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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: 0012/2015/E-PP       Bratislava 23. 03. 2015 

Číslo spisu: 1694-2015-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu 

v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov vo veci návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0013/2014/E-PP 

zo dňa 14. 07. 2014, ktorým úrad schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy  

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO 36 599 361  m e n í  rozhodnutie č. 0013/2014/E-PP zo dňa 14. 07. 2014 o schválení 

prevádzkového poriadku takto: 

 

1. V bode 2.1.19 sa na konci pripája táto veta: „Časti 2.2 až 2.7 tohto Prevádzkového 

poriadku sa uplatňujú len vo vzťahu na výrobcov elektriny, a v prípade, ak sú ustanovenia 

týchto podmienok pripojenia v rozpore s podmienkami uvedenými v častiach 2.2-2.7, 

prednosť majú časti 2.2-2.7.“. 

 

2. V bode 2.5 odsek 9. znie:  

„9. V prípade, ak žiadateľ do šiestich mesiacov od vypracovania štúdie s výsledkom 

podľa odseku 8 neuzavrie zmluvu o pripojení, PDS má právo vyzvať žiadateľa o úhradu 

nákladov v zmysle platobných podmienok PDS.“. 

 

3. V bode 2.6 časť B znie:  

„B. Vyjadrenie PDS k pripojeniu Zdroja a podmienky jeho platnosti 

1. Vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie Zdroja do DS platí od jeho vydania po dobu 

neurčitú, pokiaľ nenastanú skutočnosti spôsobujúce zánik jeho platnosti v zmysle tejto 

časti tohto Prevádzkového poriadku. Zánikom platnosti vyjadrenia PDS zaniká aj 

rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave. Toto vyjadrenie nie je možné 

použiť pre potreby vydania územného rozhodnutia ani stavebného povolenia. 

2. PDS zašle platné vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie Zdroja do DS žiadateľovi, 

a následne mu zašle návrhy zmlúv potrebné na zmluvné zabezpečenie maximálnej 

rezervovanej kapacity v sústave, a to návrh zmluvy o pripojení zdroja do DS, ako aj 
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návrh zmluvy o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity (ak je tento typ zmluvy 

pre pripojenie do DS potrebný). V prípade, že nebudú najneskôr v 45-ty deň 

po odoslaní návrhov zmlúv doručené PDS podpísané všetky návrhy zmlúv zo strany 

žiadateľa o pripojenie, považuje sa uvedené za skutočnosť podľa odseku 1 spôsobujúcu 

zánik platnosti vyjadrenia PDS. O zániku platnosti vyjadrenia PDS informuje žiadateľa 

o pripojenie.  

3. Po uzatvorení relevantných zmlúv podľa odseku 2 vystaví PDS žiadateľovi o pripojenie 

faktúru na uhradenie ceny za pripojenie. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 

vystavenia. V prípade, že žiadateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, považuje sa 

uvedené za skutočnosť podľa odseku 1 spôsobujúcu zánik platnosti vyjadrenia PDS. 

O zániku platnosti vyjadrenia PDS informuje žiadateľa o pripojenie. 

4. Ak počas doby platnosti kladného vyjadrenia ku žiadosti o pripojenia Zdroja dôjde 

k zmene relevantných údajov, na základe ktorých bolo predmetné kladné vyjadrenie 

PDS vydané, platnosť vyjadrenia zaniká. Za relevantné údaje sa považujú najmä tieto 

údaje: 

a) lokalita umiestnenia Zdroja alebo bod pripojenia do DS 

b) technológia výroby a charakter výroby elektriny Zdroja 

 Zmenu týchto relevantných údajov je potrebné PDS písomne oznámiť a zároveň  podať 

novú žiadosť o pripojenie so všetkým požadovanými prílohami. Spolu  s vyjadrením 

zaniká aj záväzok rezervovať maximálnu rezervovanú kapacitu zo strany PDS pre 

žiadateľa.  

5. V prípade zmeny hodnoty inštalovaného výkonu Zdroja počas platnosti kladného 

vyjadrenia ku žiadosti o pripojenie sa postupuje nasledovne:  

a) v prípade zvýšenia inštalovaného výkonu zdroja je žiadateľ povinný požiadať 

PDS o vyjadrenie na predpísanom tlačive žiadosti o pripojenie zdroja, 

s vyznačením požadovanej zmeny v príslušnej časti tlačiva. V prípade kladného 

posúdenia zmeny zašle PDS žiadateľovi nové vyjadrenie a zašle mu nové 

návrhy relevantných zmlúv podľa odseku 2 a faktúru za cenu za pripojenie 

podľa odseku 3. V prípade neuzatvorenia nových zmlúv alebo neuhradenia 

vystavenej faktúry zaniká nové vyjadrenie PDS a platnosť pôvodného 

vyjadrenia  ostáva v platnosti. V prípade zamietavého posúdenia navýšenia 

inštalovaného výkonu Zdroja platnosť pôvodného vyjadrenia  ostáva v platnosti.  

b) v prípade zníženia inštalovaného výkonu zdroja je žiadateľ túto zmenu PDS 

oznámiť na predpísanom tlačive žiadosti o pripojenie zdroja, s vyznačením 

požadovanej zmeny v príslušnej časti tlačiva. V prípade kladného posúdenia 

zmeny zašle PDS žiadateľovi nové vyjadrenie a zašle mu nové návrhy 

relevantných zmlúv podľa odseku 2. Alikvotná časť zaplatenej ceny 

za pripojenie sa vysporiada v zmysle odseku 7. V prípade neuzatvorenia nových 

zmlúv zaniká nové vyjadrenie PDS a platnosť pôvodného vyjadrenia  ostáva 

v platnosti. V prípade zamietavého posúdenia navýšenia inštalovaného výkonu 

Zdroja platnosť pôvodného vyjadrenia  ostáva v platnosti.   

