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Vec: Oprava rozhodnutia č. 0343/2017/E zo dňa 31. 03. 2017
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) Vám oznamuje, že
v rozhodnutí úradu č. 0343/2017/E zo dňa 31. 03. 2017, ktorým boli určené tarify za prístup
do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia
na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 (ďalej len „rozhodnutie“)
pre regulovaný subjekt ENERGY ONE, s.r.o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava, IČO 31 366 937
sú chyby texte výrokovej časti a rozhodnutie sa opravuje takto:
I.

na prvej strane rozhodnutia v časti I. Všeobecné podmienky sa prvý odsek
označený odrážkou označí ako odsek „a)“.

II. na strane 6 sa text:
„I. Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN s výnimkou užívateľov sústavy
v domácnostiach“
nahradí textom:
„II. Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN s výnimkou užívateľov sústavy
v domácnostiach“
III. na strane 7 sa text:
„II. Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej
sústavy“
nahradí textom:
„III. Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej
sústavy“
IV. na strane 7 sa text:
„III. Tarifné prirážky za jalovú spotrebu“
nahradí textom:
„IV. Tarifné prirážky za jalovú spotrebu“

V. na strane 8 sa text:
„IV.Tabuľky“
nahradí textom:
„V. Tabuľky“
VI. na strane 9 sa text:
„V. Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy“
nahradí textom:
„VI. Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy“

V ostatnej časti zostáva rozhodnutie č. 0343/2017/E zo dňa 31. 03. 2017 nezmenené.

V rozhodnutí bola chyba v texte spôsobená chybou v písaní.
Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom
vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom
účastníkov konania.

v z. Ing. Miroslav Čelinský
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
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