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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Číslo: 0004/2013/L-PS                       Bratislava 28. 02. 2013 

Číslo spisu: 1441-2013-BA                                                              

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny,  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  

 

r o z h o d o l  
 

 

  podľa  § 13 ods. 1 písm. j) štvrtého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach tak, že prevádzkovateľovi prepravnej siete eustream, a. s., Votrubova 11/A,                

821 09 Bratislava, IČO 35 910 712 vydáva 

 

predchádzajúci súhlas 

 

na  uzavretie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie pre Ing. Ruženu Lovasovú,  

narodenú xx xx xxxxx, trvale bytom xx x xxxx xx x . 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 27. februára 2013 

doručená a pod podacím číslom úradu 7503/2013/BA zaevidovaná žiadosť prevádzkovateľa 

prepravnej siete eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712 (ďalej 

len „prevádzkovateľ prepravnej siete“), ktorou požiadal úrad o vydanie predchádzajúceho 

súhlasu  podľa ustanovenia § 54 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) na  uzavretie zmluvy 

o výkone funkcie člena dozornej komisie pre Ing. Ruženu Lovasovú.  

 

Spolu s uvedenou žiadosťou prevádzkovateľ prepravnej siete predložil úradu prílohy 

podľa ustanovenia § 7 ods. 2 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví                         

č. 346/2012 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu (ďalej len 

„vyhláška“).   

 

Po preštudovaní predložených dokumentov úrad zistil, že žiadosť o vydanie 

predchádzajúceho súhlasu  v spojení s  ustanovením § 54 ods. 6 obsahuje vyhláškou ustanovený 

návrh  zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie medzi prevádzkovateľom prepravnej 
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siete a navrhovanou osobou podľa § 7 ods. 2 písm. b). V danej veci úrad skonštatoval,  

že z hľadiska rozsahu doložených dokladov je žiadosť  úplná. 

 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní 

rozhodnutia iba z podkladov predložených prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorému  

sa v uvedenej veci vyhovelo v plnom rozsahu. 
 

Pretože prevádzkovateľ prepravnej siete splnil všetky náležitosti a podmienky podľa     

§ 54 zákona o energetike,  § 7 vyhlášky a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, 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, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 v lehote 15 dní 

odo dňa jeho oznámenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

                                                                      

                 

 

 

 

 

         JUDr. Janka Vávrová 

      riaditeľka odboru legislatívno-právneho 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
 

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 

 


