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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0149/2006/E

Bratislava 30.08.2006

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. a) a g) 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 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2005 zo
dňa 30. júna 2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike
a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky
primeraného zisku a podklady na návrh ceny, vo veci zmeny rozhodnutia č. 0010/2006/E zo
dňa 29.11.2005, ktorým schválil ceny za poskytovanie systémových služieb
v elektroenergetike a tarify za prevádzkovanie systému pre podnikateľa Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Miletičova 5, 824 84 Bratislava (v súčasnej
dobe so sídlom Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26) na obdobie od 1.1.2006 do
31.12.2006, takto
rozhodol:
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 s účinnosťou od 1.9.2006 rozhodnutie č. 0010/2006/E
zo dňa 29.11.2005 takto:
1. v bode č. 1.5 sa mení číselná hodnota 520,96 Sk/MWh na hodnotu 813,21 Sk/MWh.
2. v bode č. 1.6 sa mení číselná hodnota 1 121 116 311,- Sk na hodnotu 1 303 515 553,- Sk.
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0010/2006/E zo dňa 29.11.2005 zostávajú
nezmenené.
Všetky uvedené tarify a hodnoty sú bez DPH.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil dňa 29.11.2005
rozhodnutím č. 0010/2006/E ceny za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike
a tarify za prevádzkovanie systému 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 predložil úradu dňa 14.08.2006 cenový návrh na zmenu ceny.
Dôvodom pre úpravu cien za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a tarify
za prevádzkovanie systému je skutočnosť, že pre splnenie rozhodnutia Ministerstva

hospodárstva Slovenskej republiky č. 2826/2005/200 z 21. novembra 2005 o trvalej
prevádzke blokov elektrárne Vojany I s prihliadnutím na bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky elektrizačnej sústavy vo východoslovenskom regióne je nevyhnutné v obmedzenej
miere prevádzkovať aj blok č. 3 alebo č. 4 zaťažený zvýšenými poplatkami za emisie
znečisťujúcich látok, čo predstavuje zvýšenie oprávnených nákladov. Alikvotná časť
nákladov za elektrinu preukázateľne vyrobenú v rámci vynútenej výroby v tepelnej Elektrárni
Vojany vo výške 1 303 515 553,- Sk zohľadňuje aj čiastku 50 000 000,-Sk odsúhlasenú
úradom na prevádzku jedného z blokov č. 3 alebo č. 4 v elektrárni Vojany I v trvaní 10 dní
počas inštalácie transformátora 400/110 kV v rozvodni Lemešany. Na základe predložených
podkladov úrad začal cenové konanie a v súlade s výnosom č. 2/2005 zo dňa 30. júna 2005,
ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania,
rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku
a podklady na návrh ceny zmenil cenové rozhodnutie 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., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
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