ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0005/2017/E-ZR
Číslo spisu: 939-2017-BA

Bratislava 10. 08. 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b)
prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia
č. 0107/2017/E zo dňa 29. 12. 2016, ktorým úrad schválil ceny za dodávku elektriny
pre zraniteľných odberateľov a podmienkach ich uplatnenia
rozhodol
podľa 14 ods. 11 a § 17 ods. 1 a § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. tak, že pre regulovaný
EUROPA CENTER, s. r. o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO 36 634 611
zrušuje
rozhodnutie č. 0107/2017/E zo dňa 29. 12. 2016, pretože regulovaný subjekt prestal ku dňu
31. 01. 2017 vykonávať dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov.
Ceny za dodávku elektriny podľa rozhodnutia č. 0107/2017/E zo dňa 29. 12. 2016 sa
neuplatní.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) oznámil listom 6595/2017/BA
zo dňa 16. 02. 2017 účastníkovi konania spoločnosti EUROPA CENTER, s. r. o., Tomášikova 19,
821 02 Bratislava, IČO 36 634 611 (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína cenové konanie
z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia
č. 0107/2017/E zo dňa 29. 12. 2016, ktorým schválil na obdobie od 01. januára 2017
do 31. decembra 2021maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom a podmienky
ich uplatnenia.
Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu bola skutočnosť, že maximálne ceny
za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia podliehajú cenovej
regulácii a zároveň dňa 10. 02. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré
podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike, podľa ktorej sa postupuje
pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.

Úrad zaslal regulovanému subjektu Výzvu na predloženie podkladov a na vyjadrenie
k podkladom pred vydaním rozhodnutia zo dňa 17. 02. 2017 evidovanou pod podacím číslom úradu
6835/2017/BA, ktorou úrad žiadal regulovaný subjekt, aby sa v lehote siedmich dní odo dňa
doručenia tejto výzvy pred vydaním rozhodnutia vyjadril k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia
a navrhol jeho doplnenie.
Regulovaný subjekt doručil úradu dňa 24. 02. 2017 odpoveď na výzvu na predloženie
podkladov evidovanou pod podacím číslom úradu 8790/2017/BA, ktorou oznámil úradu, že sa mu
zmenila štruktúra odberateľov a nemá žiadnych zraniteľných odberateľov Následne listom
doručeným úradu 24. 02. 2017 evidovaným pod podacím číslom 8752/2017/BA a listom
doručeným úradu 13. 03. 2017 evidovaným pod podacím číslom 12051/2017/BA požiadal úrad
o zrušenie rozhodnutia č. 0107/2017/E zo dňa 29. 12. 2016 z dôvodu zmeny štruktúry odberateľov
a teda ukončenia vykonávania regulovanej činnosti.
Podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania, alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak bol regulovaný subjekt vyňatý
z regulácie alebo prestal vykonávať regulovanú činnosť.
Dôvodom na zrušenie rozhodnutia je skutočnosť, že regulovaný subjekt prestal vykonávať
regulovanú činnosť dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov.
Ceny za dodávku elektriny podľa rozhodnutia č. 0107/2017/E zo dňa 29. 12. 2016 sa
neuplatní.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko
úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému
sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote
40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Ing. Miroslav Čelinský
podpredseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
EUROPA CENTER, s. r. o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
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