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 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 a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov veci rozhodnutia o schválení obchodných 

podmienok dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre domácnosti 

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 

010 01 Žilina, IČO 53 223 713 s c h v a ľ u j e Obchodné podmienky dodávky elektriny 

pri poskytovaní univerzálnej služby pre domácnosti, ktoré sú prílohou výrokovej časti tohto 

rozhodnutia a tvoria tak neoddeliteľnú časť výroku. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) bola dňa 26. 01. 2021 od spoločnosti Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 

Žilina, IČO 53 223 713 (ďalej len „účastník konania“) doručená a pod podacím číslom úradu 

1945/2021/BA zaevidovaná žiadosť o schválenie návrhu obchodných podmienok dodávateľa 

elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre domácnosti (ďalej len „návrh obchodných 

podmienok“). 

Dňom 26. 01. 2021 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 schválenia návrhu obchodných podmienok.  



Úrad predložený návrh obchodných podmienok preskúmal, posúdil jeho súlad 

so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a dospel k záveru, že návrh obchodných 

podmienok obsahuje viaceré nedostatky.  

Na základe vyššie uvedeného úrad dňa 09. 02. 2021 prostredníctvom elektronickej pošty 

zaslal účastníkovi konania pripomienky k návrhu obchodných podmienok. 

Účastník konania dňa 09. 02. 2021 prostredníctvom elektronickej pošty zaevidovanej 

pod podacím číslom úradu 3460/2021/BA akceptoval pripomienky úradu k návrhu obchodných 

podmienok. 

Úrad predložený návrh obchodných podmienok preskúmal, posúdil jeho súlad 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 250/2012 Z. z. 

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

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a dospel k záveru, že návrh obchodných 

podmienok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu obchodných podmienok zistil, že sú 

vypracované v súlade so vzorovými obchodnými podmienkami dodávky elektriny  

pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktoré úrad 

vypracoval a zverejnil v súlade s ustanovením § 45 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 41 zákona o regulácii sa na toto konanie nevzťahuje § 33 ods. 2 správneho 

poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených 

regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku. Úrad ďalej posúdil 

súlad predloženého návrhu obchodných podmienok so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, osobitne so zákonom o regulácii a zákonom o energetike a dospel k záveru, že 

navrhované znenie obchodných podmienok spĺňa požiadavky na ich schválenie, 

a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať  

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, Bajkalská 27,  

P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 



Príloha k výroku rozhodnutia: 

- schválené znenie dokumentu „Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní 

univerzálnej služby pre domácnosti“  (15 strán A4). 

 

 

 

 

Ing. Branislav Galbavý 

             riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina 


