
Zápisnica o hlasovaní členov Regulačnej rady  

z rokovania Regulačnej rady č. 159 

zo dňa 2. apríla 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 návrh programu 

rokovania  Regulačnej rady. 

Regulačná rada schválila program rokovania Regulačnej rady. 

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

 

Bod č. 2 

Prerokovanie ďalšieho postupu v odvolacom konaní  regulovaného subjektu Západoslovenská 

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

sieťových odvetví č. 0238/2019/E zo 17. 12. 2018  

 

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 

Západoslovenská distribučná, a.s., proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 0238/2019/E zo 17. 12. 2018  o 40 dní od uplynutia 60-dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia. 

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

 

Bod č. 3 

Prerokovanie ďalšieho postupu v odvolacom konaní  regulovaného subjektu Stredoslovenská 

distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 0239/2019/E zo 17. 12. 2018  

 

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 

Stredoslovenská distribučná, a.s., proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 0239/2019/E zo 17. 12. 2018 o 40 dní od uplynutia 60-dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia. 

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

 

Bod č. 4 

Prerokovanie ďalšieho postupu v odvolacom konaní regulovaného subjektu Východoslovenská 

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

odvetví č. 0240/2019/E zo 17. 12. 2018  

 

Záver: 

Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 

Východoslovenská distribučná, a.s., proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 0240/2019/E zo 17. 12. 2018 o 40 dní od uplynutia 60-dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia. 

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

 

 

 

 

 

 



Bod č. 5 

Odvolanie regulovaného subjektu SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, 

821 09 Bratislava proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0282/2018/E 

z 20. 12. 2018 

 

Záver: 

Regulačná rada odvolanie regulovaného subjektu SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., zamieta 

a  rozhodnutie prvostupňového orgánu – úradu potvrdzuje. 

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

 

 

V Bratislave dňa 02. 04. 2019 

Zapísala: E. Biharyová 

 

Schválili: 

 

 

 

Ing. Radoslav Naništa     Ing. Milan Krajčovič 

predseda Regulačnej rady     podpredseda Regulačnej rady 

 

 


