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Číslo spisu: 440-2020-BA 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie 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 v znení 

neskorších predpisov a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o schválení prevádzkového 

poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

rozhodol 

podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, 

že pre regulovaný subjekt eGrid SK s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť 

Staré Mesto, IČO: 51 281 881 s c h v a ľ u j e prevádzkový poriadok prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy, ktorého znenie je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak 

neoddeliteľnú časť výroku.  

 

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“) bol 

dňa 28. 01. 2020 doručený a pod podacím číslom úradu 2384/2020/BA zaevidovaný 

návrh prevádzkového poriadku (ďalej len ,,prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy eGrid SK s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 

IČO: 51 281 881 v zastúpení spoločnosťou NEXUS advokátska kancelária s.r.o., Mostová 2, 

811 02 Bratislava, IČO: 51 803 330 (ďalej len „účastník konania“). 

Dňom 28. 01. 2020 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne 

konanie vo veci schválenia prevádzkového poriadku. 

Podľa ustanovenia § 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) prevádzkovateľ 

sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo 

prevádzkovateľ zásobníka je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh prevádzkového poriadku, 

vypracovaný v súlade so vzorovým prevádzkovým poriadkom pri distribúcii elektriny 

a distribúcii plynu, a so zapracovanými pravidlami trhu, na schválenie do 15 dní od doručenia 

povolenia. Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, 
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prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka je povinný predložiť úradu na schválenie 

návrh na zmenu prevádzkového poriadku do 60 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na 

základe ktorých bol prevádzkový poriadok schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Úrad preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku. Pripomienky k návrhu 

prevádzkového poriadku oznámil úrad účastníkovi konania listom č. 5187/2020/BA zo dňa 

25. 02. 2020 s výzvou na odstránenie nedostatkov v lehote sedem dní odo dňa doručenia výzvy. 

Predmetnou výzvou úrad žiadal účastníka, aby odstránil nedostatky a doplnil návrh.  

Úrad súčasne rozhodnutím č. 0007/2020/E-PK zo dňa 25. 02. 2020 podľa § 29 ods. 1 

správneho poriadku správne konanie vo veci schvaľovania prevádzkového poriadku prerušil.  

Účastník konania predložil dňa 18. 03. 2020 listom pod podacím číslom 7663/2020/BA 

odôvodnenie navrhovaných zmien a čiastočne odstránil nedostatky a doplnil návrh. 

Úrad preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku. Podľa § 19 ods. 3 

správneho poriadku pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže 

účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určitej lehote odstránil; 

súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. Pripomienky k návrhu prevádzkového poriadku 

oznámil úrad účastníkovi konania listom č. 8138/2020/BA zo dňa 27. 03. 2020 s výzvou na 

odstránenie nedostatkov v lehote sedem dní odo dňa doručenia výzvy. Predmetnou výzvou úrad 

žiadal účastníka, aby odstránil nedostatky a doplnil návrh podľa bodov predchádzajúcej výzvy. 

Úrad súčasne rozhodnutím č. 0010/2020/E-PK zo dňa 27. 03. 2020 podľa § 29 ods. 1 

správneho poriadku správne konanie vo veci schvaľovania prevádzkového poriadku prerušil.  

Účastník konania predložil dňa 08. 04. 2020 listom pod podacím číslom 8945/2020/BA 

odôvodnenie navrhovaných zmien a čiastočne odstránil nedostatky a doplnil návrh. 

Podľa ustanovenia § 19 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) 

prevádzkovateľ sústavy je povinný určiť obchodné podmienky na prístup, pripojenie a 

prevádzkovanie sústavy. Rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového 

poriadku prevádzkovateľa sústavy, ustanovia pravidlá trhu. Prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy je povinný vypracovať prevádzkový poriadok podľa vzorového prevádzkového 

poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy vydaného úradom, pričom prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy zohľadní osobitné podmienky prevádzkovania svojej distribučnej sústavy.  

Úrad vykonal procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku a predložený návrh 

prevádzkového poriadku preskúmal. Úrad v správnom konaní účastníkovi konania čiastočne 

akceptoval odôvodnenie navrhovaných zmien, akceptoval predovšetkým zmeny 

v ustanoveniach o zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, o rámcovej 

distribučnej zmluve, o poskytovaní meraných údajov, o poplatku za zbytočne uskutočnený 

výjazd, o zmene sadzby za distribúciu elektriny alebo tarify za prístup do distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny alebo ostatných taríf fakturovaných PDS na začiatku alebo v priebehu 

regulačného roka, o podrobnosti žiadosti na zmenu distribučnej sadzby odberateľa elektriny v 

domácnosti pre odberné miesta bytového domu, o doručovaní písomnosti, o ukončení príslušnej 

zmluvy s pôvodným dodávateľom elektriny tak, aby ku dňu vykonania zmeny dodávateľa 

elektriny bola táto zmluva s pôvodným dodávateľom elektriny riadne ukončená, o priradení 

TDO jednotlivým distribučným sadzbám a zverejnení na webovom sídle, o požiadavke 

pripojenia ďalších meracích, kontrolných, signalizačných a regulačných zariadení napojených 

na hlavné meracie zariadenie PDS a o obsahu písomnej reklamácie. Úrad neakceptoval 

navrhované znenie bodov 3.5.7, 3.5.12, 4.6.8 a 4.6.13 o vrátení preplatkov a o nesprávne 
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poukázaných platbách pri uvádzaných zmluvách a ponechal ich znenie podľa vzorového 

prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.  

Podľa § 32 a 33 ods. 2 správneho poriadku je účastník konania oprávnený vyjadrovať 

sa k podkladom pre rozhodnutie a navrhovať ich doplnenie. Úrad zaslal účastníkovi konania 

listom č. 9333/2020/BA zo dňa 16. 04. 2020 výzvu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. 

Úrad spolu s výzvou predložil účastníkovi konania ako podklad rozhodnutia po výzvach na 

odstránenie nedostatkov upravené znenie jeho návrhu prevádzkového poriadku a zároveň ho 

upovedomil o jeho práve poskytnúť vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, prípadne jeho 

doplnenie  v lehote troch dní odo dňa doručenia výzvy. 

Účastník konania predložil úradu dňa 24. 04. 2020 listom pod podacím číslom 

10371/2020/BA vyjadrenie k podkladom rozhodnutia, v ktorom uviedol, že akceptuje znenie 

prevádzkového poriadku tak, ako mu bol zo strany úradu spolu s výzvou dňa 21. 04. 2020 

doručený. 

Úrad po preskúmaní predloženého prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom o energetike, 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 platnom a účinnom znení, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového 

poriadku spĺňa požiadavky na jeho schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX 12, 

Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Príloha k výroku rozhodnutia: 

- schválené znenie dokumentu „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej 

distribučnej sústavy spoločnosti eGrid SK s.r.o.“ (58 strán A4). 

 

 

 

 

        JUDr. Renáta Pisárová 

              generálna riaditeľka  

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

NEXUS advokátska kancelária s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava  


