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R O Z H O D N U T I E 

 

 

 

Číslo: 0006/2014/P-PP                                                                             Bratislava 11. 06. 2014 

Číslo spisu: 3726-2014-BA 

 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, 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 vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27. 05. 2013 

 

r o z h o d o l  

 
podľa § 13 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach tak, že pre prevádzkovateľa distribučnej siete  IS - Mariánka s.r.o.,  

Česká 7/A, 831 03 Bratislava, IČO 35 712 503  m e n í  rozhodnutie č. 0008/2013/P-PP zo 

dňa 27. 05. 2013 o schválení prevádzkového poriadku takto: 

 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v kapitole 4. článku 4.6 bod 1. znie nasledovne: 

 

    „Plyn dodaný vo vstupnom bode do distribučnej siete a plyn odovzdaný do výstupných 

bodov z distribučnej siete musí zodpovedať tlakovým úrovniam stanoveným v technických 

podmienkach PDS. Prevádzkový tlak v celej DSP prevádzkovanej PDS v obci Marianka je 

300 kPa. PDS dodržiava tlakové úrovne v miestach, kde odovzdáva plyn z distribučnej siete 

do výstupných bodov.” 

 

 

           Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete IS - Mariánka s.r.o.,  

Česká 7/A, 831 03 Bratislava, IČO 35 712 503 schváleného rozhodnutím č. 0008/2013/P-PP 

zo dňa 27. 05. 2013 zostávajú nezmenené. 
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Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 06. 06. 2014 

listom zn. 57/2014/RC zo dňa 06. 06. 2014 doručený a zaevidovaný pod podacím číslom 

úradu 18157/2014/BA návrh na zmenu prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený 

rozhodnutím úradu č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27. 05. 2013 (ďalej len „zmena prevádzkového 

poriadku“) prevádzkovateľa distribučnej siete IS - Mariánka s.r.o., Česká 7/A, 831 03 Bratislava, 

IČO 35 712 503 (ďalej len „účastník konania“). 

 

Dňom 06. 06. 2014 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci zmeny 

rozhodnutia č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27. 05. 2013.  

  

Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu podľa 

§ 15 ods. 6 v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“). Účastník konania návrh na zmenu prevádzkového 

poriadku predložil z dôvodu zmeny prevádzkového tlaku v distribučnej sieti plynu, ktorá 

bola vykonaná prevádzkovateľom nadradenej distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739. 

 

     Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho 

súladu so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákonom o regulácii a vyhláškou Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 

trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky                    

č. 423/2013 Z. z., dospel k záveru, že navrhovaná zmena prevádzkového poriadku spĺňa 

požiadavky na zmenu rozhodnutia č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27. 05. 2013 a  rozhodol tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo 

dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, 

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom 

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Ružička 

riaditeľ odboru regulácie plynárenstva 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

IS - Mariánka s.r.o., Česká 7/A, 831 03 Bratislava 


