
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 

SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE 

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

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0003/2019/E-EU               Bratislava 21.01. 2019  

Číslo spisu:1895-2018-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie ako orgán príslušný  

na konanie podľa článku 6 ods. 2 písm. a) a článku 40 ods. 6 Nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej 

prenosovej sústavy  v spojení s § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. c) 

prvého bodu, § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu všetkých 

prevádzkovateľov prenosových sústav na Kľúčové organizačné požiadavky, úlohy 

a zodpovednosti (KORRR) v súvislosti s výmenou údajov v súlade s článkom 40 ods. 6 

nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2 augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie 

pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy z 1. októbra 2018  

 

 

rozhodol 

 

 

 

podľa článku 6 ods. 2 písm. a) a článku 40 ods. 6 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485  

z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej 

prenosovej sústavy, a § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava,  

IČO: 35 829 141 s c h v a ľ u j e  návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav  

na Kľúčové organizačné požiadavky, úlohy a zodpovednosti (KORRR) v súvislosti s výmenou 

údajov v súlade s článkom 40 ods. 6 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485  

z 2 augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej 

sústavy, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť 

výroku. 
 

Odôvodnenie: 

 

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť SEPS, a.s.“) 

zaslala v súlade s článkom 40 ods. 6 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2 augusta 2017, 

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy  

(ďalej len „nariadenie SO GL“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) 
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písomný návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na Kľúčové organizačné 

požiadavky, úlohy a zodpovednosti (KORRR) v súvislosti s výmenou údajov v súlade 

s článkom 40 ods. 6 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2 augusta 2017, ktorým  

sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len „návrh 

KORRR“). Návrh KORRR bol doručený úradu 4. apríla 2018 a zaevidovaný pod podacím 

číslom 11646/2018/BA. 

 

Dňa 9 augusta 2018 Úrad zaslal spoločnosti SEPS, a.s. výzvu zaevidovanú  

pod číslom 28316/2018/BA, v ktorej Úrad v zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia SO GL vyzval 

spoločnosť SEPS, a.s., aby doplnila resp. zmenila návrh všetkých prevádzkovateľov 

prenosových sústav (ďalej len „PPS“) na KORRR v súvislosti s výmenou údajov o prvky 

uvedené v kapitole III. dokumentu „Požiadavka všetkých regulačných orgánov na zmenu 

a doplnenie návrhu všetkých PPS na kľúčové organizačné požiadavky, úlohy a zodpovednosti 

(KORRR) v súvislosti s výmenou údajov v súlade s článkom 40 ods. 6 nariadenia Komisie 

(EÚ) 2017/1485 z 2 augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie 

elektrizačnej prenosovej sústavy“. 

 

Spoločnosť SEPS, a.s., 12 októbra 2018 predložila Úradu doplnenie zaevidované pod podacím 

číslom 34965/2018/BA. Pričom, predmetný dokument preložený v slovenskom jazyku 

spoločnosť SEPS, a.s. zaslala Úradu dňa 24 októbra 2018 tento dokument je zaevidovaný  

pod podacím číslom 35784/2018/BA.  

 

Návrh KORRR bol verejne konzultovaný všetkými PPS prostredníctvom združenia ENTSO-E 

od 31. októbra 2017 do 1. decembra 2017 v súlade s článkom 11 nariadenia SO GL.  

Všetky národné regulačné orgány (ďalej len „NRÚ“)   poskytli neformálne písomné stanovisko 

k návrhu KORRR dňa 13. decembra 2017, ktoré bolo taktiež doplnené počas následnej 

bilaterálnej komunikácie. Návrh KORRR (z 27. februára 2018), ktorý predložili všetci 

prevádzkovatelia prenosových sústav svojim NRÚ na schválenie, dostal posledný NRÚ dňa  

6. apríla 2018.  

 

Článok 6 ods. 7 nariadenia SO GL vyžaduje, aby všetky NRÚ konzultovali,  

úzko spolupracovali a koordinovali s cieľom dosiahnuť dohodu a rozhodnúť do šiestich 

mesiacov od prijatia predloženého návrhu posledným NRÚ. 

 

Vzhľadom na množstvo nevyriešených otázok a potrebe ďalšieho objasnenia  

v predloženom návrhu KORRR sa všetky NRÚ dohodli 23. júla 2018 požiadať o zmenu 

KORRR vydaním svojho vnútroštátneho rozhodnutia do 15. augusta 2018. Posledné 

vnútroštátne rozhodnutie o žiadosti o zmenu a doplnenie bolo vydané 4. septembra 2018. 

 

Všetci prevádzkovatelia prenosových sústav mali predložiť zmenený a doplnený návrh  

do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o zmenu a doplnenie od všetkých NRÚ, ako je uvedené 

v článku 7 ods. 1. Následne všetky NRÚ rozhodnú o zmenenom a doplnenom návrhu do dvoch 

mesiacov od jeho prijatia. Zmenený návrh KORRR z 1. októbra 2018 bol prijatý posledným 

NRÚ dňa 20. novembra 2018. 

 

Všetky NRÚ súhlasili s návrhom všetkých PPS, aby do svojho zmeneného a doplneného návrhu 

KORRR zahrnuli všetky návrhy a vysvetlenia požadované všetkými NRÚ v ich žiadosti  

o zmenu a doplnenie z 23. júla 2018. 
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Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z nariadenia SO GL, zo správneho poriadku, posúdil 

a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise č. 1895-2018-BA a v priebehu správneho 

konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Všetky zmeny sú zapracované 

v dokumente, ktorý je prílohou výroku tohto rozhodnutia.  

 

 

Poučenie:  

 

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

sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 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 Návrh všetkých PPS na Kľúčové organizačné požiadavky, 

úlohy a zodpovednosti (KORRR) v súvislosti s výmenou údajov v súlade s článkom  

40 ods. 6) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2 augusta 2017, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prevádzkovateľov elektrizačnej prenosovej sústavy z 1. októbra 2018  

(13 strán A4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Renáta Pisárová  

generálna riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozhodnutie sa doručí:  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


