
 

 

 

ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0001/2023/E-EU V Bratislave dňa 23.01.2023 

Číslo spisu: 334-2023-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor  regulácie elektroenergetiky ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu 

v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov a čl. 6 ods. 9 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, vo veci zmeny rozhodnutia úradu č. 0006/2022/E-EU, 

ktorým úrad udelil výnimku na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 podľa čl. 6 ods. 9 druhej 

vety v spojení s čl. 6 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 

o vnútornom trhu s elektrinou 

 

 

rozhodol 

 

 

v súlade s čl. 6 ods. 9 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 

o vnútornom trhu s elektrinou a § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi prenosovej 

sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, 

IČO: 35 829 141, m e n í  rozhodnutie úradu č. 0006/2022/E-EU, ktorým úrad udelil výnimku 

na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 podľa čl. 6 ods. 9 druhej vety v spojení s čl. 6 ods. 10 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou takto: 

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0006/2022/E-EU sa doterajšie znenie bodu 1) písm. a) 

nahrádza týmto znením: 

 „a) FCR = 262 800 MWh, čo predstavuje priemernú ročnú požiadavku 30 MW,“ 

a súčasne sa doterajšie znenie bodu 2) písm. a) nahrádza týmto znením: 

„a) FCR = 263 520 MWh, čo predstavuje priemernú ročnú požiadavku 30 MW,“ 

Ostatné znenie uvedené v rozhodnutí č. 0006/2022/E-EU zo dňa 14.09.2022, ktorým úrad 

udelil výnimku na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 podľa čl. 6 ods. 9 druhej vety v spojení 

s čl. 6 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu 

s elektrinou, zostáva nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia 

č. 0006/2022/E-EU zo dňa 14.09.2022, ktorým úrad udelil výnimku na obdobie od 01.01.2023 

do 31.12.2024 podľa čl. 6 ods. 9 druhej vety v spojení s čl. 6 ods. 10 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou. 

Rozhodnutie č. 0001/2023/E-EU zo dňa 23.01.2023 nadobúda účinnosť dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 0001/2023/E-EU zo dňa 23.01.2023. 
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Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 13.01.2023 doručená 

a pod podacím číslom úradu 1374/2023/BA zaevidovaná od prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, 

IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) žiadosť o zmenu rozhodnutia úradu 

č. 0006/2022/E-EU, ktorým úrad udelil výnimku na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 podľa 

čl. 6 ods. 9 druhej vety v spojení s čl. 6 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou (ďalej len „žiadosť“). 

Účastník konania predložil úradu v žiadosti návrh na úpravu maximálneho ročného 

objemu disponibility pre službu FCR. Objem služby FCR bol na rok 2023 rozhodnutím 

na 69. zasadnutí Plenary RGCE (Regional Group Continental Europe) ENTSO-E z 29.11.2022 

stanovený pre účastníka konania vo výške 30 MW, čo predstavuje ročný objem pre službu FCR 

262 800 MW. 

Úrad preskúmal predloženú žiadosť zaevidovanú v spise úradu 334/2023/BA a s údajmi 

a podkladmi v žiadosti účastníka konania sa stotožnil, okrem bodu 2 písmeno b), kde úrad 

navrhol zvýšený objem oproti objemu uvedenom v žiadosti účastníka konania, nakoľko 

na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 vychádza z dôvodu prestupného roka objem 

263 520 MWh pri priemernej ročnej požiadavke 30 MW. 

Podľa § 32 a 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) je účastník konania oprávnený 

vyjadrovať sa k podkladom pre rozhodnutie a navrhovať ich doplnenie. Úrad zaslal účastníkovi 

konania listom č.1777/2023/BA zo dňa 17.01.2023 výzvu na vyjadrenie sa k podkladom 

pred vydaním rozhodnutia a zároveň ho upovedomil o jeho práve poskytnúť vyjadrenie 

k podkladu rozhodnutia, prípadne jeho doplnenie v lehote do päť pracovných dní. 

Účastník konania predložil úradu dňa 18.01.2023 listom zaevidovaným pod podacím 

číslom úradu 2161/2023/BA vyjadrenie k podkladom pred vydaním rozhodnutia, v ktorom 

uviedol, že sa oboznámil s podkladmi rozhodnutia a nemá pripomienky k úmyslu úradu 

rozhodnúť vo veci zmeny rozhodnutia úradu č. 0006/2022/E-EU tak, že vo výrokovej časti 

rozhodnutia v bode 1) písmeno a) nahradí znenie nasledovným znením „FCR = 262 800 MWh, 

čo predstavuje priemernú ročnú požiadavku 30 MW,“ a v bode 2) písmeno a) 

znením „FCR = 263 520 MWh, čo predstavuje priemernú ročnú požiadavku 30 MW,“. 

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z právnych aktov Európskej únie 

a zo správneho poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise č. 334-2023-BA 

a v priebehu správneho konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky 

pripomienky a návrhy. Úrad na základe uvedeného dospel k záveru, že navýšenie ročného 

objemu disponibility je účastníkom konania oprávnené, a preto rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky, Tomášikova 28C, 

821 01 Bratislava 3, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

Mgr. Ing. Martin Lepieš 

riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky 


