
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: 0038/2006/E                       Bratislava 29.12.2005 
 
 

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

písm. d) a f) v spojení s § 14 ods. 4 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 zákona 
č. 658/2004 Z. z. a v súlade s výnosom č. 2/2004 zo dňa 31. augusta 2004, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien za výrobu, prenos, distribúciu a dodávku 
elektriny a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku, vo 
veci zmeny rozhodnutia č. 0008/2006/E zo dňa 20.10.2005, ktorým schválil ceny a tarify za 
poskytovanie systémových služieb a podporných služieb pre podnikateľa Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Miletičova 5, 824 84  Bratislava na obdobie od 
1.1.2006 do 31.12.2006, takto 
 

r o z h o d o l: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 8 písm. c) zákona č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 658/2004 Z. z. mení rozhodnutie 0008/2006/E zo dňa 20.10.2005 tak, že  
 
I. v bodoch č. 4) a 5) sa po slovách „kladnej regulačnej elektriny dodanej“ dopĺňajú 
slová „pri aktivácii podpornej služby (PpS) TRV30MIN+, TRV10MIN+, TRVHOD„ , 
 
II.   bodoch č. 6) a 7) sa po slovách „zápornej regulačnej elektriny dodanej“ dopĺňajú slová 

„pri aktivácii podpornej služby (PpS)  TRV30MIN-, TRV10MIN-„ , 
 
III. dopĺňajú sa nové body č. 8) až 12) v znení 
 
„8) Cena kladnej regulačnej elektriny dodanej v rámci sekundárnej regulácie výkonu a 

frekvencie vo všetkých pracovných dňoch daného štvrťroka v dobe od 06:00 do 22:00 
hod., ak v danej hodine nebola použitá iná kladná regulačná elektrina 

- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je 2550 Sk/MWh,  
- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je 2350 Sk/MWh. 
 
9) Cena kladnej regulačnej elektriny dodanej v rámci sekundárnej regulácie výkonu a 

frekvencie vo všetkých pracovných dňoch daného štvrťroka od 00:00 do 06:00 hod. a od 
22:00 do 24:00 hod. a vo všetkých nepracovných dňoch od 00:00 hod. do 24:00 hod., ak 
v danej hodine nebola použitá iná kladná regulačná elektrina 

- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je 1350  Sk/MWh,  
- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je 1200 Sk/MWh. 
 



10) Cena zápornej regulačnej elektriny dodanej v rámci sekundárnej regulácie výkonu a 
frekvencie vo všetkých pracovných dňoch daného štvrťroka v dobe od 06:00 do 22:00 
hod, ak v danej hodine nebola použitá iná záporná regulačná elektrina 

- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je 550 Sk/MWh,  
- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je 450 Sk/MWh. 
 
11) Cena zápornej regulačnej elektriny dodanej v rámci sekundárnej regulácie výkonu a 

frekvencie vo všetkých pracovných dňoch daného štvrťroka v dobe od 00:00 do 06:00 
hod. a od 22:00 do 24:00 hod. a vo všetkých nepracovných dňoch od 00:00 hod. do 
24:00 hod., ak v danej hodine nebola použitá iná záporná regulačná elektrina 

- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v I. a IV. štvrťroku je -200 Sk/MWh,  
- pre dodávky regulačnej elektriny realizované v II. a III. štvrťroku je -350 Sk/MWh. 
 
12) Zúčtovacia cena odchýlky je rovná konečnej cene prevažujúcej regulačnej elektriny 

dodanej v danej hodine. Ak je objem kladnej regulačnej elektriny dodanej v danej 
hodine rovný objemu zápornej regulačnej elektriny dodanej v danej hodine, je 
zúčtovacia cena odchýlky rovná konečnej cene kladnej regulačnej elektriny. Pokiaľ 
nebola v danej hodine dodaná žiadna regulačná elektrina, zúčtovacia cena odchýlky je  
rovná 1800 Sk/MWh.“ 

 
IV.      body rozhodnutia pôvodne označené ako č. 8) až 10) sa označujú ako č. 13) až 15), 
 
V.     do bodu č. 14 pôvodne č. 9) sa na konci vety dopĺňajú slová „a výrobcu elektriny 

s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku „. 
 
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0008/2006/E zo dňa 20.10.2005 zostávajú 
nezmenené. 
 
Všetky uvedené ceny, poplatky a tarify sú bez DPH.  
 
Odôvodnenie: 
  

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil dňa 20.10.2005 
rozhodnutím č. 0008/2006/E ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb a podporných 
služieb na rok 2006 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so 
sídlom Miletičova 5, 824 84 Bratislava (ďalej len „regulovaný subjekt“) . 

 
Regulovaný subjekt doručil dňa 20.12.2005 úradu definitívny návrh prevádzkového 

poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.  
 
Platné cenové rozhodnutie úradu č. 0008/2006/E zo dňa 20.10.2005 vo veci rozhodnutia 

o návrhu ceny za poskytovanie systémových služieb a podporných služieb pre regulovaný 
subjekt nie je v časti vyhodnocovania a oceňovania dodanej regulačnej elektriny v súlade 
s predloženým návrhom prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

 
Na základe uvedeného dňom 20.12.2005 v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) a  § 14 ods. 1 a ods. 8 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. 
z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 658/2004 Z. z.  začal úrad cenové  konanie vo veci zmeny rozhodnutia úradu č. 
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0008/2006/E zo dňa 20.10.2005 z podnetu úradu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.  

 
Poučenie: 
 

Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. proti tomuto 
rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné  
súdom. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Karol Dvorák 
                     predseda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Miletičova 5, 824 84  Bratislava. 

 3 


