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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0003/2014/P-PP                                                                             Bratislava 31. 01. 2014 

Číslo spisu: 319-2014-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 v znení 

zákona č. 435/2013 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 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 v znení zákona č. 435/2013 Z. z. tak, že pre prevádzkovateľa 

distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová , 

IČO 31 562 141 m e n í rozhodnutie č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 o schválení 

prevádzkového poriadku takto: 

 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v kapitole 9. článku 9.1 bod 4. znie nasledovne: 

 

    „4. Po vykonaní odpočtu podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b) Pravidiel trhu na 

odberných miestach s meraním typu C prevádzkovateľ distribučnej siete vypočíta rozdiel 

medzi množstvom plynu distribuovaným do jednotlivých odberných miest a množstvom 

plynu, ktoré bolo priradené prostredníctvom diagramu do týchto odberných miest na základe 

predpokladaného množstva plynu, ktoré bolo od posledného odpočtu používané na stanovenie 

odobraného množstva plynu pomocou diagramu. Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré bolo 

priradené pomocou diagramu, je nižšie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom 

vykonaným podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b) Pravidiel trhu, užívateľ distribučnej siete 

odkúpi od prevádzkovateľa distribučnej siete množstvo plynu vo výške vypočítaného rozdielu 

za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 14 Pravidiel trhu. Ak sa zistí, že množstvo 

plynu, ktoré bolo priradené pomocou diagramu, je vyššie ako množstvo distribuovaného 

plynu určené odpočtom vykonaným podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b) Pravidiel trhu, 

prevádzkovateľ distribučnej siete odkúpi množstvo plynu vo výške vypočítaného rozdielu za 

cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 14 Pravidiel trhu.” 
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2. Vo výrokovej časti rozhodnutia  v kapitole 9. článku 9.2 bod 7. znie nasledovne: 

 

   „7. Pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa plynu pre 

príslušné odberné miesto prevádzkovateľovi siete do desiatich dní pred požadovaným dňom 

vykonania zmeny dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako 15 dní pre požadovaným dňom 

vykonania zmeny dodávateľa, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke plynu, 

najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, 

prevádzkovateľ siete zmenu dodávateľa plynu nevykoná a do piatich dní od prijatia námietky 

o tom informuje pôvodného dodávateľa plynu, nového dodávateľa plynu a odberateľa plynu. 

Prevádzkovateľ siete neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy 

o dodávke plynu. Ak pôvodný dodávateľ plynu vznesie námietku proti zmene dodávateľa 

plynu bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi plynu, novému 

dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi siete. Ak pôvodný dodávateľ plynu doručí námietku 

skôr ako 15 dní alebo neskôr ako desať dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ 

siete námietku zamietne.” 

 

  

Vo zvyšnej časti zostáva rozhodnutie č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 nezmenené. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 16. 01. 2014 

listom zn. 1358/Te/AG/2014 zo dňa 14. 01. 2014 doručený a zaevidovaný pod podacím 

číslom úradu 1419/2014/BA návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku, ktorý bol 

schválený rozhodnutím úradu č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 (ďalej len „zmena 

prevádzkového poriadku“) prevádzkovateľa distribučnej siete Železiarne Podbrezová a.s., 

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 31 562 141 (ďalej len „účastník konania“). 

 

Dňom 16. 01. 2014 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 zmeny rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013.  

  

     Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku zistil, že 

je vypracovaný v súlade s § 15 ods. 6 druhá veta zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach. Úrad ďalej posúdil súlad predloženého návrhu na zmenu 

prevádzkového poriadku s 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 Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 423/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 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, a dospel k záveru, že 

navrhované znenie zmeny prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho zmenu 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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Poučenie:  
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 správneho poriadku 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:  

Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 


