
Zápisnica o hlasovaní členov Regulačnej rady  

z rokovania Regulačnej rady č. 116 

zo dňa 28. júna 2017 

podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

v znení neskorších predpisov 

 

 

Ing. Naništa, podpredseda rady, (ďalej len „podpredseda rady“) predložil na schválenie 

doplnený návrh programu rokovania  Regulačnej rady. 

Regulačná rada schválila doplnený program rokovania Regulačnej rady. 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 6 

Podpredseda rady predložil návrh na predĺženie lehoty pre rozhodnutie o odvolaní 

regulovaného subjektu Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava proti 

rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0195/2017/E zo dňa 23. 02. 2017.  

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava proti rozhodnutiu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 0195/2017/E zo dňa 23. 02. 2017 o 45 dní. 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 7 

Podpredseda rady predložil návrh na predĺženie lehoty pre rozhodnutie o odvolaní 

regulovaného subjektu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice proti 

rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0196/2017/E zo dňa 23. 02. 2017.  

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice proti rozhodnutiu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 0196/2017/E zo dňa 23. 02. 2017 o 45 dní.  

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 8 

Podpredseda rady predložil návrh na predĺženie lehoty pre rozhodnutie o odvolaní 

regulovaného subjektu Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava proti 

rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0200/2017/E zo dňa 24. 02. 2017. 

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava proti rozhodnutiu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 0200/2017/E zo dňa 24. 02. 2017 o 45 dní. 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 9 

Podpredseda rady predložil návrh na predĺženie lehoty pre rozhodnutie o odvolaní 

regulovaného subjektu Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava proti 

rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0202/2017/E zo dňa 27. 02. 2017. 



Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní  regulovaného subjektu 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava proti rozhodnutiu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 0202/2017/E zo dňa 27. 02. 2017 o 45 dní. 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 10 

Podpredseda rady predložil návrh na predĺženie lehoty pre rozhodnutie o odvolaní 

regulovaného subjektu Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0194/2017/E zo dňa 

23. 02. 2017. 

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina proti 

rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0194/2017/E zo dňa 23. 02. 2017 

o 45 dní. 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 11 

Podpredseda rady predložil návrh na predĺženie lehoty pre rozhodnutie o odvolaní 

regulovaného subjektu ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava proti rozhodnutiu 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0207/2017/E zo dňa 28.02.2017. 

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 0207/2017/E zo dňa 28.02.2017 o 45 dní. 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 12 

Podpredseda rady predložil návrh na predĺženie lehoty pre rozhodnutie o odvolaní 

regulovaného subjektu  ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava proti 

rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0218/2017/E zo dňa 02. 03. 2017 

o 45 dní. 

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu  

ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava proti rozhodnutiu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 0218/2017/E zo dňa 02. 03. 2017 o 45 dní. 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 13 

Voľba kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady. 

Podpredseda rady vyzval ostatných členov Regulačnej rady k voľbe kandidáta na 

vymenovanie za predsedu Regulačnej rady; návrh zvoleného kandidáta bude predložený 

prezidentovi Slovenskej republiky na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady. 

Záver: 

Regulačná rada podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov zvolila spomedzi seba Ing. Radoslava Naništu ako 

kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady prezidentom Slovenskej republiky. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 1. 



V Bratislave dňa 28. 06.2017 

 

Zapísala: E. Biharyová 

 

Schválili: 

 

 

 

Ing. Radoslav Naništa     JUDr. Ing. Ján Hijj, PhD. 

podpredseda Regulačnej rady    člen Regulačnej rady 


