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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0015/2011/E
Číslo spisu: 3420-2010-BA

Bratislava 16.11.2010

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 a § 57 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci odvolania proti rozhodnutiu
č. 0012/2011/E
zo
dňa
18.10.2010,
ktorým
boli
určené
ceny
a
tarify
za poskytovanie podporných
služieb
na
rok
2011
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. h) a i) a § 2 písm. i) výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie
v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a časťami A, C a E prílohy č. 2 k výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia
cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „výnos č. 2/2008“) 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. 0012/2011/E
zo dňa 18.10.2010 v plnom rozsahu vyhovuje a mení rozhodnutie č. 0012/2011/E zo dňa
18.10.2010 takto:
Na prvej strane v bode č. 1) sa v deviatom riadku mení číselná hodnota tarify „13,50 €/MW/h “
na hodnotu „15,01 €/MW/h“.
Na tretej strane v bode č. 12) sa v treťom riadku mení číselná hodnota „............... eur“
na hodnotu „............ eur“.
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0012/2011/E zo dňa 18.10.2010 zostávajú
nezmenené.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) boli dňa 23.7.2010 listom
č. PS/2010/012512 zo dňa 22.7.2010 pod podacím číslom úradu č. 10260/2010/BA, dňa
30.7.2010 listom č. PS/2010/013054 zo dňa 30.7.2010 pod podacím číslom úradu
č. 10790/2010/BA a dňa 7.10.2010 listom č. PS/2010/016210 zo dňa 4.10 2010 pod podacím
číslom úradu č.14962/2010/BA doručené listy regulovaného subjektu Slovenská elektrizačná

prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len
„regulovaný subjekt“) s vypočítaným objemom podporných služieb pre určenie ceny
za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na rok 2011.
Na základe uvedeného podľa § 14 ods. 1 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“) začal dňa 30.9.2010 úrad z vlastného podnetu cenové konanie
vo veci vydania rozhodnutia o určení ceny za poskytovanie podporných služieb
v elektroenergetike a regulačnej elektriny na rok 2011 pre regulovaný subjekt.
Podľa § 14 ods. 2 zákona o regulácii účastníkom cenového konania začatého z podnetu
úradu je regulovaný subjekt, ktorému úrad doručí oznámenie o začatí cenového konania
a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Úrad oznámil listom zo dňa 30.9.2010 s podacím číslom úradu č. 14283/2010/BA
regulovanému subjektu a listom zo dňa 30.9.2010 s podacím číslom úradu č. 14281/2010/BA
ministerstvu, že podľa § 14 ods. 1 zákona o regulácii v spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začína cenové konanie
z vlastného podnetu vo veci vydania rozhodnutia v cenovom konaní, ako vecne príslušný
správny orgán.
Úrad určil ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej
elektriny na rok 2011 v súlade s § 12 ods. 1 písm. i) a j) zákona o regulácii a v súlade s § 1 písm.
h) a i) a § 2 písm. i) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie
č. 238/2009 Z. z.) a časťami A, C a E 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.) v znení neskorších predpisov.
Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamil účastníkom cenového konania,
listami zo dňa 11.10.2010 s podacími číslami č. 15026/2010/BA a č. 15024/2010/BA návrh
ceny za poskytovanie, podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na rok
2011 s výzvou na vyjadrenie sa v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia.
Regulovaný subjekt sa v určenej lehote k predloženému návrhu ceny vyjadril dňa
14.10.2010 listom č. PS/2010/016833 zo dňa 14.10.2010 pod podacím číslom úradu
č. 15577/2010/BA a opätovne žiadal zohľadniť priemerné objemy podporných služieb ako
minimálnej požiadavky pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy podľa listu
č. PS/2010/016210 zo dňa 4.10 2010. Úrad požiadavku na objemy podporných služieb
regulovaného subjektu zohľadnil. Minimálnu hodnotu požiadavky na objem podpornej služby
za 3 min. terciárnu reguláciu (+ ) výkonu a frekvencie navýšil z hodnoty 250 MW na hodnotu
260 MW z dôvodu navýšenia hodnoty dosiahnuteľného výkonu reaktora najväčšieho
prevádzkovaného bloku elektrárne v prenosovej sústave s vplyvom na hodnotu výkonovej
rezervy zálohy a vplyvu nárastu obnoviteľných zdrojov energie na bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky elektrizačnej sústavy.
Ministerstvo sa k predloženému návrhu ceny vyjadrilo listom č. 1611/2010-3200-HV
zo dňa 13.10.2010 pod podacím číslom úradu č. 15746/2010/BA doručeným dňa 18.10.2010
kladne a oznámilo, že k predloženému návrhu ceny nebude vznášať pripomienky.
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Úrad vydal dňa 18.10.2010 rozhodnutie č. 0012/2011/E, ktorým určil ceny a tarify
za poskytovanie podporných služieb na rok 2011 (ďalej len „rozhodnutie“) pre regulovaný
subjekt. Rozhodnutie bolo doručené účastníkom cenového konania.
Dňa 26.10.2010 bolo listom č. PS/2010/017415 zo dňa 26.10.2010 pod podacím číslom
úradu č. 16437/2010/BA v zákonnej 40 dňovej lehote doručené 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 úrad o prehodnotenie rozhodnutia a zohľadnenie
uvádzaných argumentov, „najmä potreby zohľadniť nárast inštalovaného výkonu fotovoltických
elektrární v roku 2011 a navýšenie maximálneho jednotkového bloku v ES SR, ktoré znamenajú
potrebu zväčšenia rozsahu obstarávaných PpS, čoho dôsledkom môže byť nárast výslednej ceny
disponibility PpS z výberových konaní na obstaranie PpS.“
Úrad v odvolacom konaní prehodnotil potreby a zohľadnil argumenty regulovaného
subjektu a v rozhodnutí opravil určenú maximálnu cenu za poskytovanie podpornej služby
za 30 min. terciárnu (+ ) reguláciu výkonu a frekvencie (v priemernom rozsahu + 260 MW)
a ekonomický parameter plánované náklady na nákup podporných služieb v roku 2011
od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb.
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 ostatní účastníci konania súhlasia.
Úrad podľa § 56 správneho poriadku listom č. 16970/2010/BA zo dňa 3.11.2010
upovedomil ministerstvo o obsahu podaného odvolania a vyzval ho na vyjadrenie sa k návrhu
opravy ceny a tarify v rozhodnutí č.
0012/2011/E o
cenách
a tarifách
za poskytovanie podporných služieb na rok 2011v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia.
Súčasne ho požiadal o súhlas s postupom v odvolacom konaní podľa § 57 ods. 1
správneho poriadku (autoremedúra).
Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil regulovanému subjektu listom
zo dňa 3.11.2010 s podacím číslom č. 16971/2010/BA návrh opravy ceny a tarify
za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na rok 2011
s výzvou na vyjadrenie sa v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia.
Ministerstvo s predloženou žiadosťou a návrhom na opravu ceny vyjadrilo súhlas
dňa 9.11.2010 listom č. 97/2010/3200/MH zo dňa 9.11.2010 pod podacím číslom úradu
17624/2010/BA. Regulovaný subjekt sa k predloženému návrhu ceny v určenej lehote
nevyjadril.
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, s § 1 písm. h) a i) a § 2 písm. i) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach
a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.) a časťami A, C a E 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.) v znení neskorších predpisov a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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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 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
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.

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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