Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0123/2021/E-PP
Číslo spisu: 3064-2021-BA

Bratislava 21. 12. 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 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 zmeny rozhodnutia č. 0026/2013/E-PP zo dňa 16. 09. 2013
v znení rozhodnutia 0017/2018/E-PP zo dňa 30. 11. 2018 a rozhodnutia č. 0003/2020/E-PP
zo dňa 27. 03. 2020, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej
distribučnej sústavy
rozhodol
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 na návrh účastníka konania tak, že pre prevádzkovateľa miestnej
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
IČO: 31 364 501 m e n í rozhodnutie č. 0026/2013/E-PP zo dňa 16. 09. 2013 v znení
rozhodnutia č. 0017/2018/E-PP zo dňa 30. 11. 2018 a rozhodnutia č. 0003/2020/E-PP zo dňa
27. 03. 2020 o schválení prevádzkového poriadku, ktorého úplné znenie je prílohou výrokovej
časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku.
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia
č. 0123/2021/E-PP zo dňa 21. 12. 2021.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len
„úrad“) bol dňa 09. 07. 2021 doručený a pod podacím číslom 19348/2021/BA zaevidovaný
návrh na zmenu prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu
č. 0026/2013/E-PP zo dňa 16. 09. 2013 v znení rozhodnutia 0017/2018/E-PP zo dňa
30. 11. 2018 a rozhodnutia č. 0003/2020/E-PP zo dňa 27. 03. 2020 (ďalej len ,,zmena
prevádzkového poriadku“) prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy Železnice Slovenskej
republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 (ďalej len „účastník konania“).
Týmto dňom sa začalo správne konanie vo veci zmeny prevádzkového poriadku.
Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu
v súlade s § 17 ods. 2 písm. g) v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“)
na základe legislatívnych a prevádzkových zmien.

Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania zmení
rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie
podľa § 13, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú.
Úrad preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a vzhľadom, že predložený
prevádzkový poriadok obsahoval nedostatky a nebol dostatočným podkladom na vydanie
rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku vyzval účastníka konania listom
č. 19491/2021/BA zo dňa 13. 07. 2021 (ďalej len „prvá výzva“) na odstránenie nedostatkov
v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Prvou výzvou úrad požiadal účastníka konania, aby
odstránil nedostatky podania a to nasledovne:
1. osobitné podmienky prevádzkovania distribučnej sústavy prevádzkovateľa miestnej
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky účastník konania zapracoval
z dôvodu hospodárnosti konania do vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
miestnej distribučnej sústavy, ktorý zaslal v prílohe prvej výzvy úradu, pričom úrad
požiadal zachovať obsahovú štruktúru tohto vzorového prevádzkového poriadku,
2. prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy so zapracovanými
osobitnými podmienkami prevádzkovania a s ich vyznačením predložiť na schválenie
úradu v určenej lehote,
3. doplnil splnomocnenie na zastupovanie účastníka konania.
Úrad súčasne v prílohe prvej výzvy zaslal porovnanie návrhu na zmenu PP s aktuálne platným
prevádzkovým poriadkom, ktoré obsahoval pripomienky a komentáre k zmenám
prevádzkového poriadku.
Úrad súčasne rozhodnutím č. 0013/2021/E-PK zo dňa 13. 07. 2021 podľa § 29 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schvaľovania prevádzkového poriadku
prerušil.
Účastník konania predložil dňa 16. 08. 2021 listom č. 00294/2021/ŽE/ODEOP-9 zo dňa
10. 08. 2021 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 22097/2021/BA odpoveď na prvú
výzvu úradu zo dňa 13. 07. 2021, ktorej súčasťou bolo splnomocnenie na zastupovanie
účastníka konania.
Úrad preskúmal odpoveď účastníka konania a vzhľadom, na to, že účastník konania
neprepracoval predložený prevádzkový poriadok, ktorý obsahoval nedostatky a nebol
dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku,
opätovne vyzval účastníka konania listom č. 22734/2021/BA zo dňa 27. 08. 2021 (ďalej len
„druhá výzva“) na odstránenie nedostatkov v lehote 30 dní odo dňa doručenia druhej výzvy.
Úrad v druhej výzve identifikoval 41 nedostatkov a súčasne v prílohe druhej výzvy zaslal
účastníkovi konania pripomienky a komentáre zapracované v priamo v návrhu predloženého
prevádzkového poriadku. Úrad súčasne rozhodnutím č. 0019/2021/E-PK zo dňa 27. 08. 2021
podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správne konanie vo veci schvaľovania prevádzkového
poriadku prerušil.
Účastník konania predložil dňa 28. 09. 2021 listom č. 00294/2021/ŽE/ODEOP-12
zo dňa 24. 09. 2021 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 25523/2021/BA odpoveď
na druhú výzvu úradu zo dňa 27. 08. 2021.
Úrad preskúmal odpoveď účastníka konania, ktorá obsahovala prepracovaný
prevádzkový poriadok a dospel k záveru, že prepracovaný prevádzkový poriadok nebol naďalej
dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku. Úrad
opätovne vyzval účastníka konania listom č. 26164/2021/BA zo dňa 07. 10. 2021 (ďalej len
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„tretia výzva“) na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tretej výzvy. Úrad
v tretej výzve identifikoval 8 nedostatkov a súčasne v prílohe tretej výzvy zaslal účastníkovi
konania pripomienky a komentáre zapracované priamo v návrhu predloženého prevádzkového
poriadku. Úrad súčasne rozhodnutím č. 0025/2021/E-PK zo dňa 07. 10. 2021 podľa § 29 ods.
1 správneho poriadku správne konanie vo veci schvaľovania prevádzkového poriadku prerušil.
Účastník konania predložil dňa 26. 10. 2021 listom č. 00294/2021/ŽE/ODEOP-17
zo dňa 19. 10. 2021 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 28504/2021/BA odpoveď
na tretiu výzvu úradu zo dňa 07. 10. 2021.
Úrad preskúmal odpoveď účastníka konania, ktorá obsahovala prepracovaný
prevádzkový poriadok a dospel k záveru, že účastník konania neprepracoval prevádzkový
poriadok v zmysle tretej výzvy, a tento prevádzkový poriadok nebol naďalej dostatočným
podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku. Úrad opätovne
vyzval účastníka konania listom č. 29411/2021/BA zo dňa 03. 11. 2021 (ďalej len „štvrtá
výzva“) na odstránenie nedostatkov v lehote 10 dní odo dňa doručenia štvrtej výzvy. Úrad
v štvrtej výzve identifikoval 18 nedostatkov a súčasne v prílohe štvrtej výzvy zaslal účastníkovi
konania pripomienky a komentáre zapracované v priamo v návrhu predloženého
prevádzkového poriadku. Úrad súčasne rozhodnutím č. 0042/2021/E-PK zo dňa 03. 11. 2021
podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správne konanie vo veci schvaľovania prevádzkového
poriadku prerušil.
Účastník konania predložil dňa 14. 12. 2021 listom č. 00294/2021/ŽE/ODEOP-19
zo dňa 09. 12. 2021 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 33671/2021/BA odpoveď
na štvrtú výzvu úradu zo dňa 07. 10. 2021 a upravený prevádzkový poriadok prostredníctvom
elektronickej pošty zaevidovanej pod podacím číslom úradu 33711/2021/BA.
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. 33969/2021/BA zo dňa 16. 12. 2021 výzvu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia.
Úrad spolu s výzvou predložil účastníkovi konania návrh znenia prevádzkového poriadku
a zároveň ho upovedomil o jeho práve poskytnúť vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, prípadne
jeho doplnenie v lehote piatich dní odo dňa doručenia výzvy.
Účastník konania predložil dňa 21. 12. 2021 listom č. 00294/2021/ŽE/ODEOP-21
zo dňa 21. 12. 2021 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 34561/2021/BA vyjadrenie
k podkladom rozhodnutia, v ktorom uviedol, že súhlasí s novým znením prevádzkového
poriadku a súčasne požiadal úrad o doplnenie v bodoch 1.8, 5.5 a 5.5.2 nového znenia
prevádzkového poriadku. Účastním konania súčasne v prílohe zaslal doplnené nové znenie
prevádzkového poriadku.
Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa doterajší prevádzkový
poriadok nahrádza jeho úplným znením, pričom navrhované zmeny sú zapracované priamo v texte
prevádzkového poriadku.
Úrad po preskúmaní predloženej zmeny prevádzkového poriadku, jeho súladu so zákonom
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom o regulácii, 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 ako aj so znením vyššie uvedených
právnych predpisov, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa
požiadavky na jeho zmenu, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky-, 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 distribučnej
sústavy spoločnosti Železnice Slovenskej republiky“ (136 strán A4).

Ing. Martin Lepieš
riaditeľ

Rozhodnutie sa doručí:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
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