
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: 0125/2009/E-PP                                                                       Bratislava, 28.08.2009 
Číslo spisu: 2865-2009-BA 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 
príslušný na konanie podľa § 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 vo veci zmeny prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, ktorý bol 
schválený rozhodnutím č. 0069/2007/02/PP zo dňa 19.12.2007 v znení  rozhodnutia                
č. 0098/2008/02/PP zo dňa 04.06.2008,  
 

rozhodol 
 
podľa § 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 tak, že pre prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,         
IČO 36 599 361, schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím          
č. 0069/2007/02/PP zo dňa 19.12.2007 v znení rozhodnutia č. 0098/2008/02/PP zo dňa 
04.06.2008 takto:  
 

§ 3 prílohy č. 8  prevádzkového poriadku prevázdkovateľa distribučnej sústavy 
Východoslovenská distribučná, a.s. vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 3 Odpočty a výmena dát 
 

1. Vykonávanie odpočtov a poskytovanie nameraných údajov sa riadi platnými právnymi 
predpismi ktorými sa stanovujú podmienky merania elektriny a odovzdávania technických 
údajov, technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy a technickou 
špecifikáciou pre výmenu dát.  

2. Odpočet určených meradiel, ako aj poskytnutie nameraných hodnôt z určených meradiel 
vykonáva PDS.  

3. Pravidelný odpočet určených meradiel s meraním typu A s typu B vykonáva PDS 
v mesačnom intervale.  

4. Pravidelný odpočet určených meradiel s meraním typu C vykonáva PDS v ročnom 
intervale, pričom odberatelia elektriny sú rozdelení do jednotlivých mesačných 
odpočtových cyklov. V prípade, že je potrebné určiť spotrebu k určitému termínu mimo 
odpočtového cyklu, spotreba sa určí systémovo, čiže ju vypočíta automaticky fakturačný 
systém. Fakturačný systém určuje spotrebu alikvotne podľa počtu dní odberu. Uvedené 
znamená, že systém vychádza z fyzicky vykonaných odpočtov, pričom vydelí celkovú 
skutočne nameranú spotrebu (počet nameraných kWh) počtom dní, ktoré skutočne 
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uplynuli medzi odpočtami, čím sa získa „priemerná denná spotreba na odbernom mieste“ 
a táto hodnota je následne vynásobená počtom dní, za ktoré je potrebné určiť spotrebu 
elektriny.    

5. V prípade, že odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny požaduje nepravidelný odpočet 
v inom intervale, PDS mu túto službu poskytne za odplatu v zmysle cenníka služieb 
zverejneného na internetovej stránke. Uvedené platí aj pre dodávateľa elektriny, ktorý 
zásobuje odberné miesta na území PDS a pre ním zásobované odberné miesta (v prípade 
zmluvy o združenej dodávke elektriny medzi odberateľom a dodávateľom elektriny). 
O nepravidelný odpočet na tom istom odbernom mieste možno PDS požiadať maximálne 
2-krát za kalendárny rok.  

6. PDS poskytuje merané hodnoty v členení podľa odberných miest. Pre odberné miesta 
s typom merania A a B sa bezodplatne poskytujú dáta mesačne, najneskôr                       
do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci dodávky. Pre odberné miesta 
s meraním typu C sa bezodplatne poskytujú dáta ročne, najneskôr do 10. pracovného dňa 
po vykonaní odpočtu.“. 

 
 
§ 3 prílohy č. 8  prevádzkového poriadku prevázdkovateľa distribučnej sústavy 

Východoslovenská distribučná, a.s. nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
 

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
Východoslovenská distribučná, a.s. schváleného rozhodnutím č. 0069/2007/02/PP                  
zo dňa 19.12.2007 v znení rozhodnutia č. 0098/2008/02/PP zo dňa 04.06.2008 zostávajú 
nezmenené. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektorenergetiky (ďalej len 
„úrad“) rozhodnutím č. 0069/2007/02/PP zo dňa 19.12.2007 a rozhodnutím                        
č. 0098/2008/02/PP zo dňa 04.06.2008 (ďalej len „rozhodnutie“) schválil prevádzkový 
poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.,     
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 (ďalej len „účastník konania“).  

 
 Úradu bol dňa 01.07.2009 pod podacím číslom 8244/2009/BA doručená „Žiadosť 

o schválenie zmeny Prevádzkového poriadku“ č. 005/RM a RS/2009 prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy (ďalej len ,,návrh“), ktorú predložil účastník konania, týmto dňom           
sa začalo správne konanie vo veci schválenia zmeny prevádzkového poriadku. 
  

Úrad listom č. 8859/2009/BA zo dňa 24.7.2009 oznámil účastníkovi konania,            
že v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov vo veci rozhodne najneskôr do 60 dní od začatia konania. 

 
Návrh o zmene znenia § 3 prílohy číslo 8 prevádzkového poriadku 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 z dôvodu „rozdelenia domácností do tzv. veľkých a malých domácností 
a zmenami, ktoré priniesol Výnos ÚRSO číslo 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO 
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z 28.7.2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu 
z 1.10.2008 č. 7/2008“. 

 
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu, jeho súladu so zákonom č. 656/2004 Z. z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom               
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky                      
č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, dospel 
k záveru, že návrh prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.,     
Mlynská 31, 042 91 Košice spĺňa požiadavky na jeho schválenie a  rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
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: 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
 


