ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0007/2009/E

Bratislava 27.10.2008

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1
písm. d) prvého 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 a § 57 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci odvolania
proti rozhodnutiu č. 0001/2009/E zo dňa 29.9.2008, ktorým boli schválené tarify za prístup
do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2009 pre regulovaný subjekt
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26,
IČO 35 829 141 takto
rozhodol:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) a v súlade s § 1 písm. e) a § 2 písm. e) výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie
v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a časťami A, B, E a F prílohy č. 2 k výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia
cien v elektroenergetike odvolaniu podanému regulovaným subjektom Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141
proti rozhodnutiu č. 0001/2009/E zo dňa 29.9.2008 v plnom rozsahu vyhovuje a mení
rozhodnutie č. 0001/2009/E zo dňa 29.9.2008 takto:
Na prvej strane v bode č. 1) sa v treťom stĺpci tabuľky mení číselná hodnota tarify
„562 360,45 (18 666,9472)“ na hodnotu „531 966,95 (17 658,0678)“.
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0001/2009/E zo dňa 29.9.2008 zostávajú
nezmenené.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 26.8.2008 doručený
pod podacím číslom úradu 8754/2008/BA návrh ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos
elektriny na rok 2009 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjekt Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len
„regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.
Podľa § 14 ods. 2 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“)
úrad listom č. 8819/2008/BA zo dňa 27.8.2008 oznámil Ministerstvu hospodárstva
Slovenskej republiky, že začalo konanie o návrhu ceny, ktorý regulovaný subjekt predložil.

Úrad preskúmal predložený návrh ceny. Pripomienky k cenovému návrhu oznámil úrad
účastníkovi konania listom č. 8820/2008/BA zo dňa 9.9.2008 s výzvou na odstránenie
nedostatkov do 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Súčasne rozhodnutím úradu
č. 008/2492-2008-BA/02/PK zo dňa 9.9.2008 prerušil cenové konanie. Prepracovaný a doplnený
cenový návrh účastník konania predložil úradu dňa 17.9.2008 pod podacím číslom
9661/2008/BA.
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 9714/2008/BA
zo dňa 18.9.2008 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 vyjadrilo kladným stanoviskom listom pod podacím číslom úradu
10123/2008/BA zo dňa 25.9.2008.
Úrad vydal dňa 29.9.2008 rozhodnutie č. 0001/2009/E, ktorým schválil tarify za prístup
do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2009 (ďalej len „rozhodnutie“) pre regulovaný
subjekt. Rozhodnutie bolo doručené účastníkom cenového konania.
Dňa 13.10.2008 bolo úradu v zákonnej 15 dňovej lehote doručené a zaevidované
pod číslom 11188/2008/BA odvolanie regulovaného subjektu proti rozhodnutiu (ďalej len
„odvolanie“). Týmto dňom začal úrad ako prvostupňový orgán odvolacie konanie
(autoremedúra) podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
Regulovaný subjekt v odvolaní žiadal, aby odvolací orgán (Rada pre reguláciu)
v rozhodnutí opravil nesprávne určenú tarifu za rezervovaný výkon po tom, čo sám zistil,
že v návrhu ceny, ktorý predložil úradu dňa 17.9.2008, sa v položke cena za rezervovaný výkon
vychádzalo z nesprávnych údajov. Dôvodom na opravu rozhodnutia je skutočnosť,
že schválená tarifa vo výške 562 360,45 Sk/MW/rok (18 666,9472 Eur/MW/rok) vychádzala
z nesprávnych a neúplných údajov, ktoré regulovaný subjekt predložil v cenovom konaní.
Regulovaný subjekt spolu s odvolaním predložil aj správne údaje a podklady na opravu tarify
za rezervovaný výkon.
Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie
a ak s tým ostaní účastníci konania súhlasia.
Úrad podľa § 56 správneho poriadku listom č. 11411/2008/BA zo dňa 16.10.2008
upovedomil Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o obsahu podaného odvolania
a vyzval ho na vyjadrenie. Súčasne ho požiadal o súhlas s postupom v odvolacom konaní
podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku (autoremedúra).
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky s predloženou žiadosťou a návrhom
na opravu ceny vyjadrilo súhlas listom pod podacím číslom úradu 11934/2008/BA
zo dňa 27.10.2008.
Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveru, že odvolanie
proti rozhodnutiu spĺňa náležitosti podľa správneho poriadku a návrh na opravu ceny je v súlade
so zákonom o regulácii, § 1 písm. e) a § 2 písm. e) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových
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odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach
a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 226/2008 Z. z.) a časťami A, B, E a F prílohy č. 2
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.) a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie o odvolaní (autoremedúre) podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 správneho
poriadku 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. Odvolanie treba podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 15 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
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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