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č. l. 18786/2014/BA 

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

R O Z H O D N U T I E 

Číslo: 0013/2014/N-ZK Bratislava  03. 10. 2014 

Číslo spisu: 3302-2014-BA  

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny ako orgán príslušný na konanie 

podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu a § 15 ods. 4 v spojení 

s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 10 ods. 1 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci 

rozhodnutia o zmene povolenia na podnikanie v energetike  

    r o z h o d o l   

podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov tak, že konanie o zmene povolenia č. 2009E 0381 - 3. zmena  

zo dňa 08. 10. 2012 na podnikanie v energetike na predmet podnikania elektroenergetika, 

rozsah podnikania dodávka elektriny vydaného pre spoločnosť Energetické Centrum a.s., 

Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 35 905 972, ktorá dňa 11. 04. 2014 zmenila obchodné 

meno na Cromicron Energy a.s.  z a s t a v u j e, pretože žiadateľ ako účastník konania  

na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol  

o možnosti zastavenia konania poučený.   

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru právnemu (ďalej len „úrad“) bola  

dňa 09. 06. 2014 doručená a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 18317/2014/BA žiadosť 

spoločnosti Cromicron Energy a.s., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 35 905 972,  

do 10. 04. 2014 s obchodným menom Energetické Centrum a.s. (ďalej len „žiadateľ“) 

o zmenu povolenia č. 2009E 0381 - 3. zmena zo dňa 08. 10. 2012 na podnikanie v energetike 

na predmet podnikania elektroenergetika, rozsah podnikania dodávka elektriny. Týmto dňom 

sa začalo správne konanie vo veci zmeny povolenia. 

 

Dňa 28. 07. 2014 úrad vyzval listom č. 21964/2014/BA žiadateľa na doplnenie žiadosti 

o aktuálny výpis z obchodného registra a dňa 04. 09. 2014 listom č. 24678/2014/BA ho 

opätovne vyzval na doplnenie žiadosti do piatich dní od doručenia výzvy a poučil ho  

o možnosti zastavenia konania.  
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Žiadateľ v stanovenej lehote, ktorá uplynula 15. 09. 2014 ani do dnešného dňa aktuálny 

výpis z obchodného registra nedoplnil.  

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správny orgán konanie 

zastaví, ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil 

nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad 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 právny, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Cromicron Energy a.s., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava 

JUDr. Zuzana Ďurovčíková  

riaditeľka odboru právneho 


