
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: 0168/2011/E-PP                                                                            Bratislava, 30.03.2011 
Číslo spisu: 1533-2011-BA 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 
a plynárenstva, 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. 0158/2010/E-PP zo dňa 
04.11.2010 v znení rozhodnutí úradu č. 0163/2010/E-PP zo dňa 22.12.2010 
a č. 0166/2011/BA zo dňa 21.02.2011,  
 

r o z h o d o l  
 
podľa § 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 tak, že pre prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36 599 361, s c h v a ľ u j e zmenu prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím 
č. 0158/2010/E-PP zo dňa 04.11.2010 v znení rozhodnutí úradu č. 0163/2010/E-PP zo dňa 
22.12.2010 a č. 0166/2011/BA zo dňa 21.02.2011 takto:  
 
 
1. V všeobecnej časti bod II  prevádzkového poriadku odsek 2 znie: 
 
„2. Maximálna rezervovaná kapacita (ďalej len „MRK“) pripojenia - maximálna hodnota 
výkonu, ktorý je technicky možné odoberať zo sústavy; na napäťovej úrovni zvn, vvn a vn je 
maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového výkonu dohodnutá v zmluve 
o pripojení do sústavy a určená v pripojovacích podmienkach alebo v zmluve o poskytnutí 
maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave a na napäťovej úrovni nn sa hodnota 
maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity, určenej menovitou 
hodnotou hlavného ističa v ampéroch; pre odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho 
napätia vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu 
s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia, 
ako je hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa.“ 
 
2. V všeobecnej časti bod II  prevádzkového poriadku odsek 6 znie: 
 
„6. Rezervovaná kapacita (ďalej len „RK“) - predstavuje ten podiel na MRK pripojenia 
daného odberného miesta, ktorý bol dohodnutý v zmluve o prístupe do sústavy a o distribúcii 
elektriny alebo  na základe rámcovej distribučnej zmluvy a je viazaná na konkrétne odberné 
miesto. Na napäťovej úrovni vvn a vn je to stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu 
dohodnutého v zmluve o prístupe do sústavy a o distribúcii elektriny alebo 



 2

 na základe rámcovej distribučnej zmluvy; RK nesmie byť vyššia ako MRK a nižšia ako 
minimálna hodnota RK. Rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni nn je MRK stanovená 
amperickou hodnotou ističa pred elektromerom alebo prepočítanou hodnotou MRK 
v kilowattoch na prúd v ampéroch; pre odberné miesta vybavené určeným meradlom 
s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť RK zmluvne 
dohodnutá a nemusí byť viazaná na amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom.“ 
 
3. V všeobecnej časti prevádzkového poriadku v bode VI. sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 
 
„7. Pri určení hodnoty odberu odberného miesta s priradeným typovým diagramom odberu 
pri konečnom zostavení obchodnej bilancie sa vychádza z ostatného odpočtu pre fakturáciu 
a fakturovanej spotreby, pričom na základe tejto spotreby je vytvorená hodnota odberu 
použitím priebehu typového diagramu odberu.“ 
Doterajšie odseky 7 až 11 sa prečíslujú na odseky 8 až 12.  
 
4. V všeobecnej časti prevádzkového poriadku bod VI. odsek 8 sa slovo „štrnástich“ nahrádza 
slovom „ôsmych“. 
 
5. V Prílohe číslo 2 časti II § 1 odsek 8 prvé dve vety znejú:  
 
„Ak v odbernom mieste pripojenom do DS na napäťovej úrovni nn dôjde k ukončeniu 
distribúcie a medzi ukončením distribúcie a ďalším prihlásením nového alebo pôvodného 
odberateľa elektriny v tomto odbernom mieste uplynie menej ako 6 mesiacov, považuje sa to 
za zmenu odberateľa v odbernom mieste a cena za pripojenie sa neúčtuje; týmto nie sú 
dotknuté ostatné povinnosti súvisiace s pripojením odberného miesta do DS, najmä povinnosť 
uzatvoriť zmluvu o pripojení s PDS. Ak medzi ukončením odberu a ďalším prihlásením 
nového alebo pôvodného odberateľa v odbernom mieste uplynie viac ako 6 mesiacov, 
považuje sa ďalšie prihlásenie odberateľa v tomto odbernom mieste za nové pripojenie.“  
 
6. V Prílohe číslo 2 časti II § 1 odsek 9 posledná veta znie:  
 
„V prípade, že pri zvyšovaní maximálnej rezervovanej kapacity alebo pri zmene technických 
parametrov týkajúcich sa odberného miesta PDS zistí, že na odbernom mieste došlo k zmene 
vlastníka odberného elektrického zariadenia alebo vlastníka nehnuteľnosti, uzavrie PDS novú 
zmluvu o pripojení s vlastníkom odberného elektrického zariadenia resp. vlastníkom 
nehnuteľnosti v zmysle odseku 14 tohto § 1.“ 
 
