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R O Z H O D N U T I E 
 
Číslo: 0330/2011/E                                                     Bratislava 29.09.2011 
Spis číslo: 5359-2011-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) prvého a tretieho bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci 
zmeny rozhodnutia č. 0103/2011/E zo dňa 20.12.2010 v znení rozhodnutia č. 0326/2011/E 
zo dňa 30.08.2011, ktorým určil ceny za poskytovanie systémových služieb 
v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na obdobie od 1. januára 2011 
do 31. decembra 2011 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 takto  
 
 

r o z h o d o l : 
 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 5 a 6 písm. d) v spojení s § 12 

ods. 1 písm. a), b), i) a s) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach             
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 1  
písm. a), b), h) a j) a § 2 písm. a), b), h) a j) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví        
z  10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej 
vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.) a prílohami č. 1, 2, 3 a 8 k výnosu 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje 
regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.) v znení neskorších 
predpisov, mení rozhodnutie č. 0103/2011/E zo dňa 20.12.2010 v znení rozhodnutia 
č. 0326/2011/E zo dňa 30.08.2011 s účinnosťou od dňa 01.10.2011 do 31.12.2011 takto: 

 
1. Na druhej strane v bode č. 8) sa v prvom riadku mení číselná hodnota tarify TPSZSE-D

2011 
„2,3827 €/MWh“ na hodnotu „4,0319 €/MWh“. 
 
2. Na druhej strane v bode č. 9) sa v prvom riadku mení číselná hodnota tarify TPSSSE-D

2011     
„-6,8593 €/MWh“ na hodnotu „-17,5809 €/MWh“. 
 
3. Na druhej strane v bode č. 10) sa v prvom riadku mení číselná hodnota tarify TPSVSD

2011     
„-10,7427 €/MWh“ na hodnotu „3,6497 €/MWh“. 
 
 
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0103/2011/E zo dňa 20.12.2010 v znení 
rozhodnutia č. 0326/2011/E zo dňa 30.08.2011 zostávajú nezmenené. 
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Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) cenovým rozhodnutím 
č. 0103/2011/E zo dňa 20.12.2010 v znení rozhodnutia č. 0326/2011/E zo dňa 30.08.2011 
určil ceny za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie 
systému na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 (ďalej len „rozhodnutie úradu“) 
pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO: 35 829 141 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 
 

Podľa § 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 (ďalej len „zákon 
o regulácii“) môže úrad z vlastného podnetu začať konanie o zmene rozhodnutia, ak došlo 
k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

 
Na základe uvedených skutočností úrad začal dňa 14.09.2011 z vlastného podnetu 

konanie o zmene rozhodnutia úradu.  
 

Úrad po vyhodnotení predložených informácii regulovaného subjektu 
a prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav o skutočnej a očakávanej spotrebe 
elektriny súvisiacich s tarifou za prevádzkovanie systému za rok 2011 rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
Úrad oznámil listom č. 21848/2011/BA zo dňa 14.09.2011 regulovanému subjektu 

a listom č. 21849/2011/BA zo dňa 14.09.2011 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako účastníkovi cenového konania začatie konania 
o zmene rozhodnutia úradu z podnetu úradu a zmenu rozhodnutia úradu na vyjadrenie. 

 
Regulovaný subjekt sa k oznámeniu o začatí cenového konania a k zmene rozhodnutia 

vyjadril dňa 26. 09.2011 listom zo dňa 21.09.2011 pod podacím číslom úradu 
22777/2011/BA, v ktorom požiadal o úpravu navrhovaných taríf, aby sa eliminoval vznik 
nadvýnosu v činnosti prevádzkovanie systému. Úrad požiadavke regulovaného subjektu 
vyhovel. 

 
Ministerstvo sa k predloženej zmene rozhodnutia úradu vyjadrilo dňa 28.09.2011 

listom č. 6809/2011-3200 zo dňa 26.09.2011 pod podacím číslom úradu 23054/2011/BA 
kladne a oznámilo, že k predloženému návrhu ceny nebude vznášať pripomienky. 
 

Zmena rozhodnutia úradu je v súlade so zákonom o regulácii a § 1 písm. a), b), h) a j) 
a § 2 písm. a), b), h) a j) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z  10. júna 2009        
č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 
(oznámenie č. 238/2009 Z. z.) a prílohami č. 1, 2, 3 a 8 k výnosu Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien 
v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov. 

 
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, PhD., predseda Rady pre reguláciu 
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu. 
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Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať  
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, 
a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá 
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 

                Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 
              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 


