
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: 0254/2007/E                                                 Bratislava 22.08.2007 

 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 

písm. d) tretieho bodu a f) v spojení s § 14 ods. 5 a  § 12 ods. 1 písm. g) a h)  zákona č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v spojení a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie 
v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob 
určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, vo veci zmeny rozhodnutia č. 
0004/2007/E zo dňa 23.10.2006 v znení rozhodnutia č. 0020/2007/E zo dňa 30.11.2006, 
ktorým schválil ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb a podporných služieb pre 
regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 
59/A, 824 84 Bratislava 26 na obdobie od 1.9.2007 do 31.12.2007, takto 

 
r o z h o d o l : 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 6 písm. d) zákona č. 

276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie č. 0004/2007/E zo dňa 23.10.2006 v znení 
rozhodnutia č. 0020/2007/E zo dňa 30.11.2006 takto: 

 
1. Do bodu č.14 sa pridáva nová odrážka v znení: 
 
*............,- Sk ako iné povolené náklady na zabezpečenie systémových služieb držiteľom 
povolenia na prenos elektriny okrem nákladov na nákup podporných služieb v roku 2007 
(NSYS2007), pričom tieto náklady sú určené na krytie zvýšených nákladov spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a.s. pri vynútenej prevádzke blokov v Elektrárni Vojany I v roku 2007 
z dôvodu nesplnenia predpokladov aktivácie kladnej regulačnej elektriny.“ 
 

Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0004/2007/E zo dňa 23.10.2006 
v znení rozhodnutia č. 0020/2007/E zo dňa 30.11.2006 zostávajú nezmenené. 
 
Všetky uvedené ceny, poplatky a tarify sú bez DPH.  
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil dňa 23.10.2006 
rozhodnutím č. 0004/2007/E ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb a podporných 
služieb na rok 2007 pre regulovaný subjekt  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so 
sídlom Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26  (ďalej len „regulovaný subjekt“). Na 
základe požiadavky na zvýšenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy a 
zvýšenia objemu maximálnych povolených nákladov na zabezpečenie regulácie 
napätia, jalového výkonu a za  štart z tmy bolo rozhodnutie úradu č. 0004/2007/E zo dňa 
23.10.2006 zmenené rozhodnutím č. 0020/2007/E zo dňa 30.11.2006. 
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Regulovaný subjekt predložil úradu dňa 1.8.2007 listom zn. PS/2007/014256 
informácie a podklady k vysporiadaniu zvýšených výnosov za nákup podporných služieb a 
poskytovanie systémových služieb. Súčasne so zvýšenými výnosmi za nákup podporných 
služieb a poskytovanie systémových služieb vznikajú regulovanému subjektu zvýšené 
náklady za nákup elektriny z vynútenej prevádzky blokov Elektrárne Vojany I. Zvýšené 
výnosy za nákup podporných služieb a poskytovanie systémových služieb vo výške *............- 
Sk  a zvýšené náklady za nákup elektriny z vynútenej prevádzky blokov Elektrárne Vojany I 
sú výraznou zmenou ekonomických parametrov  voči údajom z ktorých sa vychádzalo pri 
vydaní pôvodného rozhodnutia. 

 
Na základe uvedených skutočností  úrad začal z vlastného podnetu cenové konanie a 

v súlade s výnosom č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej 
regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených 
nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny zmenil cenové 
rozhodnutie č. 0004/2007/E zo dňa 23.10.2006 zmenené rozhodnutím č. 0020/2007/E zo dňa 
30.11.2006 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.       

 
  Úrad listom č. 2848/URSO/2007/02 zo dňa 3.8.2007 oznámil Ministerstvu 
hospodárstva Slovenskej republiky ako účastníkovi cenového konania začatie cenového 
konania z podnetu úradu. 
 

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 2911/URSO/2007/02 zo 
dňa 9.8.2007 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu s 
potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie. 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa v zákonnej 10 dňovej lehote k 
predloženému návrhu ceny nevyjadrilo, podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii sa má za to, že k 
predloženému návrhu nemá pripomienky.  
 

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona o 
regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu 
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu. 
 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 
Bratislava 27. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 

                Ing. Jozef Holjenčík 
            predseda Rady pre reguláciu 
   vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu 

 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84  Bratislava 26 
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
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Poznámka 
* Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva 


