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Vec: 

Oprava rozhodnutia č. 0001/2021/E-EU z 22. januára 2021 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) Vám oznamuje, že v rozhodnutí úradu 

č. 0001/2021/E-EU z 22. januára 2021, ktorým rozhodol podľa § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) 

druhého bodu, § 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. 154 ods. 2 nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej 

prenosovej sústavy (ďalej len „nariadenie č. 2017/1485“), ktorým úrad schválil dodatočné 

charakteristiky pre rezervy na zachovanie frekvencie podľa článku 154 ods. 2 nariadenia 

č. 2017/1485 spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 sú chyby v texte výrokovej časti 

rozhodnutia, kde bol nesprávne uvedený názov nariadenia a v 11. a 12. odseku odôvodnenia 

rozhodnutia, ktoré znejú: 

 

1. „podľa článku 154 odsek 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje 

usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy a § 13 ods. 2 písm. 

n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje dokument „Dodatočné 

charakteristiky FCR podľa článku 154 odsek 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485, 

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“, 

ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku.“, 

2. „Úrad dospel k záveru, že predložený prepracovaný návrh je vypracovaný v súlade 

s článkom 154 ods. 2 nariadenia SO. Z dôvodu, že prepacovaný návrh je spoločným 

dokumentom CE PPS (v anglickom jazyku) schválený elektronickou procedúrou dňa 

21. 01. 2021 a z dôvodu potreby schválenia v zmysle rozhodnutia ACER č. 28/2020 

do 24. 01 2021 sa tento prepracovaný návrh schvaľuje v anglickom jazyku.“, 

3. „Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z právnych aktov Európskej únie 

a zo správneho poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise  

č. 367-2021-BA a v priebehu správneho konania s účastníkom konania priebežne 



prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia.“.   

V ostatných častiach zostáva rozhodnutie nezmenené. 

V rozhodnutí bola chyba spôsobená uvedením nesprávneho nariadenia, čísla spisu 

a ďalšími pisárskymi chybami, ktoré sú vyššie zvýraznené. 

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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