ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0034/2014/S-LA
Číslo spisu: 6957-2014-BA

Martin 27.10.2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz, 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
rozhodol
podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu Stredoslovenská energetika - Distribúcia,
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, konanie vo veci vydania
rozhodnutia o schválení zmluvy o poskytovaní služieb p r e r u š u j e, pretože regulovaný
subjekt bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov podania.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len
„úrad“) bola dňa 13.10.2014 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu
26963/2014/BA regulovaným subjektom Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 (ďalej len „ SSE-D, a.s.“) predložená
v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len
„zákon o regulácii“) Zmluva o predaji elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny,
o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou uzatvorená v zmysle ustanovení
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. medzi zmluvnými stranami Stredoslovenská
energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a SSE- D, a.s., zo dňa
8.10.2014 (ďalej len „Zmluva“).
Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže
účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby v stanovenej lehote
nedostatky odstránil, súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. Odstránením nedostatkov
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podania je doplnenie a prepracovanie podania s dôrazom na striktné dodržanie ustanovenia
§ 29 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Úrad po preštudovaní predloženej Zmluvy zistil, že regulovaný subjekt predložil
podanie s nedostatkami.
Nakoľko úrad po preštudovaní predloženej Zmluvy dospel k záveru, že neobsahuje
náležitosti, na základe ktorých by úrad mohol vydať rozhodnutie o schválení zmluvy
o poskytovaní služieb, úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno
odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Ivan Zachar
riaditeľ odboru regulácie kvality a analýz

Rozhodnutie sa doručí:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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