7. V Prílohe číslo 2 časti II § 1 odsek 12 posledná veta znie: 
 
„Proces zmeny MRK oproti hodnote MRK uvedenej v platnej zmluve o pripojení je 
z procesno-technického hľadiska totožný s procesom nového pripojenia do DS.“ 
 
8. V Prílohe číslo 2 časti II § 5 odsek 1 znie: 
 
„1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od DS (vlastníctvo zariadenia 
cez ktoré sa uskutočňuje distribúcia elektriny) je uvedené v zmluve. V prípade, že užívateľ 
DS je pripojený do DS prostredníctvom cudzieho zariadenia, nenesie PDS žiadnu 
zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu vzniknutú užívateľovi DS z dôvodu poruchy 
na cudzom zariadení alebo zásahu do tohto zariadenia.“ 
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9. V Prílohe číslo 2 časti II § 6 odsek 1 v poslednej odrážke sa slovné spojenie „v takomto 
prípade sa uzatvára zmluva o pripojení na dobu určitú“ vypúšťa.  
 
10. V Prílohe číslo 3 časti III § 6 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 
 
„2. PDS oznamuje začiaťok plánovaného prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania 
prerušenia distribúcie elektriny do odberných miest s meraním typu A a B dodávateľovi 
elektriny, ktorý dodáva elektrinu do dotknutných odberných miest pripojených do DS. 
Dodávateľovi elektriny sa prerušenie distribúcie elektriny oznamuje elektronicky najneskôr 
päť dní pred začiatkom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny.“ 
 
11. V Prílohe číslo 7 § 3 odsek 14 sa slovné spojenie „v TSVD“ nahrádza slovným spojením 
„na internetovej stránke PDS“. 
 
12. V Prílohe číslo 7 § 3 odsek 15 znie: 
 
„15. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (ďalej len „MDS“) a výrobca a elektriny 
odovzdá údaje špecifikované v § 4 Nariadenia vlády  prostredníctvom webového formulára, 
ktorý je umiestnený na internetovej stránke PDS. Údaje je MDS a výrobca elektriny povinný 
poskytnúť na dennej a mesačnej báze, pričom termíny ich zasielania sú upravené 
v Nariadení vlády a v Prevádzkovom poriadku PPS. Formulár, kontakty a bližšie informácie 
ohľadom zasielania predmetných údajov sú zverejnené na internetovej stránke PDS.“ 
 
13. V Prílohe číslo 7 § 3 sa vkladá nový odsek 16, ktorý znie: 
 
„16. O sprístupnenie webového formulára je MDS a výrobca elektriny povinný požiadať PDS 
najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom zasielania v súlade s postupom popísaným 
na internetovej stránke PDS.“ 
Doterajší odsek 16 sa prečísluje na odsek 17.  
 
14. V Prílohe číslo 7 § 3 sa vkladá nový odsek 18, ktorý znie: 
 
„18. Porušenie povinností uvedených v odsekoch 15 až 17 zo strany prevádzkovateľa MDS 
alebo výrobcu elektriny sa považujú za podstatné porušenie zmluvy.“ 
 
15. V Prílohe číslo 7 § 4 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 
 
„4. Porušenie povinností uvedených v odsekoch 1 a 3 zo strany prevádzkovateľa MDS alebo 
výrobcu elektriny sa považujú za podstatné porušenie zmluvy.“ 
 
 
 

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. 0158/2010/E-PP zo dňa 
04.11.2010 v znení rozhodnutí úradu č. 0163/2010/E-PP zo dňa 22.12.2010 
a č. 0166/2011/BA zo dňa 21.02.2011 zostávajú nezmenené. 
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Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 
a plynárenstva (ďalej len „úrad“) rozhodnutím č. 0158/2010/E-PP zo dňa 04.11.2010 v znení 
rozhodnutí úradu č. 0163/2010/E-PP zo dňa 22.12.2010 a č. 0166/2011/BA zo dňa 
21.02.2011 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 02.03.2011 pod podacím číslom 5051/2011/BA doručený „Návrh 
na zmenu Prevádzkového poriadku“ č. 007/RM a RS/2011 zo dňa 25.02.2011 (ďalej len 
,,návrh“), ktorý predložil účastník konania, týmto dňom sa začalo správne konanie vo veci 
schválenia zmeny prevádzkového poriadku.  

Návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie 
úradu 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 z dôvodu upresnenia 
niektorých jeho častí vyplývajúcich zo skúsenosti účastníka konania s uplatňovaním 
prevádzkového poriadku v praxi a aplikácie ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení 
neskorších predpisov. 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu zmeny prevádzkového poriadku, 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 č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 
s elektrinou v znení neskorších predpisov, dospel k záveru, že navrhované znenie 
prevádzkového poriadku účastníka konania 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 a plynárenstva, 
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 


