ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Odbor regulácie tepelnej energetik y
P.O.BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0019/2012/N-ZK
Číslo spisu: 2635-2012-BA
Číslo listu: 33604/2012/BA

Bratislava, 15.11.2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky (ďalej len „úrad“) ako
vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto

zastavuje

konanie vo veci vydania rozhodnutia o vydaní povolenia na podnikanie v energetike na predmet
podnikania elektroenergetika, rozsah podnikania: výroba elektriny pre žiadateľa A.I.FARMA, s.r.o.
so sídlom Pod vinohradmi 1231/1, 951 15 Mojmírovce.

Odôvodnenie:
Dňa 28.06.2012 bola na úrad doručená žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v energetike
na predmet podnikania elektroenergetika, rozsah podnikania: výroba elektriny žiadateľa
A.I.FARMA, s.r.o. so sídlom Pod vinohradmi 1231/1, 951 15 Mojmírovce (ďalej len „žiadateľ“). Úrad
listom č. 18232/2012/BA zo dňa 29.06.2012 potvrdil prijatie žiadosti a oznámil začiatok správneho
konania. Podanie nemalo predpísané náležitosti, preto úrad prerušil konanie a vyzval žiadateľa
na doplnenie podania. Žiadateľ podanie nedoplnil a listom doručeným na úrad dňa 14.11.2012 požiadal
o späťvzatie žiadosti, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) úrad
konanie zastaví, ak účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť.

Poučenie:
Podľa § 30 odseku 2 zákona o správnom konaní proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa
§ 30 ods. 1 písm. b) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru

Rozhodnutie sa doručí :
A.I.FARMA, s.r.o., Pod vinohradmi 1231/1, 951 15 Mojmírovce

