Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0007/2018/P-PP
Číslo spisu: 3058-2018-BA

Bratislava 24. 08. 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie 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 zmeny rozhodnutia č. 0002/2017/P-PP zo dňa 14. 03. 2017
v znení rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 v znení rozhodnutia
č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014
rozhodol
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
siete Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová,
IČO: 31 562 141 m e n í rozhodnutie č. 0002/2017/P-PP zo dňa 14. 03. 2017 v znení
rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 v znení rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP
zo dňa 31. 01. 2014 o schválení prevádzkového poriadku takto:
1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 9.1 sa dopĺňajú nové body 5., 6. a 7.,
ktoré znejú nasledovne:
„ 5. PDS je povinný zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho
vyhodnocovania a predkladať namerané údaje alebo údaje určené na základe typového
diagramu dodávky účastníkovi trhu s plynom, s ktorým je uzatvorená zmluva o prístupe
do distribučnej siete a distribúcii plynu na danom odbernom mieste v objemovej jednotke
a energetickej jednotke, v lehotách ustanovených v § 17 ods. 12 Zákona o energetike,
§ 76 ods. 2. Zákona o energetike alebo pravidlami trhu alebo na požiadanie účastníka trhu
s plynom.
6. PDS určí pre odberateľa plynu typový diagram odberu plynu, ak odberateľ plynu
nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie plynu; PDS je povinný oznámiť
dodávateľovi plynu, ktorý zabezpečuje prístup a distribúciu plynu do daného odberného
miesta, určený typový diagram elektronicky do troch pracovných dní odo dňa, keď o to
dodávateľ plynu požiadal.

7. PDS je povinný vykonať fyzický odpočet stavu počítadla určeného meradla
na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom
minimálne raz za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; fyzický odpočet
u odberateľa plynu mimo domácnosti je povinný vykonať každoročne k 31. decembru
v priebehu mesiaca december príslušného kalendárneho roka. Fyzickým odpočtom stavu
počítadla určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet na základe stavu
počítadla určeného meradla nahláseného odberateľom plynu a odsúhlaseného PDS. Odberateľ
plynu mimo domácnosti môže každoročne nahlásiť PDS skutočný stav počítadla určeného
meradla k 31. decembru najneskôr do piatich kalendárnych dní od skončenia kalendárneho
roka. PDS má právo použiť typové diagramy dodávky, ak nemá k dispozícii údaje
o skutočnom stave počítadla určeného meradla alebo údaje o stave počítadla určeného
meradla nahláseného odberateľom plynu a odsúhlaseného PDS. PDS je povinný oznámiť
dodávateľovi plynu údaje za odberné miesta odberateľov plynu mimo domácností
do 10 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho roka.“
2. Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku 14.4 sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie:
„ Body 5. a 7. uvedené v článku 9.1 sú účinné od 01. 01. 2019.“
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 0002/2017/P-PP zo dňa 14. 03. 2017 v znení rozhodnutia č. 006/2013/P-PP zo dňa
07. 05. 2013 v znení rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014.
Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová,
IČO: 31 562 141 schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 0002/2017/P-PP zo dňa 14. 03. 2017 v znení rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa
07. 05. 2013 a rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014 zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekonomiky a vecnej regulácie
(ďalej len „úrad“) bol dňa 20. 07. 2018 listom č. 60062/Te/AG/2018 zo dňa 16. 07. 2018
doručený a pod podacím číslom 26817/2018/BA zaevidovaný návrh na zmenu prevádzkového
poriadku vydaného úradom č. 0002/2017/P-PP zo dňa 14. 03. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013 v znení rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP zo dňa
31. 01. 2014 (ďalej len „Zmena prevádzkového poriadku“) prevádzkovateľa distribučnej siete
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
(ďalej len „účastník konania“).
Dňom 20. 07. 2018 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) správne
konanie vo veci Zmeny prevádzkového poriadku.
S prihliadnutím na rozsah agendy a zložitosť správneho konania úrad podľa § 49 ods. 2
správneho poriadku listom č. 29367/2018/BA zo dňa 15. 08. 2018 oznámil účastníkovi
konania, že vo veci schválenia Zmeny prevádzkového poriadku rozhodne najneskôr do 60 dní
od začatia konania.
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Dňa 22. 08. 2018 účastník konania doplnil podanie elektronickou poštou,
ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu 30448/2018/BA.
Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu
podľa § 15 ods. 6 v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“)
a podľa vyhlášky 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 platnom a účinnom znení (ďalej len „pravidlá trhu“).
Účastník konania návrh na Zmenu prevádzkového poriadku predložil na základe zákona
č. 162/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“)
Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal
predložený návrh na Zmenu prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania
s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na Zmenu prevádzkového poriadku,
jeho súladu so zákonom o energetike, ako aj zákonom o regulácii a pravidiel trhu dospel
k záveru, že navrhovaná Zmena prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na zmenu
rozhodnutia č. 0002/2017/P-PP zo dňa 14. 03. 2017 v znení rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP
zo dňa 07. 05. 2013 v znení rozhodnutia č. 0003/2014/P-PP zo dňa 31. 01. 2014,
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2
správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených
účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, Bajkalská 27,
P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
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