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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: 0008/2014/N-ZK Bratislava  20. 03. 2014 

Číslo spisu: 1578-2014-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 § 6 ods. 3 

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

rozhodnutia o vydaní povolenia na podnikanie v energetike  

    r o z h o d o l   

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

v znení neskorších predpisov tak, že konanie o vydaní povolenia na podnikanie v energetike 

na predmet podnikania výroba elektriny pre žiadateľa Daniela Gallaya, Vinica 5777,  

984 01 Lučenec  z a s t a v u j e, pretože žiadateľ vzal svoju žiadosť o vydanie povolenia späť.   

 

Odôvodnenie: 

 

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

dňa 26. 02. 2014 doručená a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 6487/2014/BA žiadosť 

Daniela Gallaya, Vinica 5777, 984 01 Lučenec (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie povolenia  

na podnikanie v energetike na predmet podnikania výroba elektriny.  

Dňa 05. 03. 2014 listom č. 7595/2014/BA úrad potvrdil prijatie žiadosti. 

Dňa 19. 03. 2014 bolo úradu doručené a zaevidované pod podacím číslom 

9043/2014/BA od žiadateľa späťvzatie žiadosti o vydanie povolenia. 

Podľa § 30 ods. 1 písm. b) 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 vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka 

iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde  

o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku nemožno odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa vyznačí v spise. 

JUDr. Zuzana Jakubová  

riaditeľka odboru právneho 


