
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: 0042/2012/E                                           Bratislava 29.11.2011 
Číslo spisu: 6089-2011-BA 
 

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

písm. d) 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. 0007/2012/E zo dňa 28.09.2011, ktorým schválil ceny a tarify za poskytovanie 
podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na rok 2012, pre regulovaný 
subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom 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) 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. h) a i) a § 2 písm. h) a i) 
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie 
v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 15 a § 19 vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v elektroenergetike, mení rozhodnutie č. 0007/2012/E zo dňa 28.09.2011 s účinnosťou od dňa 
01.01.2012 do 31.12.2012 takto: 

 
Na druhej strane bod č. 6) znie: 

„6) Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii 
podpornej služby (PpS) zníženie odberu je 178 €/MWh.“ 

 
 
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0007/2012/E zo dňa 28.09.2011 zostávajú 
nezmenené. 
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým 
rozhodnutím č. 0007/2012/E zo dňa 28.09.2011 ceny a tarify za poskytovanie podporných 
služieb a regulačnej elektriny na rok 2012 (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“). 

 
Regulovaný subjekt predložil úradu dňa 07.11.2011 listom zn. PS/2011/015483 

pod podacím číslom úradu 27969/2011/BA stanovisko k listu č. SGR/CH/27 zo dňa 
25.10.2011 odberateľa OFZ, a.s., Istebné, ktorý bol doručený úradu dňa 27.10.2011 
pod podacím číslom 26746/2011/BA, s požiadavkou na prehodnotenie cien stanovených 
v rozhodnutí úradu. Regulovaný subjekt v stanovisku navrhol, aby úrad zvážil možnosť 
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úpravy ceny regulačnej elektriny poskytnutej pri aktivácii podpornej služby typu zníženie 
odberu. 

 
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 09.11.2011 z vlastného podnetu 

konanie o zmene rozhodnutia úradu.  
 
Dôvodom na zmenu rozhodnutia úradu je rôzna úroveň určených cien za poskytovanie 

regulačnej elektriny pri aktivácii podpornej služby TRV30MIN+ a podpornej služby zníženie 
odberu a eliminácia jej ekonomického dopadu na poskytovateľov podporných služieb v roku 
2012, nakoľko dodávka regulačnej elektriny pri aktivácii uvedených podporných služieb 
prebieha z pohľadu riadenia sústavy obdobne. 

 
Úrad oznámil listom č. 26705/2011/BA zo dňa 09.11.2011 regulovanému subjektu 

a listom č. 26702/2011/BA zo dňa 09.11.2011 Ministerstvu hospodárstva 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako účastníkovi cenového konania začatie 
konania o zmene rozhodnutia úradu z podnetu úradu. 

 
Úrad predložil listom č. 28164/2011/BA zo dňa 10.11.2011 regulovanému subjektu 

a listom č. 28161/2011/BA zo dňa 10.11.2011 ministerstvu zmenu rozhodnutia úradu 
na vyjadrenie. 

 
Regulovaný subjekt a ministerstvo sa v určenej lehote k predloženej zmene 

rozhodnutia úradu nevyjadrili. 
 
Zmena rozhodnutia úradu je v súlade so zákonom o regulácii a s  § 1 písm. h) a i) a § 2 

písm. h) a i) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. o rozsahu 
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 15 a § 19 vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v elektroenergetike. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 

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 
 


