V zmysle bodu 1. majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
má povolenie na
a) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS") - osoba, ktorá
distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia, na ktorom sa nachádzajú odberné miesta
Odberateľa a k distribučnej sústave, ktorého sú odberné miesta Odberateľa pripojené.
Úradu pre
b) Prevádzkový poriadok PDS - dokument vydaný PDS a ktorý po schválení zo strany
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO") určuje podmienky distribúcie elektriny a
poskytovania súvisiacich sieťových služieb do odberného miesta Odberateľa. Prevádzkový
poriadok PDS je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.
len „Technické
c) Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS (ďalej
rozsahu
technických
o
podrobnosti
ustanovujú
sa
ktorým
PDS,
podmienky"),- dokument vydaný
sústavy.
prevádzkovania
do
pravidlá
a
sústavy
podmienok prístupu a pripojenia
dodávkou a distribúciou
d) Cenníkom služieb Dodávateľa - cenník služieb a výkonov súvisiacich s
stránke.
internetovej
iného
okrem
jeho
Dodávateľom
na
elektriny vydaný a zverejnený
v Prílohe
odberu
špecifikované
elektriny
miesta
/
miesto
e) Odberným miestom (ďalej len „OM") záväzného
predpisu.
právneho
všeobecne
č. 1 Zmluvy, vybavené určeným meradlom podľa

2.

*

Článok 11.
PREDMET ZMLUVY
1.

2.
3.

4.
5.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa počas trvania Zmluvy poskytnúť Odberateľovi za
zahŕňa:
podmienok dohodnutýchv tejto Zmluve združené služby dodávky elektriny, ktorý
dohodnutých
čase
podmienok
za
a
a) dodanie dohodnutého množstva elektriny do OM v množstve,
v tejto Zmluve (ďalej len „dodávka elektriny“),
súvisiacich s distribúciou
b) zabezpečenie distribúcie elektriny a všetkých distribučných služieb

elektriny (ďalej len „distribučné služby“),
odberných
c) prevzatie zodpovednosti za Odberateľa za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlky na
miestach uvedených v tejto Zmluve,
poplatkov
d) dodanie dohodnutého množstva elektriny do OM Odberateľa bez iných obchodných
alebo sú
fakturácie
vynechané
buď
sú
následnej
tieto
z
OM),
pričom
mesačná
za
platba
(najmä
uvedené vo faktúre s nulovou jednotkovou cenou.
OM do
Predpokladom pre združenú dodávku podľa tejto Zmluvy je platnosť zmlúv o pripojení
distribučnej sústavy PDS.
uvedené
Odberateľ sa zaväzuje počas doby trvania Zmluvy odoberať elektrinu pre odberné miesta
v tejto Zmluve výlučne od Dodávateľa.
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za združenú dodávku a distribúciu elektriny podľa
podmienok ustanovenýchv tejto Zmluve a tiež dane a poplatky podľa platných právnych predpisov.
Pravidiel
Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa podľa zákona o energetike,
trhu, Prevádzkového poriadku PDS a ostatnýchpríslušnýchvšeobecne záväzných právnych predpisov,
riadiť sa podmienkami tejto Zmluvy, Technickými podmienkami PDS a dodržiavať podmienky
pripojenia k distribučnej sústave.

Dodávka elektriny
6.

7.

základe
Dodávka elektriny do OM sa uskutočňuje prenosom elektriny z distribučnej sústavy PDS na
PDS.
súlade
poriadkom
Prevádzkovým
PDS
s
av
zmluvy o pripojení, ktorú Odberateľ uzatvoril s
k
dochádza
OM
prechodu
do
meradlo
Prechodom elektriny z distribučnej sústavy cez určené
vlastníckychpráv z Dodávateľa na Odberateľa. Za dodané a odobraté množstvo elektriny sa považuje

množstvo, ktoré je namerané určeným meradlom PDS.
od
Odberateľ sa zaväzuje počas doby trvania tejto Zmluvy odoberať elektrinu pre všetky OM výlučne
Odberateľa
Dodávateľa za predpokladu, že OM nebolo počas doby trvania dodávky elektriny na podnet
zrušené. Odberateľ sa zaväzuje, že pre OM nezmení dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto
spojené so
Zmluvy. Nedodržanie tohto záväzku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy,
dôsledku
porušenia tejto
zodpovednosťou Odberateľa za škodu, ktorá Dodávateľovi vznikla v
nie
je dotknuté právo
povinnosti. Uplatnením nároku Dodávateľa na náhradu škody podľa tohto bodu
Dodávateľa uplatniť si nárok na platbu za neodobratie zmluvne dohodnutého množstva elektriny podľa
2

