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Vec: 

Oprava chyby v rozhodnutí úradu č. 0002/2018/P-OP zo dňa 10. 04. 2018 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)  

bola dňa 24. 04. 2018 doručená elektrickou poštou a pod podacím číslom úradu 

14290/2018/BA zaevidovaná informácia vo veci nesprávnych odkazov pod čiarou 

v rozhodnutí úradu č. 0002/2018/BA zo dňa 10. 04. 2018, ktorým úrad schválil  

Obchodné podmienky dodávateľa univerzálnej služby pre dodávky plynu pre malý podnik  

(ďalej len „Obchodné podmienky“) spoločnosti VNG Slovakia, spol. s r. o., Seberíniho 2,  

821 03 Bratislava, IČO: 35 972 360 (ďalej len „účastník konania“). Informáciu vo veci 

predmetnej chyby v rozhodnutí úradu č. 0002/2018/BA zo dňa 10. 04. 2018, predložila 

advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o., Hurbanovo nám. 1, 

811 06 Bratislava, IČO: 50 568 124 (ďalej len „advokátska kancelária“), ktorá zastupuje 

účastníka konania na základe plnomocenstva zo dňa 20. 12. 2017. 

 

Advokátska kancelária v elektronickej pošte uviedla, že pri príprave návrhu 

Obchodných podmienok pre združenú dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov,  

pre účastníka konania, si všimli drobné chyby v Obchodných podmienkach, 

schválených rozhodnutím úradu č. 0002/2018/P-OP zo dňa 10. 04. 2018, a to: 

 

- nesprávne uvedený odkaz v Článku IV. bod 20. v texte na bod 24.  Správne mal byť 

odkaz uvedený na bod 23. článku IV. 

  a 

- nesprávne uvedený odkaz v Článku VII. bod 3.3 na bod 20. článku. IV.  Správne mal 

byť odkaz uvedený na bod 19. článku IV.  

 

Súčasne zaslala úradu schválené Obchodné podmienky vo formáte Word  

aj s opravenými chybami, ktoré vykonali cez funkciu sledovania zmien. 

 

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) chyby v písaní, v počtoch a iné 

zrejmé nesprávnosti v písanom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez 

návrhu opraví a upovedomí o tom účastníka konania.  
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Úrad na základe hore uvedeného a v súlade s § 47 ods. 6 správneho poriadku opravuje 

chybu v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 0002/2018/P-OP zo dňa 10. 04. 2018, takto: 

 

- v Obchodných podmienkach v Článku IV. „Cena a platobné podmienky“ znenie 

bodu 20. v predmetnom texte odkaz ... účtovať mu úrok z omeškania podľa bodu 

24. tohto článku Obchodných podmienok m e n í  na znenie odkazu ... účtovať mu 

úrok z omeškania podľa bodu 23. tohto článku Obchodných podmienok 

 

a 

 

- v Obchodných podmienkach v Článku VII. „Obmedzenie a prerušenie distribúcie 

plynu“  znenie bodu 3.3 podľa bodu 20. článku IV. Obchodných podmienok  m e n í  

na znenie bodu 3.3 podľa bodu 19. článku IV. Obchodných podmienok. 

  

 

Ostatné časti rozhodnutia č. č. 0002/2018/P-OP zo dňa 10. 04. 2018 zostávajú 

nezmenené. Táto oprava v chyby písaní je neoddeliteľnou súčasťou príslušného rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                              Ing. Mgr. Oľga Lomjanská                                                                              

                                                                                poverená vedením odboru vecnej regulácie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

VNG Slovakia, spol. s r. o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava 

 


