
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: 0310/2013/E                                                     Bratislava 26. 04. 2013 
Číslo spisu: 4084-2013-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. 0065/2013/E zo dňa 18. 12. 2012, ktorým určil ceny za poskytovanie 
systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému  

 
r o z h o d o l  

 
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. a), b), h) a j) a § 2 písm. a), b), h) a j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 
v znení vyhlášky č. 168/2012 Z. z. a § 13, § 14, § 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 
IČO 35 829 141 m e n í  rozhodnutie č. 0065/2013/E zo dňa 18. 12. 2012 s účinnosťou 
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2013 takto: 

1. V treťom bode výrokovej časti rozhodnutia v prvom riadku sa číselná hodnota 
„19,8800 €/MWh“ nahrádza číselnou hodnotou „16,0200 €/MWh“. 

2. V štvrtom bode výrokovej časti rozhodnutia v prvom riadku sa číselná hodnota 
„5,2958 €/MWh“ nahrádza číselnou hodnotou „3,6172 €/MWh“  v súlade  s rozhodnutím  
Regulačnej rady č. 07/3887/13/RR zo dňa 11. 04. 2013 pre regulovaný subjekt 
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518. 

3. V piatom bode výrokovej časti rozhodnutia v prvom riadku sa číselná hodnota                   
„-13,3560 €/MWh“ nahrádza číselnou hodnotou „-9,9810 €/MWh“  v súlade s rozhodnutím 
Regulačnej rady č. 08/3830/13/RR zo dňa 11.04.2013 pre regulovaný subjekt Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 816 47 Žilina, IČO 36 442 151. 



4. V šiestom bode výrokovej časti rozhodnutia v prvom riadku sa číselná hodnota                    
„-1,8368 €/MWh“ nahrádza číselnou hodnotou „-1,0852 €/MWh“  v súlade s rozhodnutím 
Regulačnej rady č. 09/4517/13/RR zo dňa 11. 04. 2013 pre regulovaný subjekt 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361. 

Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0065/2013/E zo dňa 18. 12. 2012 zostávajú 
nezmenené. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím 
č. 0065/2013/E zo dňa 18.12.2012 ceny za poskytovanie systémových služieb 
v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na obdobie od 1.januára 2013 
do 31. decembra 2013 (ďalej len „rozhodnutie úradu č. 0065/2013/E“) 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“). 

V rámci odvolacieho konania voči rozhodnutiam úradu vydaných pre 
prevádzkovateľov distribučných sústav č. 0066/2013/E, č. 0067/2013/E a č. 0068/2013/E 
zo dňa 18.12.2012, vo veci určenia cien za poskytovanie systémových služieb 
v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2013, odvolací orgán, ktorým je  
Regulačná rada úradu, zmenila uvedené rozhodnutia 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“). 

Regulačná rada rozhodla o zmenách: 

-  rozhodnutím č. 07/3887/13/RR zo dňa 11.04.2013 s účinnosťou odo dňa 15.04.2013 
pre regulovaný subjekt Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO 36 361 518,  

- rozhodnutím č. 08/3830/13/RR zo dňa 11.04.2013 s účinnosťou odo dňa 16.04.2013 
pre regulovaný subjekt Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 
816 47 Žilina, IČO 36 442 151 a  

- rozhodnutím č. 09/4517/13/RR zo dňa 11.04.2013 s účinnosťou odo dňa 18.04.2013 
pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO 36 599 361. 

Na základe uvedených skutočností úrad začal z vlastného podnetu dňa 23.04.2013 
konanie o zmene rozhodnutia úradu č. 0065/2013/E. 

Úrad v konaní prehodnotil svoje rozhodnutie č. 0065/2013/E a zapracoval údaje 
a hodnoty z rozhodnutí Regulačnej rady č. 07/3887/13/RR, č. 08/3830/13/RR                        
a č. 09/4517/13/RR do návrhu zmeny rozhodnutia úradu č. 0065/2013/E pre regulovaný 
subjekt, a  to tak, že upravil tarifu TPSpo

2013 za prevádzkovanie systému a tarify                     
za prevádzkovanie systému TPSZSE-D

2013, TPSSSE-D
2013, TPSVSD

2013 za každú MWh elektriny 



odobratej prevádzkovateľmi miestnej distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny 
z regionálnych distribučných sústav. 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia úradu č. 0065/2013/E je nevyhnutnosť zabezpečiť 
súlad tohto rozhodnutia s vydanými rozhodnutiami  Regulačnej  rady  vo veci určenia ceny    
za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému        
na obdobie od doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2013. 

Úrad oznámil listom č. 12523/2013/BA zo dňa 22.04.2013 regulovanému subjektu 
začatie konania o zmene rozhodnutia úradu č. 0065/2013/E z podnetu úradu a predložil 
regulovanému subjektu výzvu  listom č. 12526/2013/BA zo dňa 22.04.2013 na vyjadrenie 
v určenej lehote k návrhu zmeny rozhodnutia úradu č. 0065/2013/E. 

Regulovaný subjekt listom č. PS/2013/006681 zo dňa 24.04.2013 „Vyjadrenie 
k návrhu na zmenu rozhodnutia“ oznámil, že k predloženému návrhu na zmeny rozhodnutia 
nemá pripomienky. 

Zmena rozhodnutia úradu č. 0065/2013/E je v súlade so zákonom o regulácii a s  § 1 
písm. a), b), h) a j) a § 2 písm. a), b), h) a j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 
v znení vyhlášky č. 168/2012 Z. z. a  § 13, § 14, § 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov. 

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad 
v cenovom konaní postupoval podľa doterajšieho predpisu. 

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 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