Článok IV.
ELEKTRINY
DODAVKU
ZA
CENA
všeobecne záväzných
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za dodávku elektriny V zmysle
právnych predpisov:
a) Jednotkovácena dodávky
0,0478 €/kWh v € bez DPH
pre produkt lT
VT
0,0478 €/kWh v € bez DPH
- pre produkt 2T 0,047 8 €/kWh v € bez DPH
NT
0,0393 €/kWh v € bez DPH
- pre produkt VO
b) Jednotková sadzba DPH 20%:
€/kWh s DPH
c) Jednotkovácena dodávky vrátane spotrebnej dane v
€/kWh
0, 058944
- pre produkt IT
0, 058944 €/kWh
VT
- pre produkt 2T 0, 058944 €/kWh
NT
0, 048 744 €/kWh
- pre produkt VO
(255656kWh) vrátane spotrebnej dane v € s DPH bude k
množstvo
celé
dodávky
za
d) Celková cena
od dodávateľa, ktorý mu je povinný
dispozícií odberateľovi v celej komplexnosti na vyžiadanie
žiadosti. Odberateľ sa
obdržania
poskytnúť tieto vypočítané hodnoty v lehote 2 mesiace od
zaväzuje, že nebude tento bod využívať svojvoľné.
vrátane DPH, spotrebnej dane bez poplatkov
e) Jednotkovácena dodávky podľa písm. c) tohto boduje
za distribúciu. Tie sú účtované v zákonnej výške.
0 €/mesiac.
Okrem ceny za 1 kWh je cena doplnená fixnou cenou za odberné miesto vo výške
odchýlku podľa tejto
V cene za dodávku elektriny je zahrnuté prevzatie zodpovednosti Odberateľa za
zmluvy.
elektriny a dohodnutej
Cena za zabezpečenie distribučných služieb je určená podľa množstva dodanej
súlade s platnými cenovými rozhodnutiami
výšky rezervovanej kapacity (RK) pre príslušné OM, v
Dodávateľ účtuje
ÚRSO vzťahujúcimi sa na distribučné služby poskytované príslušným PDS.
cenníka služieb
Odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny podľa platného
distribúcie sú uverejnené na
distribúcie príslušného PDS. Cenové rozhodnutia ÚRSO a cenník služieb
internetovej stránke príslušného PDS.
dodania zaťažená spotrebnou alebo
V prípade, ak dodávka elektriny podľa tejto Zmluvy bude v čase jej
bez DPH 0 čiastku
inou aplikovateľnou daňou, Dodávateľ upraví celkovú fakturovanú sumu
zodpovedajúcutakejto dani v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
dodávka, distribúcia
Ak by boli v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov dovoz, predaj,
ktoré nie sú
poplatkami,
zaťažené
clami,
príp.
alebo preprava elektriny dodávanej podľa tejto zmluvy
o príslušnú čiastku.
uplatňované v čase uzatváraniatejto Zmluvy, zmluvnácena sa upraví
dodávku
elektriny podľa tejto Zmluvy aj
Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi spolu s cenou za
konaním,
ak
svojím
resp. nekonaním spôsobil
ďalšie 5 predmetom tejto Zmluvy súvisiace platby (i)
dodávateľa alebo PDS, a
vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany
cenníka
príslušného PDS, alebo (ii) ak
tieto sú spoplatňované podľa Cenníka služieb Dodávatelia alebo
PDS
voči
vznikne dodávateľovi dodatočne povinnosť takéto platby uhrádzať
»

Článok v.
,
,
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
lehotách. Odberateľ

Dodávateľuskutočňuje združenú dodávku elektriny v opakovaných dohodnutých
Dodávateľovi preddavok vo výške 100 %
je povinný uhradiť za mesačnú združenú dodávku elektriny
do všetkých svojich OM, pričom
predpokladanej ceny mesačnej Združenej dodávky elektriny
ako cena za 1/12 ročného zmluvného
predpokladaná cena mesačnej dodávky elektriny je určená
faktúre. Údaje o
množstva. Podkladom pre zaplatenie sú údaje o preddavku, uvedené na vyúčtovacej
4

účastníkovtrhu odôvodnenáobava, že odberateľ nebude schopný plniť svoje povinnostiK
vyplývajúce zo zmluvy, alebo
zákonného prechodu práv a záväzkov (povinností) zo
g. došlo k zmene osoby Odberateľa na základe

f.

