
 

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: 0005/2019/E-EU      Bratislava, 06. 03. 2019 

Číslo spisu:  1409-2019-BA 

   3518-2018-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán 

príslušný na konanie podľa článku 6 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388                      

z 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do 

elektrizačnej sústavy v spojení s § 4 ods. 1, § 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 a § 47 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci o schválenia návrhu 

„Všeobecne platných požiadaviek v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 zo 17. 

augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do 

elektrizačnej sústavy“  

  

rozhodol 

 

podľa článku 6 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 z 17. augusta 2016, ktorým sa 

stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy a § 13 ods. 2 

písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších 

predpisov tak, že pre regulovaný subjekt Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,      

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 schvaľuje „Všeobecne platné požiadavky v zmysle 

nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 zo 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový 

predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy“ ktoré sú obsiahnuté v 

dokumentoch Plán frekvenčného vypínania na rok 2019, Prevádzková inštrukcia č. 655-1/4, 

Prevádzková inštrukcia č. 456-1/2 a sú prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvoria tak 

neoddeliteľnú časť výroku. 

 

 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., (ďalej len „spoločnosť ZSD, a. s.“) zaslala 

listom v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 z 17. augusta 2016, 

ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy 

(ďalej len „Nariadenia“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) písomný 

návrh „Všeobecne platné požiadavky v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388“ (ďalej 

len „Návrh“). Návrh bol doručený Úradu 7. septembra 2018 a zaevidovaný pod podacím 
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číslom 31306/2018/BA. Spoločnosť ZSD, a.s. v liste uvádza, že všeobecne platné 

požiadavky v zmysle Nariadenia sú obsiahnuté v internom dokumente spoločnosti ZSD, a. s. 

Prevádzková inštrukcia č. 655-1/4 s názvom „Voľba nastavení automatík OZ na 110 KV 

vývodoch a frekvenčných ochrán spoločnosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. 

s.“ a spolu s  „Plán frekvenčného vypínania na rok 2019“ tvoria prílohu tohto listu.  

Úrad obdržal dňa 28.02.2019 prostredníctvom emailovej komunikácie informáciu 

zaevidovanú pod evidenčným č. 8395/2019/2019, o doplnení Návrhu, v ktorom budú 

podrobnejšie špecifikované jednotlivé požiadavky v zmysle predmetných ustanovení 

článkov Nariadenia pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

Dňa 4. marca 2019 úrad obdržal listom doplnenie Návrhu zaevidované pod č. 8990/2019/BA 

v ktorom spoločnosť ZSD, a. s. uvádza nasledovné: 

„1. Všeobecné požiadavky na frekvenciu v zmysle článku 12 nariadenia Komisie č. 

2016/1388, v nadväznosti na jeho prílohu I., sa, na základe koordinovaného postupu so 

spoločnosťou SEPS, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 59/A, 824084 Bratislava, IČO: 35 829 141 

(ďalej len „SEPS, a.s.“), nachádzajú v dokumentoch spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. „Prevádzková inštrukcia č. 655-1/4“ a „Plán frekvenčného vypínania na 

rok 2019“, ktoré boli Úradu poskytnuté v prílohe listu č. 0198/REGD/09/2018 dňa 07. 09. 

2018. 

2. Všeobecné požiadavky na napätie v zmysle článku 13 nariadenia Komisie č. 2016/1388, 

v nadväznosti na jeho prílohu II., sa, na základe koordinovaného postupu so spoločnosťou 

SEPS, a. s., nachádzajú v dokumente spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

„Prevádzková inštrukcia č. 456-1/2“, ktorú prikladá spoločnosť Západoslovenská 

distribučná, a.s. k tomuto listu ako prílohu. 

3. Čo sa týka všeobecných požiadaviek na skratovú odolnosť v zmysle článku 14 nariadenia 

Komisie č. 2016/1388, hraničné hodnoty stanovené podľa odseku 3 tohto článku (po 

neplánovanej udalosti), ako aj hraničné hodnoty stanovené podľa odseku 5 tohto článku 

(pred neplánovanou udalosťou) sú odovzdávané spoločnosťou Západoslovenská distribučná, 

a.s. spoločnosti SEPS, a.s. každoročne pre časový rez +5 a +10 rokov ako podklady pre 

„Program rozvoja sústavy spoločnosti SEPS, a.s.“ v zmysle dokumentu spoločnosti SEPS, 

a.s. „Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej 

sústavy“, ktorý je schvaľovaný.  

4. Čo sa týka požiadaviek na jalový výkon v zmysle článku 15 nariadenia Komisie č. 

2016/1388, požiadaviek na ochrany v zmysle článku 16 nariadenia Komisie č. 2016/1388 a 

požiadaviek na reguláciu v zmysle  článku 17 nariadenia Komisie č. 2016/1388, tieto 

určované výlučne spoločnosťou SEPS, a.s. v koordinácii s prevádzkovateľmi distribučných 

sústav. 

5. Čo sa týka požiadaviek na poskytovateľov služieb riadenia odberu pre prevádzkovateľov 

sústav v zmysle Hlavy III, Kapitola 1 nariadenia Komisie č. 2016/1388, tieto sú stanovené 

priamo týmito predmetnými ustanoveniami, na čo odkazuje aj článok 31 (2) nariadenia 

Komisie č. 2016/1388.“ 

 

Úrad má za to, že predložené podklady Plán frekvenčného vypínania na rok 2019, 

Prevádzková inštrukcia č. 655-1/4, Prevádzková inštrukcia č. 456-1/2 sú všeobecne platné 

požiadavky v zmysle Nariadenia. 
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Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok). Predložený Návrh preskúmal a v priebehu správneho konania priebežne 

prerokovával pripomienky so spoločnosťou ZSD, a. s. a posúdil súľad predloženého Návrhu 

s Nariadením. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 

predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Celé znenie Návrhu je 

prílohou výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekciu ekonomiky a 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
Príloha k výroku rozhodnutia:  

- schválené znenie dokumentov  

1. Plán frekvenčného vypínania na rok 2019 (10 strán A4) 

2. Prevádzková inštrukcia č. 655-1/4 (8 strán A4) 

3. Prevádzková inštrukcia č. 456-1/2 (8 strán A4) 

 

 

 

               JUDr. Renáta Pisárová 

              generálna riaditeľka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 


