
   
 

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: 0001/2021/P-ZR                                                                           Bratislava 02. 03. 2021 

Číslo spisu: 1367-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom, 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. 2 v súlade § 15 ods. 4 zákona  

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

o vecnej regulácie na návrh regulovaného subjektu VEMEX ENERGO s. r. o., Moyzesova 

936/5,  811 05 Bratislava, IČO 35 853 441 vo veci zrušenia rozhodnutia č. 0057/2013/P-OP 

zo dňa 23. 09. 2013, ktorým úrad schválil obchodné podmienky dodávky plynu pri 

poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu - malé podniky   

 

r o z h o d o l  

 

podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt VEMEX ENERGO s. r. o., 

Moyzesova 936/5, 811 05 Bratislava, IČO 35 853 441 zrušuje rozhodnutie č. 0057/2013/P-OP 

zo dňa 23. 09. 2013, pretože regulovaný subjekt prestal vykonávať dodávku plynu 

zraniteľným odberateľom plynu. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva (ďalej len 

„úrad“) bola dňa 23. 02. 2021 doručená listom zo dňa 22. 02. 2021 a pod podacím číslom 

úradu 5300/2021/BA zaevidovaná žiadosť vo veci zrušenia rozhodnutia č. 0057/2013/P-OP 

zo dňa 23. 09. 2013, ktorým úrad schválil obchodné podmienky dodávky plynu pri 

poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu - malé podniky  (ďalej len „žiadosť“) 

spoločnosti VEMEX ENERGO s. r. o., Moyzesova 936/5, 811 05 Bratislava,  IČO 35 853 441 

(ďalej len „účastník konania“).  

 

Dôvodom na začatie konania o vecnej regulácie o zrušení rozhodnutia č. 0057/2013/P-OP 

zo dňa 23. 09. 2013 bola skutočnosť, že účastník konania ku dňu 22. 02. 2021 ukončil 

poskytovanie univerzálnej služby v plynárenstve pre zraniteľných odberateľov. 

Účastník konania vo  svojej žiadosti informoval úrad, že ako dodávateľ v zmysle § 3 písm. a) 

bod 11. zákona č.  251/2012 Z. z.  o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ku dňu 22. 02. 2021 nedodáva plyn a nemá uzatvorené žiadne 

zmluvy s odberateľmi plynu v domácnosti ani malými podnikmi . 
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 Podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) na návrh účastníka konania alebo 

z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak prestal vykonávať regulovanú 

činnosť. 

 

Podľa  § 17 ods. 4 zákona o regulácii  na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia 

sa použije ustanovenie § 15 zákona o regulácii primerane. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia. 

 

 

Podľa článku 31 služobného predpisu úradu č. 02/2021 Organizačného poriadku  

sa konania začaté a právoplatné neukončené, v ktorých pôsobnosť vykonával odbor alebo 

oddelenie podľa organizačného poriadku účinného do 28. februára 2021, dokončia podľa 

organizačného poriadku účinného od 1. marca 2021. 

 

 

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. 

 

 

 

 
 
  
 
 

                                                                                             Richard Ružička 

                                                             riaditeľ odboru regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

VEMEX ENERGO s. r. o., Moyzesova 936/5, 811 05 Bratislava 