\\

zmluvy, alebo

h.

je odberateľ voči Dodávateľovi v omeškaní

s úhradou

záväzku vyplývajúceho z tejto alebo inej

zmluvy.=

Meranie
vrátane
26. Meranie dodaného množstva elektriny, vykonávanie odpočtov určeného meradla
vyúčtovanie
informácií
potrebných
merania
pre
a ostatných
vyhodnocovania,odovzdávaniavýsledkov
všeobecne
Združenej dodávky vykonáva a odovzdá Dodávateľovi príslušný PDS v súlade s platnými
podmienkami
PDS
Technickými
a
záväznými právnymipredpismi, platným Prevádzkovým poriadkom
PDS.
27. Množstvo dodanej elektriny sa meria určeným meradlom.
PDS po
28. Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ prostredníctvom
umiestnenie
veľkosť
a
splnení technických podmienok PDS pre meranie elektriny. Druh, počet,
určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS. Úpravy OM potrebné na umiestnenie meradla
zabezpečuje Odberateľ na vlastné náklady.
odcudzeniu
29. Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo
proti
a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia zabezpečenia
Dodávateľovi.
ohlásiť
neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je povinný bezodkladne
Odberateľ sa zaväzuje umožniťPDS prístup k odbernému elektrickému zariadeniu a určenému meradlu
alebo zistenia odobratého
za účelom vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla
množstva elektriny.
určenom
30. Ak má Odberateľpochybnosti o správnosti merania údaj ov určeným meradlom alebo zistí na
meradle chybu, požiada príslušného PDS o preskúšanie určeného meradla. PDS je povinný počas
určeného
preskúšania určeného meradla zabezpečiť náhradné určené meradlo. Ak sa zistí chyba
meradlá, ktorá presahuje chybu povolenúpodľa osobitného predpisu, náklady spojené s preskúšaním a
výmenou uhradí PDS. Ak nebudú na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú
kto o výmenu a
podľa osobitného predpisu, uhradí náklady spojené s výmenou a preskúšaním ten,
preskúšanie požiadal.
31. Pripojenie podružných meracích, kontrolných, signalizačných a regulačných zariadení napojených na
meracie zariadenie príslušného PDS alebo k príslušnému meraciemu transformátoruje možné len so
súhlasom príslušného PDS.
32. Odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené na napäťovú úroveň VN, a u ktorého je odber elektriny
overí funkčnosť
meraný na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom,
merania
oznamuje
Výsledky
vlastné
náklady a
kompenzačného zariadenia transformátora na
za
považuje
transformátor
sa
oznámenie
nepredloží,
príslušnému PDS. Pokiaľ Odberateľ také
transformačné
nevykompenzovanýa príslušný PDS pripočítava k nameranej jalovej spotrebe jalové
ÚRSO.
straty v zmysle platného cenového rozhodnutia
33. Reklamácia technických podmienok dodávky a distribúcie elektriny, poruchy meradlá, poruchy
PDS.
odpočtu meradla a správnosti fakturácie meraných údajov sa riadia prevádzkovým poriadkom
Pre
Dodávatelia.
formou
u
Zmluvné strany sa dohodli, že reklamáciu uplatňuje Odberateľ písomnou
ku
všetkým
účely realizácie kontrolných odpočtov je Odberateľovi umožnený neobmedzený prístup
PDS. Uplatnenie
určeným meradlám na OM za podmienok stanovených v prevádzkovom poriadku
reklamácie nezbavuje Odberateľa povinnosti zaplatiť V určenej lehote vyúčtovanie za dodávku a
.

distribúciu elektriny.

