
 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

  

Číslo: 0010/2022/P-ZR V Bratislave dňa 19. 12. 2022 

Číslo spisu: 7348-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom 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. 2 § v súlade 15 ods. 4 zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci 

zrušenia rozhodnutia o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete 

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi distribučnej siete  

Istrochem Reality, a. s., Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525 z r u š u je 

rozhodnutie č. 0046/2013/P-PP zo dňa 27. 08. 2013, pretože regulovaný subjekt prevzal 

v úplnom znení vzorový prevádzkový poriadok, ktorý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

vydal a zverejnil na svojom webovom sídle. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom (ďalej len „úrad“) bolo dňa 14. 12. 2022 doručené Oznámenie o prevzatí 

vzorového prevádzkového poriadku listom č. 435/IRE/2022 zo dňa 14. 12. 2022 (ďalej len 

„Oznámenie“) a návrh na zrušenie rozhodnutia úradu č. 0046/2013/P-PP zo dňa 

27. 08. 2013 listom č. 436/IRE/2022  zo dňa 14. 12. 2022, ktorým úrad schválil prevádzkový 

poriadok (ďalej len „zrušenie rozhodnutia“) prevádzkovateľa distribučnej siete Istrochem 

Reality, a. s., Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525 (ďalej len „účastník 

konania“). Predmetné Oznámenie je zaevidované pod podacím číslom úradu  

č. 38637/2022/BA a žiadosť o zrušenie rozhodnutia  je zaevidovaná  pod podacím číslom úradu 

č. 38638/2022/BA. 

 

Dňom 14. 12. 2022 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 zrušenia rozhodnutia č. 0046/2013/P-PP zo dňa 27. 08. 2013, ktorým úrad 

schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sieti.    

 

Účastník konania v Oznámení, informoval úrad, že preberá v úplnom znení vzorový 

prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 

100 000 koncových odberateľov plynu, ktorý úrad dňa 01. 10. 2022 vydal a zverejnil na svojom 

webovom sídle podľa § 90 písm. d) druhého bodu zákona č. 251/2012 Z. z.  



  str. 2 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 256/2022 Z. z.  

(ďalej len „vzor PP“). 

 

 Účastník konania súbežne v liste č. 436/IRE/2022  zo dňa 14. 12. 2022 požiadal úrad 

o zrušenie rozhodnutia v súlade s 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

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

 

Dňa 19. 12. 2022 úrad prostredníctvom  elektronickej pošty požiadal účastníka konania, 

aby v zmysle Oznámenia, v ktorom informoval úrad, že prebral v úplnom znení  

vzor PP ho aj zverejnil na svojom webovom sídle a tiež, aby svoje podanie doplnil 

o splnomocnenie pre zamestnanca spoločnosti Istrochem Reality, a .s., ktorý má oprávnenie 

konať v mene spoločnosti Istrochem Reality, a. s.. 

 

Dňa 19. 12. 2022 účastník konania následne prostredníctvom elektronickej pošty doplnil 

svoje podanie, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu č. 39145/2022/BA. 

 

Účastník konania zverejnil prevádzkový poriadok podľa vzor PP na svojom  webovom 

sídle: 

https://static.cream.sk/istrochem.sk/webroots/www/content/mediagallery/istrochem_art

icle/file/article/file/1473.pdf. 

 

            Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii na návrh účastníka 

konania alebo z vlastného podnetu úrad zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili 

podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 zákona o regulácii, alebo 

nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú. 

 

Podľa  § 17 ods. 4 zákona o regulácii  na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia 

sa použije ustanovenie § 15 zákona o regulácii primerane. 

 

 Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 

predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

 

Poučenie:  

   

            Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať  

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.  

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.  

  

 

 

                                                                             Richard Ružička 

riaditeľ odboru regulácie plynárenstva                                                                                

a obchodu s elektrinou a plynom  
Rozhodnutie sa doručí:   

Istrochem Reality, a. s., Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava 

https://static.cream.sk/istrochem.sk/webroots/www/content/mediagallery/istrochem_article/file/article/file/1473.pdf
https://static.cream.sk/istrochem.sk/webroots/www/content/mediagallery/istrochem_article/file/article/file/1473.pdf

