
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: 0139/2010/E-PP                                                                            Bratislava, 24.02.2010 
Číslo spisu: 2126-2010-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. 0131/2009/E-PP zo dňa 21.12.2009,  
 

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. 0131/2009/E-PP zo dňa 21.12.2009 takto:  
 
 
1. V bode I. Úvodné ustanovenia sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 

„7.  PDS pri výkone svojej činnosti zabezpečuje oznamovanie informácií užívateľom 
sústavy miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásenie miestnym rozhlasom, výveskou 
na verejne prístupnom mieste, v tlači a podobne), ak tento Prevádzkový poriadok 
neustanovuje inak.“ 

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10. 
 
2. V Prílohe číslo 10, časť III, písmeno B, § 1 odsek 2 znie: 

„2.  Výrobca uplatňuje svoje právo na podporu oznámením v zmysle odsekov 2 a 3 
písmena A tohto bodu III (ďalej len „žiadosť“) a  
a) predložením potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z OZE na prebiehajúci alebo 

nasledujúci kalendárny rok alebo  
b) - predložením potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok; 
- pre rok 2010 výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou predloží 
namiesto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou 
výrobou za predchádzajúci kalendárny rok cenové rozhodnutie vydané úradom 
vo veci schválenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2010; 
- pre rok 2011 výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou predloží 
namiesto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou 
výrobou za predchádzajúci kalendárny rok cenové rozhodnutie vydané úradom 
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vo veci schválenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2011, ak je 
zmluva o výkupe na rok 2011 uzavretá pred 1.3.2011, 
- nový výrobca vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku uvedenia 
do prevádzky predloží namiesto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok cenové 
rozhodnutie vydané úradom vo veci schválenia ceny elektriny pre stanovenie 
doplatku na príslušný rok, 
- nový výrobca vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku po roku uvedenia 
do prevádzky predloží namiesto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok cenové 
rozhodnutie vydané úradom vo veci schválenia ceny elektriny pre stanovenie 
doplatku na príslušný rok, ak je zmluva o výkupe na príslušný rok uzavretá 
pred 1.3. príslušného roka.  

Výrobca musí zároveň predložiť platné povolenie na podnikanie v energetike alebo 
platné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti voči úradu v zmysle 
§5 zákona o energetike.“ 

 
 
Uvedené odseky  prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

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

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
Východoslovenská distribučná, a.s. schváleného rozhodnutím č. 0131/2009/E-PP 
zo dňa 21.12.2009 zostávajú nezmenené. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 
(ďalej len „úrad“) rozhodnutím č. 0131/2009/E-PP zo dňa 21.12.2009 (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 17.02.2010 pod podacím číslom 2849/2010/BA doručený „Návrh 

na zmenu rozhodnutia číslo 0131/2009/E-PP“ č. 003/RM a RS/2010 prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy (ďalej len ,,návrh“), ktorý predložil účastník konania, týmto dňom 
sa začalo správne konanie vo veci schválenia zmeny prevádzkového poriadku. 
  

Návrh na zmenu znenia 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 „lepšej aplikovateľnosti prevádzkového poriadku v praxi“. 

 
 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, nariadením vlády Slovenskej republiky 
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č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a zákonom 
č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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  
 
 