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a distribučných služieb
34. Odberateľ berie na vedomie, že PDS

je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribučné služby v

nevyhnutnomrozsahu a na nevyhnutnúdobu v prípadoch ustanovenýchvšeobecne záväzným právnym
alebo
predpisom, Prevádzkovým poriadkom PDS a touto zmluvou. Počas takéhoto prerušenia
obmedzenia nie je Dodávateľ povinný dodávať elektrinu a zabezpečovať distribučné služby. V
7

náhradu preukázateľne vzniknutej
uvedenýchprípadoch nemá Odberateľ voči Dodávateľovi nárok na
škody (skutočnej škody a ušlého zisku).
služieb v súlade so
35. PDS informuje Odberateľao plánovanom obmedzení alebo prerušení distribučných
alebo obmedzenia
V
prerušenia
PDS.
prípade
zákonom o energetike a Prevádzkovým poriadkom
Odberateľa, je
OM
dotknutom
zariadenia
na
distribučných služieb z dôvodu poruchy odberného
Odberateľ povinný informovať príslušného PDS prostredníctvom Dodávateľa.
“a distribučné služby do OM
36. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny
alebo
prerušenie distribučných služieb, ak
Odberateľa a za tým účelom požiadať PDS o obmedzenie
odber
v rozpore s touto Zmluvou sa
Odberateľ odoberá elektrinu v rozpore s touto Zmluvou. Za
alebo
jej časti podľa Zmluvy a ak
považuje aj prípad, keď je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry
ktorú
mu poskytol Dodávateľ v
si Odberateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote,
distribučné služby budú obmedzené alebo
písomnej výzve s upozornením, že dodávka elektriny a
vety sa posudzuje
prerušené. Okamih doručenia písomnej výzvy Dodávateľa podľa predchádzajúcej
alebo prerušenia dodávky
podľa ustanovení čl. 13 tejto zmluvy. Dodávateľ v prípadoch obmedzenia
Odberateľa. Dodávateľ je V takomto
podľa tohto bodu nezodpovedáza vzniknutú škodu ani za ušlý zisk
V súvislosti s obmedzením, alebo
prípade oprávnený účtovať Odberateľovi náklady, ktoré mu
odberného miesta,
prerušením dodávok vznikli, a to vrátane poplatku za odpojenie a znovupripojenie
Odberateľ sa zaväzuje tieto náklady
podľa platného cenníka služieb distribúcie príslušného PDS.
zaplatiť.

Zodpovednosť a vyššia moc
voči druhej
37. Každá zo zmluvných strán je zodpovednáza škodu, ktorá vznikne porušením jej povinností
združenú dodávku podľa tejto
zmluvnej strane. Ak Dodávateľ z vlastnej viny nedodá odberateľovi
OM
iným spôsobom, Odberateľ má
k
Zmluvy alebo poruší svoje povinnosti vzťahujúce sa príslušnému
ak
bola
preukázateľne spôsobená
škody,
vzniknutej
po preukázaní rozsahu škody právo na náhradu
súvislosti
iným takýmto porušením
s
alebo
nedodaním
v
Dodávateľom a vznikla v súvislosti s týmto
nedodané
pri oprávnenom
množstvo
nevzniká
za
povinnosti Dodávateľa. Právo na náhradu škody
stavu núdze,
vyhlásenie
Dodávatelia
(napr.
obmedzení alebo prerušení dodávok elektriny zo strany
a iné).
údržby
Odberateľom,
obmedzenie alebo prerušenie dodávok z dôvodu porušenia zmluvy
ich
zníženie
škôd
vzniku
a
Zmluvné strany sú povinné vyvinúť maximálne úsilie na predchádzanie
vzniku
jej
škody
a
okolností
rozsahu, ako aj poskytnúť si navzájom súčinnosťpotrebnú na preverenie
výšky.
dôvodu okolností
38. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane z
sa považuje
zodpovednosť
vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce
ak nemožno
povinnosti,
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení
alebo
odvrátila
prekonala
alebo jej následky
rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku
okolnosti
vylučujúce
Za
a ďalej, že by v čase podpísania tejto zmluvy túto prekážku predvídala.
teroristická akcia, štrajk
zodpovednosť sa považujú najmä nepredvídateľné prírodné udalosti, vojna,
postihujúci možnosť plnenia povinnosti zmluvnej strany.
zodpovednosť
39. Dodávateľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
alebo PDS a tieto okolnosti spôsobujú, že
u osoby, ktorá je voči dodávateľovi dodávateľom elektriny
nemožné.
plnenie povinností dodávateľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je
bez zbytočného odkladu druhú
formou
vyrozumieť
40. Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou
uvedením dôvodov
zmluvnú stranu o okolnostiachvylučujúcich zodpovednosťtejto zmluvnej strany s
Zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti
a predpokladanej doby trvania takýchto okolností.
možnosť preveriť existenciu
vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane
dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.
úsilie na odstránenie
41. Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané
tejto zmluvy a druhej
obnoviť
predmetu
možné
plnenie
bolo
okolností vylučuj úcich zodpovednosť, aby
úcich
zodpovednosť.
okolností
vylučuj
zmluvnej strane písomne oznámiť zánik

