
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: 0001/2006/E                                                 Bratislava 29.09.2005 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) a f) 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. vo veci rozhodnutia o návrhu 
ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny pre regulovaný subjekt Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s., Miletičova 5, 824 84  Bratislava, IČO 35 829 141 
takto    
 
 

r o z h o d o l : 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 4 v spojení s § 12 ods. 1 
písm. d) a e) 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, pre regulovaný 
subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Miletičova 5, 824 84  Bratislava, IČO 
35 829 141  schvaľuje na obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 tieto tarify za 
prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny:  

   
1 ) Tarify za prístup do prenosovej sústavy a jej riadenie pre koncových odberateľov elektriny 

priamo pripojených na prenosovú sústavu: 
 

Zložky ceny Jednotka Hodnota 

Za rezervovaný výkon Sk/MW/rok 362 334,62 

Za prenesenú elektrinu Sk/MWh 87,86 

 
2 ) Výrobcovi elektriny pripojenému do prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky sa 

tarify za pripojenie a prístup do prenosovej sústavy neúčtujú.  
 
3 )  Hodnotu 21,45 Sk/MWh ako tarifu za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou.  
 
4)   Hodnoty ekonomických parametrov : 
 

...................... Sk ako maximálny povolený výnos za prístup do prenosovej sústavy a 
prenos elektriny PT2006

....................... Sk ako maximálny povolený výnos zohľadňujúci oprávnené náklady 
a primeraný zisk za regulovanú činnosť PP2006  

      1 167 303 000 Sk ako plánovaný objem investícií INVPL2006



Všetky uvedené hodnoty taríf sú bez DPH.  
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31.8.2005  doručený 
od regulovaného subjektu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Miletičova 5, 824 
84  Bratislava (ďalej len „regulovaný subjekt“) návrh cien za prístup do prenosovej sústavy 
a prenos elektriny na rok 2006 (ďalej len „návrh cien“). Návrh cien regulovaný subjekt 
predložil na schválenie v zmysle výnosu úradu 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 (ďalej len „výnos úradu“). 
 Pri schválení taríf uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia bolo uvažované s  
faktorom investícií INV2006 vo výške 49 974 943 Sk a korekčným faktorom KT2006  vo výške 0 
Sk.  

Úrad po preskúmaní návrhu cien dospel k záveru, že predložený návrh cien je v súlade 
s výnosom úradu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
Poučenie:  
 Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  
  
 
 
 
 

Ing. Ján Matuský 
                          predseda 
 
 
 
 
Poznámka: Údaje v bode 4) sú predmetom obchodného tajomstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Miletičova 5, 824 84  Bratislava. 
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