Počas platnosti vyjadrenia je možné požiadať o vyjadrenie z dôvodu zmeny 

hodnoty inštalovaného výkonu iba raz.  

6. Ak počas doby platnosti vyjadrenia k žiadosti o pripojenie dôjde k zmene žiadateľa 

o pripojenie Zdroja do DS, je potrebné túto skutočnosť PDS písomne oznámiť 

(originál alebo overenú kópiu obojstranne podpísaného overeného potvrdenia alebo 

originál alebo overenú kópiu zmluvy o prevode práv a povinností v súvislosti 

s projektom). Podmienky platnosti vyjadrenia ostávajú pre nového žiadateľa rovnaké 

ako pre doterajšieho žiadateľa o pripojenie.  
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7. Až do okamihu riadneho pripojenia zdroja do DS je možné zo strany žiadateľa 

o pripojenie požiadať o vrátenie zaplatenej ceny za pripojenie. PDS v takomto prípade 

uzavrie so žiadateľom dohodu o ukončení uzatvorených zmlúv (zmluva o pripojení, 

prípadne zmluva o poskytnutí MRK), na základe čoho zanikne aj záväzok rezervovať 

maximálnu rezervovanú kapacitu pre žiadateľa. Žiadateľovi bude vrátená cena 

za pripojenie platná v čase jej úhrady, znížená o prípadné náklady PDS spojené 

so zabezpečovaním maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.  

8. PDS má právo odstúpiť od uzatvorených zmlúv podľa odseku 2 a tým ukončiť platnosť 

vyjadrenia k žiadosti o pripojenie aj pri nedodržaní týchto termínov zo strany žiadateľa 

o pripojenie:  

8.1. doručenie žiadosti o vyjadrenie k návrhu projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie v lehote štyroch mesiacov od úhrady ceny za pripojenie  

8.2. doručenie overenej kópie právoplatného územného rozhodnutia v termíne 6-ich 

mesiacov od úhrady ceny za pripojenie 

8.3. doručenie žiadosti o vyjadrenie k návrhu projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie v lehote ôsmich mesiacov od úhrady ceny za pripojenie 

8.4. doručenie overenej kópie právoplatného stavebného povolenia vrátane projektovej 

dokumentácie v lehote 10-ich mesiacov od úhrady ceny za pripojenie 

8.5. doručenie realizačnej projektovej dokumentácie v lehote 12-tich mesiacov 

od úhrady ceny za pripojenie.  

9. Ustanovenia tejto časti sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorého 

výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu v súlade s § 4a 

zákona č. 309/2009 Z. z.“. 

 

4. V bode 2.7 odsek 11. znie: „11. V prípade malých zdrojov na výrobu elektriny 

s inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane, ktoré nepodnikajú v energetike zmysle §4 

ods. 4 zákona o energetike, nie je vykonávanie funkčných skúšok povinné, PDS je však 

oprávnený si dodatočné vykonanie funkčných skúšok v zmysle platnej legislatívy 

vyžiadať; prevádzkovateľ takéhoto zdroja na výrobu elektriny je povinný uzatvoriť 

zmluvu o pripojení. V prípade, že zmluvu o pripojení neuzatvorí, má PDS právo odpojiť 

takýto zdroj od DS.“. 

 

 

 Táto zmena prevádzkového poriadku nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto 

rozhodnutia.  

 Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

Východoslovenská distribučná, a.s. schváleného rozhodnutím č. 0013/2014/E-PP zo dňa 

14. 07. 2014 zostávajú nezmenené. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 19. 03. 2015 listom 

č. 12/VSD/RLaTP/2015 zo dňa 17. 03. 2015 doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

11045/2015/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0013/2014/E-PP zo dňa 14. 07. 2014, ktorým úrad 

schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „návrh na zmenu 

prevádzkového poriadku“) Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO 36 599 361 (ďalej len „účastník konania“). 
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Dňom 19. 03. 2015 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia zmeny 

rozhodnutia č. 0013/2014/E-PP zo dňa 14. 07. 2014. 

Návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu 

podľa § 15 ods. 6 v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). 

Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania zmení 

rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie 

podľa § 13.  

Účastník konania návrh zmeny prevádzkového poriadku predložil z dôvodu zapracovania 

zmien vyvolaných aplikačnou praxou. Úrad akceptoval v prevádzkovom poriadku účastníkom 

konania navrhované zmeny ustanovení týkajúcich sa obchodných podmienok k zmluve 

o pripojení do distribučnej sústavy. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii v sieťových odvetviach nevzťahuje 

ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 

predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho 

súladu so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom o regulácii a vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou 

a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z., dospel 

k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho zmenu, 

a preto 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. Jaroslav Ranto 

           riaditeľ odboru regulácie 

               elektroenergetiky 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 


