
 
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Číslo: 0019/2020/S-LA Bratislava 11. 12. 2020 

Číslo spisu:  6437-2020-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulačnej politiky, 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. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov 

s c h v a ľ u j e 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov pre regulovaný subjekt ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 

816 47  Bratislava, IČO:  36 677 281 Rámcovú distribučnú zmluvu (zmluva o prístupe 

do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny), Číslo Rámcovej zmluvy 100490 uzavretú 

medzi zmluvnými stranami Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova   6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 a ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 677 281, z 25. 11 . 2020, v predloženom znení. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulačnej politiky (ďalej len „úrad“) 

bol 02. 12. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 28267/2020/BA 

regulovaným subjektom ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO:  36 677 281 

(ďalej len „ZSE Energia , a. s.“) predložená v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o regulácii“) Rámcová distribučná zmluva (zmluva o prístupe do distribučnej sústavy 

a distribúcii elektriny), Číslo Rámcovej zmluvy 100490 uzavretú medzi zmluvnými stranami 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova   6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej 

len „ZSD, a. s.“), a ZSE Energia, a. s., z 25. 11. 2020 (ďalej len „Rámcová distribučná 

zmluva“).  

Týmto dňom bolo začaté správne konanie vo veci schvaľovania zmluvy o poskytovaní 

služieb. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví   

    Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 
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Podľa § 15 ods. 2 zákona o regulácii konanie o vecnej regulácii začalo na návrh 

účastníka konania. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 

zmluvy o poskytovaní služieb je navrhovateľ - spoločnosť ZSE Energia, a. s. 

Podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s § 15 ods. 1 zákona 

o regulácii týmto začalo na návrh regulovaného subjektu konanie vo veci vydania 

rozhodnutia o schválení zmluvy o poskytovaní služieb. 

Následne spoločnosť ZSE Energia, a.s., listom doručeným na úrad 02. 12. 2020 

prostredníctvom elektronickej pošty a zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

28837/2020/BA doplnila podanie o údaje o skutočnom distribuovanom objeme elektriny 

v roku 2019, plánovanom množstve v roku 2020 a 2021. 

Úrad po preštudovaní predloženého podania zistil, že Rámcová distribučná zmluva ... 

(text je regulovaným subjektom označený ako obchodné tajomstvo). 

Predmetom Rámcovej distribučnej zmluvy ... (text je regulovaným subjektom 

označený ako obchodné tajomstvo). 

Úrad ďalej zistil, že ceny resp. tarify za služby podľa predmetu Rámcovej distribučnej 

zmluvy, ktoré podliehajú cenovej regulácii sú vo výške určenej podľa príslušného 

rozhodnutia úradu platného na príslušné obdobie plnenia Rámcovej distribučnej zmluvy. 

Ceny ostatných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny, ktoré nepodliehajúcich cenovej 

regulácii sú vo výške určenej v Cenníku služieb distribúcie spoločnosti ZSD, a. s., platnom 

na príslušné obdobie. 

Podľa § 29 ods. 2 zákona o regulácii regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú 

činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného 

podniku, je povinný predložiť úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb alebo 

právny úkon, ktorým sa táto zmluva mení (ďalej len „zmena zmluvy“), prostredníctvom 

ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak túto zmluvu uzatvára s osobou, ktorá 

je súčasťou tohto integrovaného podniku, ak predpokladaná hodnota predmetu zmluvy 

o poskytovaní služieb je vyššia ako 100 000 eur; zmluva alebo zmena zmluvy je bez 

predchádzajúceho schválenia úradom neplatná. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb, 

ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy alebo zmeny zmluvy zodpovedajú 

podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku. 

Podľa § 29 ods. 7 zákona o regulácii zmluva alebo zmena zmluvy podľa odsekov 2 a 6 

nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku najmä, ak obsahuje 

dojednania, ktoré spôsobujú porušenie povinnosti regulovaného subjektu podľa odseku 1 

písm. d), dojednania o neprimeranom právnom následku za porušenie záväzku regulovaného 

subjektu alebo dojednania, ktoré umožňujú druhému účastníkovi zmluvy jednostranne 

ukončiť zmluvu alebo zmenu zmluvy, bez toho, aby bolo obdobné oprávnenie priznané aj 

regulovanému subjektu. Zmluva alebo zmena zmluvy podľa odsekov 2 a 6 nezodpovedá 

podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku ani vtedy, ak obsah tejto zmluvy alebo 
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tejto zmeny zmluvy nie je zlučiteľný s právom Európskej únie alebo politikami Európskej 

únie. 

Na základe skutočnosti, že cena za distribúciu elektriny je určená podľa platných 

a účinných rozhodnutí úradu a všeobecne platných predpisov úrad konštatuje, že Rámcová 

distribučná zmluva neobsahuje dojednania, ktoré spôsobujú porušenie povinnosti 

regulovaného subjektu dodržiavať pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť 

vynaložených nákladov podľa § 29 ods. 1 písm. d) zákona o regulácii. 

Úrad taktiež konštatuje, že Rámcová distribučná zmluva neobsahuje ani dojednania 

o neprimeranom právnom následku za porušenie záväzku regulovaného subjektu alebo 

dojednania, ktoré umožňujú druhému účastníkovi zmluvy jednostranne ukončiť zmluvu alebo 

zmenu zmluvy, bez toho, aby bolo obdobné oprávnenie priznané aj regulovanému subjektu, 

a že obsah tejto zmluvy je zlučiteľný s právom Európskej únie alebo politikami Európskej 

únie. 

Splnením podmienok podľa § 29 ods. 7 zákona o regulácii zmluva o poskytovaní 

služieb predložená na schválenie zodpovedá podmienkam v bežnom obchodnom styku. 

Zákon o regulácii v ustanovení § 13 ods. 2 písm. i) upravuje pôsobnosť úradu vo veci 

schvaľovania zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2 zákona o regulácii.  

Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii na konanie podľa tohto zákona 

sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 33 ods. 2, ak sa v konaní 

vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi 

konania vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad po preskúmaní všetkých podkladov ku konaniu dospel k záveru, že regulovaný 

subjekt splnil všetky podmienky podľa zákona o regulácii a rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

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

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulačnej politiky, 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. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Michaela Uríčková 

 poverená riadením odboru regulačnej politiky  
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Rozhodnutie sa doručí:  

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 

 


