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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: 0170/2012/S-AP                                                                                 Martin, 25.09.2012 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz, ako orgán príslušný 

na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. uu) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení        

s § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  

a výnosov a pravidiel pre odpisovanie 

 

rozhodol: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz podľa § 29 ods. 1 zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie vo veci 

vydania rozhodnutia o schválení pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

a pravidiel pre odpisovanie  p r e r u š u j e do prepracovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív 

a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie, ktoré je potrebné doložiť v lehote  

do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V opačnom prípade bude konanie zastavené. 

                                    
 Odôvodnenie: 

 

     Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /ďalej len „úrad“/ boli dňa 30.08.2012 

regulovaným  subjektom Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,  

825 11 Bratislava predložené v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z.  pravidlá  

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá na odpisovanie pod podacím 

číslom úradu č. 25701/2012/BA. 

     V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, v spojení s § 14. ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto 

bolo začaté správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o schválení pravidiel. 

Podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, pokiaľ  podanie nemá predpísané náležitosti, 

správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve,  

aby v stanovenej lehote nedostatky odstránil. Odstránením nedostatkov je prepracovanie 

pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá na odpisovanie 

s dôrazom na striktné dodržanie ustanovenia § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z. ako i striktné 

dodržanie ustanovení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., 

v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.  
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Podľa § 96 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa 

doterajších predpisov. Konanie dokončí orgán príslušný na konanie v čase,  

keď sa konanie začalo.  

Nakoľko doručené pravidlá neobsahujú náležitosti, na základe ktorých by úrad mohol 

vydať rozhodnutie o schválení týchto pravidiel, úrad rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

 

Poučenie: 

 

   Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Toto 

rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      Ing. Ivan Zachar 

                                                                                            riaditeľ odboru strategických analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 


