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Vec:
Oprava rozhodnutia č. 0001/2019/E-EU z 3. januára 2019
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) Vám oznamuje, že v rozhodnutí úradu
č. 0001/2019/E-EU z 3. januára 2019, ktorým rozhodol podľa § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. c)
prvého bodu, § 15 ods. 4 a § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016,
ktorým úrad zrušil a nahradil rozhodnutie 0016/2018/E-EU zo dňa 02. 11. 2018 spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
podľa 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní spoločnosti sú chyby v texte
výrokovej časti rozhodnutia, kde nebol vpísaný bod 32. ktorý znie:
32. Tlmenie výkonových oscilácií – požiadavka nesynchrónne jednotky na typ C, D
V zmysle článku 21.3 f) Nariadenia EK č.2016/631 - nesynchrónne jednotky typu C a D
s inštalovaným výkonom 5 MVA a viac musia byť schopné tlmiť výkonové oscilácie
minimálne jedným z nasledovných spôsobov:
• zabezpečiť, aby koeficient tlmenia bol menší ako 0,5,
• zabezpečiť, aby modul amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky činného výkonu bol
pre všetky prenášané frekvencie menší ako jedna.
V ostatných častiach zostáva rozhodnutie nezmenené.
V rozhodnutí bola chyba spôsobená nevpísaním znenia predloženého návrhu.

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom
vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom
účastníkov konania.
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