
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: 0005/2019/E-ZR                                                         Bratislava 11.1.2019 

Číslo spisu: 38-2019-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 

písm. b) druhý bod a § 9 ods. 1 písm. c) prvý bod zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii 

v sieťových odvetviach vo veci zrušenia rozhodnutia číslo 0333/2014/E, číslo spisu                

6792-2014-BA z 22.10.2014, ktorým  úrad schválil podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona 

o regulácii od 1. novembra 2014 dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je Stredoslovenská 

energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 pre časť 

vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská 

distribučná, a.s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, vrátane miestnych 

distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené 

 

r o z h o d o l 

 

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

rozhodnutie číslo 0333/2014/E, číslo spisu 6792-2014-BA z 22.10.2014, ktorým  úrad schválil 

podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona o regulácii od 1. novembra 2014 dodávateľa poslednej 

inštancie, ktorým je Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 

Žilina, IČO 36 403 008 pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu 

elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO 36 442 151, vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené           

z r u š u j e   s účinnosťou k 1.1.2019 z dôvodu, že sa zmenili podmienky, na základe ktorých 

bolo vydané rozhodnutie číslo 0333/2014/E, číslo spisu 6792-2014-BA z 22.10.2014.    

 

Odôvodnenie: 

I. 

1. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) začal 03.01.2019 z vlastného 

podnetu konanie vo veci zrušenia rozhodnutia číslo 0333/2014/E, číslo spisu                      

6792-2014-BA z 22.10.2014, ktorým  úrad schválil podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona 

o regulácii od 1. novembra 2014 dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je Stredoslovenská 

energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 pre časť 

vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť 

Stredoslovenská distribučná, a.s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,                           



IČO 36 442 151, vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené (ďalej len 

„rozhodnutie o DPI“). 

2. Dôvodom pre začatie konania o zrušení rozhodnutia o DPI je skutočnosť, že účastník 

konania, spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B,    

010 47 Žilina, IČO 36 403 008 (ďalej len „účastník konania“) prestal dňom  1.1.2019 spĺňať 

podmienky na výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie. V dôsledku tejto skutočnosti 

sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o DPI.   

3. Začatie konanie o zrušení rozhodnutia o DPI z vlastného podnetu oznámil úrad účastníkovi 

konania listom číslo z 28.12.2018. 

 

II. 

4. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len 

„zákon o regulácii“) je úrad orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví 

s celoslovenskou pôsobnosťou.  

5. Podľa § 9 písm. b) druhý bod zákona o regulácii úrad vykonáva vecnú reguláciu podľa           

§ 13, 15 a 23. 

6. Podľa § 9 písm. c) prvý bod zákona o regulácii úrad rozhoduje o veciach podľa § 11 až 17.   

7. Podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona o regulácii je vecnou reguláciou aj rozhodovanie 

o schválení dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovanie o jeho výbere. 

8. Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo                 

z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky,          

na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13, alebo nastali skutočnosti,             

ktoré túto zmenu odôvodňujú. 

9. Podľa § 3 písm. a) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) sa dodávateľom poslednej inštancie 

rozumie držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým 

odberateľom elektriny, ktorého rozhodnutím určí úrad.  

 

III. 

10. Úrad 22.10.2014 vydal rozhodnutie o DPI, ktorým schválil s účinnosťou                                     

od 1. novembra 2014 ako dodávateľa poslednej inštancie účastníka konania. 

11. Účastník konania bol držiteľom Povolenia č. 2005E 0059 – 7. zmena z 18.1.2018                    

na predmet podnikania energetika, rozsah podnikania výroba elektriny a dodávka elektriny.  

12. Účastník konania žiadosťou doručenou úradu 23.11.2018 a zaevidovanou  pod číslom 

4229-2018-BA navrhol zmenu doby platnosti Povolenia 2005E 0059 – 7. zmena 

z 18.1.2018.  

13. Úrad návrhu účastníka konania z 23.11.2018 vyhovel a 4.12.2018 vydal rozhodnutie – 

Povolenie č. 2005E 0059 – 8. zmena, ktorým zmenil dobu platnosti povolenia na výrobu 

a dodávku elektriny na 31.12.2018.  

14. S účinnosťou od 1.1.2019 účastník konania nie je držiteľom povolenia na dodávke elektriny 

a nespĺňa § 3 písm. a) deviaty bod zákona o energetike stanovenú podmienku                          

pre výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie. Zmenili sa teda podmienky, na základe 

ktorých bol účastník konania rozhodnutím o DPI schválený dodávateľom poslednej 

inštancie pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny 



spoločnosť  Stredoslovenská distribučná, a.s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

IČO 36 442 151, vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené. 

15. Dňa 20.12.2018 vydal úrad rozhodnutie číslo 0282/2018/E, číslo spisu 4762-2018-BA, 

ktorým s účinnosťou od 1.1.2019 schválil a vybral nového dodávateľa poslednej inštancie 

na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu 

elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO 36 442 151, vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené.   

16. Úrad listom číslo z 03.01.2019 vyzval podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (Správny poriadok) účastníka konania pred vydaním tohto rozhodnutia                          

na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie v lehote troch dní od doručenia výzvy. 

Účastník konania sa k podkladom pre rozhodnutie pred jeho vydaním nevyjadril.      

17. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že sa zmenili podmienky, 

na základe ktorých bolo 22.10.2014 vydané rozhodnutie o DPI a s účinnosťou od 1.1.2019  

rozhodnutie o DPI zrušuje. 

 

Poučenie: 

Proti touto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať na Úrad                   

pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 v lehote        

15 dní od oznámenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Renáta Pisárová 

                                                                                            generálna riaditeľka sekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 


