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Vec: 

Oprava rozhodnutia č. 0025/2018/E-OZ zo dňa 09. 07. 2018 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) Vám oznamuje, že v rozhodnutí 

úradu č. 0025/2018/E-OZ zo dňa 09. 07. 2018, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny 

pre stanovenie doplatku na obdobie od 01. 08. 2018 do 12. 12. 2026 (ďalej len „rozhodnutie“) 

pre regulovaný subjekt Alžbeta Pappová, Palantášska 370, 925 01 Matúškovo, IČO 30 021 324 

je chyba v texte odôvodnenia a rozhodnutie sa opravuje takto: 

I. v časti Odôvodnenie na strane 3 sa v predposlednom odseku text: 

 

„Úrad pri posudzovaní predpokladaného množstva elektriny, na ktoré sa počas zvyšku 

obdobia uplatní doplatok, vychádzal z údajov predložených regulovaným subjektom, ktoré boli 

súčasťou návrhu ceny, a to 

a) predpokladaná ročná výroba elektriny 0,023767 MWh/rok, 

b) technologická vlastná spotreba elektriny 0 MWh/rok, 

c) predpokladané ročné množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok 0,023767 MWh/rok.“ 

 

nahradí textom: 

 

„Úrad pri posudzovaní predpokladaného množstva elektriny, na ktoré sa počas zvyšku 

obdobia uplatní doplatok, vychádzal z údajov predložených regulovaným subjektom, ktoré boli 

súčasťou návrhu ceny, a to: 

d) predpokladaná ročná výroba elektriny 23,767 MWh/rok, 

e) technologická vlastná spotreba elektriny 0 MWh/rok, 

f) predpokladané ročné množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok 23,767 MWh/rok.“. 

V ostatných častiach zostáva rozhodnutie nezmenené. 

V rozhodnutí bola chyba v texte spôsobená chybou v písaní. 

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom 

vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí  

o tom účastníkov konania. 

 

 

 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda 


