vás žiadame podľa § 7 ods. 2 písm. a) v spojení s ods. 10 písm. a) vyhlášky  

č. 18/2017 Z. z. aby ste opravili návrh ceny (doplnili cenu elektriny pre stanovenie 

doplatku, vyplnili tabuľky údajov o výrobe a dodávke elektriny z obnoviteľných 

zdrojov a opravili  číslo rozhodnutia o schválení ceny pre stanovenie doplatku na rok  

t-1). Podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. Vás žiadame opravený návrh ceny 

doručiť úradu aj elektronicky (prostredníctvom Vašej elektronickej schránky na portáli 

E-Slovensko alebo e-mailom na adresu zlatica.vargova@urso.gov.sk). 

 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správny orgán konanie 

preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania 

a preto úrad rozhodnutím č. 0005/2020/E-PK z 21. 01. 2020 cenové konanie vo veci 

schválenia návrhu ceny prerušil. 

 

Úrad v uvedenej výzve taktiež poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia 

cenového konania v prípade neodstránenia nedostatkov návrhu ceny v určenej lehote. 

 

Výzvu na odstránenie nedostatkov návrhu ceny č. 1353/2020/BA z 21. 01. 2020   

prevzal regulovaný subjekt  31. 01. 2020 a rozhodnutie o prerušení konania  

č. 0005/2020/E-PK z 21. 01. 2020 prevzal regulovaný subjekt  27. 01. 2020. 

 

Lehota na odstránenie nedostatkov návrhu ceny uplynula dňom 02. 03. 2020. 

 

Regulovaný subjekt v lehote určenej úradom na odstránenie nedostatkov neodstránil 

nedostatky návrhu ceny. 

 

Na základe toho, že regulovaný subjekt v lehote určenej úradom na odstránenie 

nedostatkov neodstránil nedostatky návrhu ceny, úrad rozhodol tak ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

 



 3 

 

 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad  

pre reguláciu sieťových odvetví, predseda úradu, 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. 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda  

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Oľga Snopková, Tematinská 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 


