
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: 0105/2008/02/PP                                                                            Bratislava, 9.12.2008 
Číslo spisu: 2494-2008-BA 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) a § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) vo veci odvolania proti rozhodnutiu č. 0104/2008/02/PP zo dňa 
24.10.2008, ktorým bol schválený prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 takto    
 

r o z h o d o l : 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky podľa § 57 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odvolaniu podanému 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO 36 361 518 proti rozhodnutiu č. 0104/2008/02/PP zo dňa 24.10.2008 v plnom rozsahu 
vyhovuje a mení rozhodnutie č. 0104/2008/02/PP zo dňa 24.10.2008 takto:  

 
Na strane 90 v prvom odseku sa slová „Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia končí 
účinnosť prevádzkového poriadku PDS schváleného rozhodnutím úradu č. 0071/2007/02/PP 
zo dňa 27.12.2007.“ nahrádzajú slovami „Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1.1.2009. 
Nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia stráca účinnosť prevádzkový poriadok PDS 
schválený rozhodnutím úradu č. 0071/2007/02/PP zo dňa 27.12.2007.“. 
 
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0104/2008/02/PP zo dňa 24.10.2008 
zostávajú nezmenené. 

 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 27.08.2008            
pod podacím číslom 8817/2008/BA doručený návrh na zmenu prevádzkového poriadku (ďalej 
len ,,prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom 
sa začalo správne konanie. 

Účastník konania je v správnom konaní zastúpený spoločnosťou         
Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551 v zastúpení 
Ing. Marian Kapec a JUDr. Lucia Mikušková. 
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Prevádzkový poriadok predložil účastník konania na schválenie úradu v zmysle § 5 
ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Úrad vydal dňa 24.10.2008 rozhodnutie č. 0104/2008/02/PP, ktorým schválil 
prevádzkový poriadok účastníka konania ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len 
„rozhodnutie“). Rozhodnutie bolo doručené účastníkovi konania a jeho zástupcovi 
v správnom konaní. 

Dňa 12.11.2008 bolo úradu v zákonnej 15 dňovej lehote doručené a zaevidované        
pod číslom 13212/2008/BA odvolanie účastníka konania proti rozhodnutiu (ďalej len 
„odvolanie“). Týmto dňom začal úrad ako prvostupňový orgán odvolacie konanie 
(autoremedúra) podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). 

Účastník konania v odvolaní žiadal, aby odvolací orgán (Rada pre reguláciu) 
v rozhodnutí zmenil začiatok účinnosti rozhodnutia na deň 1.1.2009 „z dôvodu značného 
rozsahu zmien prevádzkového poriadku, dôsledkom čoho môžu zákazníci a obchodní partneri 
ZSE Distribúcia, a.s. potrebovať dlhšiu dobu na zorientovanie sa v jeho aktualizovanej verzii 
navrhujeme napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, aby sa doba legisvakancie – teda obdobia 
medzi platrnosťou a účinnosťou rozhodnutia predĺžila do konca roka“. 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie  
a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa. 

Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveru, že odvolanie                
proti rozhodnutiu spĺňa náležitosti podľa správneho poriadku a návrh na zmenu 
prevádzkového poriadku je v súlade so zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                 
a zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Rozhodnutie o odvolaní (autoremedúre) podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 správneho 
poriadku a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, 
predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu. 
 
Poučenie:   

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať                     
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, P. O. Box 12,     
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.   
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jozef Holjenčík 
predseda Rady pre reguláciu 

vykonávajúci pôsobnosť 
predsedu úradu 

 
Rozhodnutie sa doručí: 
Západoslovenská energetika, a.s., Ing. Marian Kapec, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
 