;.
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k zmluve o Združenej dodávke elektriny č.: 7388/2018

nam a identifikácia OM odberateľa
P.č.

Adresa odberného miesta

EIC kód

1

Mikušovce 2, 018 57 Mikušovce

24ZSS72023480000

2

Mikušovce 2/1, 018 57 Mikušovce

24ZSS7202346000A

3

Mikušovce 61, 018 57 Mikušovce

4

Mikušovce 311, 018 57 Mikušovce

24ZSS72023650003

“

24ZSS72023730007
\

5

Mikušovce 220, 018 57 Mikušovce

24ZSS7202371000H

6

Mikušovce 116, 018 57 Mikušovce

24ZSS7202353000J

7

Mikušovce Park 170, 018 57 Mikušovce

24ZSS72023560004

8

Mikušovce Komorík 105, 018 57 Mikušovce

24ZSS72023550009

9

Mikušovce 21, 018 57 Mikušovce

24ZSS7202354000E

10

Mikušovce Kobela 4, 018 57 Mikušovce

24ZSS7202345000F

11

Mikušovce 22, 018 57 Mikušovce

24ZSS72023S20000

.

2 k zmluve o Združenej dodávke elektriny č.: 7388/2018

„CIFIKÁCIA ODBERNýCH MIEST
„

“_

Adresa odberného
miesta

EIC kód

Mikušovce 2, 018 57
šovce
Mikušovce 2/1, 018 57
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01.01.2019
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01.01.2019

24ZSS72023520000

01.01.2019
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distribučná, a.s.
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Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
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Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
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dlstrlbučná, a.s.
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distribučná, a.s.
Stredoslovenská
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ÚRAD PRE REGULÁCIU

srniovýcn ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

%

Číslo: 0027/2018/E-PE

ROZHODNUTIE
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa 5 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
1
1
č. 250/2012 Z. z.
(správny poriadok), podľa 5 9 ods, písm. b) bod 2, 5 9 ods. 1 písm. c) bod a & 15 ods. 4 v spojení s 5 13 ods. písm. a) zákona
oregulácií v sieťových odvetviach apodľaš 10 zákona č. 251/2012 Z, z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti
o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: 511-2018—BA,vykonal zmenu povolenia č. 200715 0248 - 13. zmena zo dňa 19.04.2018 a vydáva
1

povolenie č. 2007E 0248

—

právnickej osobe

obchodné meno:
sídlo:

14. zmena

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany

právna forma podnikania:

akciová spoločnosť

na predmet podnikania:

elektroenergetika
Rozsah podnikania: distribúcia

elektriny, dodávka elektriny

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia:

príloha

Č. ]

Zodpovednýzástupca: ing. Lukáš Moravčík, nar. 09.05.1980, Lúčna 2, 921
Doba platnosti povolenia:

01 Piešťany

číslo: 251/2012/41a—0368

na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné
predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technicke zariadenia. na ktoré držiteľ povolenia preukázal technicke predpoklady
na vykonávanie povolenej cinnosti, Technicke zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia
č. 200715 0248 . 13. zmena zo dňa 19.04.2018 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 25.04.2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa 5 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonanie zmeny v technologickej časti zariadenia nu_dístribúciu elektriny — doplnenie R—VN, TS lll/0,4 kV,
RO, DS Bratislava, Pajštúnska v povolení č. 200715 0248 - 13. zmena zo dňa 19.04.2018. Urad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť
ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania
bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľaš 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebne.
5 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Urad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie,
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa

Bratislava, vydané dňa 14. mája 2018

Mgr. Ing. Oľga Lomj anská
riaditeľka odboru vecnej regulácie
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