
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: 0110/2009/E-PP                                                                               Bratislava, 3.4.2009 
Číslo spisu: 1763-2009-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky ako orgán 
príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) 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 neskorších predpisov vo veci zmeny prevádzkového poriadku 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,       
813 61 Bratislava, IČO 31 364 501, ktorý bol schválený rozhodnutím č. 0106/2008/02/PP          
zo dňa 19.12.2008 takto 
 

rozhodol: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky podľa           
§ 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy      
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501 v znení 
rozhodnutia č. 0106/2008/02/PP zo dňa 19.12.2008 takto:  
 
1. V časti 10 bod 4. znie: 
 „4. Povinnosťou dopravcov na železničnej dopravnej ceste využívajúcich elektrickú 
trakciu DS ŽSR je úprava odberného zariadenia na HDV pre montáž určeného meradla         
do 31.8.2011.“. 
 
2. V celom texte prevádzkového poriadku sa slovné spojenie „tohto PP“ nahrádza slovom 
„PP“. 
 
3. V Prílohe č. 7 čl. II. sa doterajšie body 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15.           
označujú ako body 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 
 
4. V Prílohe č. 7 čl. III. sa doterajšie body 1., 3., 8., 9., 10. označujú ako body 1., 2., 3., 4., 5. 
 
5. V Prílohe č. 7 čl. V. bod 1. znie: 
 „1. Dodávku a distribúciu elektriny do odberných zariadení Užívateľa na príslušnej 
napäťovej úrovni vyhodnocuje PDS v zmysle PP.“ 
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6. V Prílohe č. 7 čl. V. bod 2. znie: 
 „2. Pri vyhodnocovaní množstva dodanej elektriny a množstva distribuovanej 
elektriny sú použité Merné spotreby podľa PP.“ 
 
7. V Prílohe č. 8 čl. XI. tabuľka „Merné spotreby skupín druhov vlakov“ a „Merné spotreby 
posunu pre jednotlivé druhy dopravy“ riadky prvých stĺpcov znejú: 
 „jednosmerná sústava (DC)“, „striedavá sústava (AC)“. 
 

 
Zmena prevádzkového poriadku prevázdkovateľa distribučnej sústavy            

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nadobúda účinnosť dňom 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy   
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava schváleného rozhodnutím 
č. 0106/2008/02/PP zo dňa 19.12.2008 zostávajú nezmenené. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektorenergetiky (ďalej        
len „úrad“) rozhodnutím č. 0106/2008/02/PP zo dňa 19.12.2008 (ďalej len „rozhodnutie“) 
schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy                       
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501 (ďalej    
len „ŽSR“).  

 
 Úradu bol dňa 4.3.2009 pod podacím číslom 3101/2009/BA doručený návrh na zmenu 
prevádzkového poriadku pod názvom „Dodatok č.1 k prevádzkovému poriadku 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava“                  
č. 547/2009/ŽE prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý predložila spoločnosť ŽSR. 
 
 Dňa 4.3.2009 začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia zmeny prevádzkového poriadku. 
 

Návrh zmeny prevádzkového poriadku predložila ŽSR 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 z dôvodu „zistených 
skutočností, ktoré sa vyskytli počas aplikácie Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava“ a za účelom ich upresnenia 
a doplnenia. 
 Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku a jeho 
súladu so zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády         
Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 
s elektrinou dospel k záveru, že návrh na zmenu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy ŽSR spĺňa požiadavky na jeho schválenie a  rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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: 
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
 


