
 

 

 
 

REGULAČNÁ  RADA 
 

Zápisnica o hlasovaní členov Regulačnej rady 
z rokovania Regulačnej rady č. 233 

zo dňa 7. júna 2022 
podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 
 
   
 
 
Ing. Ján Ďuriš, 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 2 
Informácia o konaní v odvolaní regulovaného subjektu Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava proti rozhodnutiu 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0001/2022/E-RO z 11. 03. 2022  
 
Záver:  
Regulačná rada rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0001/2022/E-RO 
z 11. 03. 2022 zrušuje a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie 
a rozhodnutie.  
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Bod 3 
Informácia o konaní v odvolaní regulovaného subjektu Agilita vodárenská 
spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava 
proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0016/2022/V 
zo 07. 03. 2022  
 
Záver: 
Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových  
č. 0016/2022/V zo 07. 03. 2022 o 20 dní od uplynutia 60-dňovej lehoty na vydanie 
rozhodnutia.  
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Bod 4 
Informácia o pokračovaní v konaní o odvolaní 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 
 
 
 



 

  str. 2 

 
Záver:  
Regulačná rada predĺžila lehotu pre rozhodovanie o odvolaní regulovaného subjektu 
Triumf professional tools s.r.o. proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 2434/2013/E-OZ z 31. 07. 2014 o 20 dní od uplynutia 60-dňovej lehoty na vydanie 
rozhodnutia.  
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
V Bratislave dňa 07. 06. 2022 
Zapísala: E. Biharyová 
   
      
Schválili: 

 
 
   

         Ing. Ján Ďuriš              Ing. Juraj Doležal  
predseda Regulačnej rady          podpredseda Regulačnej rady 
  


