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Vec:
Predloženie Technických podmienok - odpoveď
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej regulácie (ďalej len „úrad“)
boli dňa 27. 12. 2019 doručené listom č. 14/2019/RC zo dňa 01. 12. 2019 a pod podacím číslom
úradu 45650/2019/BA zaevidované Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete
(ďalej len „TP“) spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06
Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 52 724 301 (ďalej len „spoločnosť AQUAGAS SERVIS
s.r.o.“).
Spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. predložila úradu návrh TP podľa § 19 zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon č. 251/2012 Z. z.“) a podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu
technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania
sústavy a siete (ďalej len ,,vyhláška č. 271/2012 Z. z.“).
Úrad predložený návrh TP zo dňa 27. 12. 2020 preskúmal, posúdil jeho súlad a rozsah
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 251/2012 Z. z.
a vyhláškou č. 271/2012 Z. z. a dospel k záveru, že do predmetných TP je potrebné zapracovať
pripomienky úradu zo dňa 17. 01. 2020, ktoré úrad elektronickou poštou dňa 17. 01. 2020 zaslal
spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o. Predmetná elektronická pošta je zaevidovaná pod
podacím číslom úradu 1135/2020/BA .
Dňa 22. 01. 2020 spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. prostredníctvom elektronickej
pošty doplnila podanie, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu1545/2020/BA.
Úrad predložený doplnený návrh TP zo dňa 22. 01. 2020 opätovne preskúmal, posúdil
jeho súlad a rozsah so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom
č. 251/2012 Z. z. a vyhláškou č. 271/2012 Z. z. a dospel k záveru, že do návrhu TP zo dňa
22. 01. 2020 je potrebné zapracovať opätovne pripomienky úradu zo dňa 27. 01. 2020.

Predmetná elektronická pošta zo dňa 27. 01. 2020 je zaevidovaná pod podacím číslom úradu
2039/2020/BA.
Dňa 27. 01. 2020 spoločnosť AQUAGAS SERVIS s.r.o. doplnila podanie listom
č. 21/2020/RC zo dňa 24. 01. 2020, ktoré je zaevidované pod podacím číslom úradu
2150/2020/BA.
Úrad preskúmal predložený návrh TP zo dňa 27. 01. 2020 spolu s doplnením.
Úrad odporúča spoločnosti AQUAGAS SERVIS s.r.o., aby zverejnila na svojej webovej
stránke novú verziu TP zo dňa 27. 01. 2020 so zapracovanými pripomienkami a určila
nadobudnutie účinnosti TP tak, aby bol dodržaný § 19 ods. 5 prvej vety zákona č. 251/2012 Z. z.
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AQUAGAS SERVIS s.r.o., že predložené TP zo dňa 27. 01. 2020 sú vypracované v súlade
so zákonom č. 251/2012 Z. z. a v rozsahu vyhlášky č. 271/2012 Z. z.
S pozdravom

Ing. Marián Parkányi
riaditeľ odboru vecnej regulácie
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