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

 

                                      R O Z H O D N U T I E  

 
Číslo: 0001/2007/02/PP                                                                       Bratislava, 29.01.2007 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 
príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. 
z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 658/2004 Z. z. vo veci návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0001/2006/02/PP zo dňa 
28.9.2006, ktorým schválil prevádzkový poriadok regulovaného subjektu Východoslovenská 
energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 211 222, takto 
 

rozhodol: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, na základe   
§ 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. na 
návrh regulovaného subjektu Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO 36 211 222, mení rozhodnutie č. 0001/2006/02/PP zo dňa 28.9.2006 takto:  
 
body v  častiach 

- Príloha číslo 1, časť II. § 10 ods. 7., 
- Príloha číslo 1, časť III. § 10 ods. 7., 
- Príloha číslo 2, bod VII. ods. 5., 
- Príloha číslo 3, časť III. § 10 ods. 5., 
- Príloha číslo 4, bod 14 ods. 3 

znejú: 
„Tieto Obchodné podmienky zabezpečujú jednotný a nediskriminačný prístup PDS ku 
všetkým účastníkom trhu. Odchýliť sa od týchto Obchodných podmienok je možné iba na 
základe zmluvy a iba v tých ustanoveniach, ktorých zmena nebude odporovať obsahu 
a účelu tohto Prevádzkového poriadku.“ 
 
Ostatné časti prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím č. 0001/2006/02/PP zo dňa 
28.9.2006 zostávajú v platnosti. 
 
Odôvodnenie: 
 
            Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektorenergetiky (ďalej len 
„úrad“) rozhodnutím č. 0001/2006/02/PP zo dňa 28.9.2006 (ďalej len „rozhodnutie“) schválil 
prevádzkový poriadok regulovaného subjektu Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO 36 211 222 (ďalej len „VSE a.s.“). Prevádzkový poriadok úrad schválil 
podľa § 5 ods. 1 písm. ee) a § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.   



            Úradu bol dňa 22.1.2007 pod podacím číslom 257 doručený „Návrh na zmenu  
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“ č. 53/RM/2007 prevádzkovateľa 
distribučnej  sústavy (ďalej  len ,,návrh“), ktorý predložila spoločnosť VSE a.s. 
 Dňa 22.1.2007 začalo podľa  § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia 
predmetnej zmeny prevádzkového poriadku. 
            Návrh bodov v častiach Príloha číslo 1, časť II. § 10 ods. 7., Príloha číslo 1, časť III. § 
10 ods. 7., Príloha číslo 2, bod VII. ods. 5., Príloha číslo 3, časť III. §10 ods 5., Príloha číslo 
4, bod 14 ods.3, predložila  VSE a.s.  na schválenie úradu  v  zmysle  § 12a  ods. 6 zákona č. 
276/2001 Z. z.  o  regulácii  v  sieťových odvetviach a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. z dôvodu variabilnosti pri uzatváraní zmlúv s 
odberateľmi.  
 Úrad po preskúmaní predloženého návrhu, jeho súladu so všeobecne záväznými 
predpismi, osobitne so: 

- zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
- zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.,  
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 124/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 

pre fungovanie trhu s elektrinou, 
dospel k záveru, že návrh prevádzkovateľa distribučnej   sústavy VSE a.s. spĺňa požiadavky 
na jeho schválenie a  rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.      

Poučenie:  
  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 správneho poriadku podať odvolanie, a to 
v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor 
regulácie elektroenergetiky, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Škorník 
                 riaditeľ odboru regulácie  

  elektroenergetiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie  sa doručí: 
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
 


