
Zápisnica o hlasovaní členov Regulačnej rady  

z rokovania Regulačnej rady č. 164 

zo dňa 18. júna 2019 

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

v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 

 

 

Ing. Radoslav Naništa, predseda Regulačnej rady, predložil na schválenie doplnený návrh 

programu rokovania  Regulačnej rady. 

Regulačná rada schválila program rokovania Regulačnej rady. 

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

 

Bod 3 

Odvolanie regulovaného subjektu Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, 036 01 Martin 

proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2434/2013/E-OZ z 31. 07. 2014 – 

prerušenie konania 

Záver 

Regulačná rada prerokovala odvolanie podané regulovaným subjektom Triumf professional 

tools s.r.o., proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu č. 2434/2013/E-OZ z 31. 07. 2014 

a prerušila konanie do vyriešenia predbežnej otázky. 

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

 

Bod 4 

Odvolanie regulovaného subjektu DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o., Horelica 13, 

022 01 Čadca proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 2141/2013/E-OZ 

z 05. 09. 2013 – prerušenie konania 

Záver 

Regulačná rada prerokovala odvolanie podané regulovaným subjektom DOPRAVA 

A SLUŽBY K & T, spol. s r.o., proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu č. 2141/2013/E-OZ 

z 05. 09. 2013 a prerušila konanie do vyriešenia predbežnej otázky. 

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

 

Bod 5 

Voľba kandidáta 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. Jána Ďuriša ako kandidáta 

na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady prezidentkou Slovenskej republiky. Návrh 

zvoleného kandidáta bude predložený prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie za 

predsedu Regulačnej rady. 

Hlasovanie: za 4, proti 1, zdržal sa 0. (Jeden člen Regulačnej rady sa nezúčastnil hlasovania.) 

 

 

V Bratislave dňa 18. 06. 2019 

Zapísala: E. Biharyová 

 

Schválili: 

 

 

 

Ing. Radoslav Naništa     Ing. Milan Krajčovič 

predseda Regulačnej rady     podpredseda Regulačnej rady 
 


