
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: 0312/2011/E                                           Bratislava 23.06.2011 
Číslo spisu: 2398-2011-BA 
 

 
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 vo veci zmeny 
rozhodnutia č. 0012/2011/E zo dňa 18.10.2010 v znení rozhodnutia č. 0015/2011/E zo dňa 
16.11.2010, ktorým schválil ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb 
v elektroenergetike a regulačnej elektriny na rok 2011 pre regulovaný subjekt 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 
824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 takto 

 
r o z h o d o l : 

 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 5 a 6 písm. d) zákona 
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 1 písm. 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, mení rozhodnutie č. 0012/2011/E zo dňa 18.10.2010 v znení 
rozhodnutia č. 0015/2011/E zo dňa 16.11.2010 s účinnosťou od dňa 02.07.2011 
do 31.12.2011 takto: 

 
1. Na druhej strane sa zlučujú body č. 4) a č.5) do jedného bodu č.4) v znení: 

„4) Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii 
podpornej služby (PpS) PRV+ a SRV+ je 159 €/MWh .“. 

 
2. Na druhej strane sa zlučujú body č. 6) a č. 7) do jedného bodu č. 5) v znení: 

„5) Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii 
podpornej služby (PpS) TRV30MIN+, TRV3MIN+ je 188 €/MWh.“. 

 
3. Na druhej strane bod č. 6) (doterajší bod č.8)) znie: 

„6) Minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii 
podpornej služby (PpS) PRV- a SRV- je –80 €/MWh.“. 

 
4. Na druhej strane bod č. 7) (doterajší bod č.9)) znie: 

„7) Minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii 
podpornej služby (PpS) TRV30MIN-, TRV3MIN- je –95 €/MWh.“. 
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6. Na druhej a tretej strane doterajšie body č. 10) až č. 12) sa označujú ako body                     
č. 8) až č. 10). 
 
7. Na druhej strane v bode č. 8) sa v šiestom riadku mení číselná hodnota tarify 
„149,37 €/MW/h“ na hodnotu „150 €/MW/h“. 
 
 
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0012/2011/E zo dňa 18.10.2010 v znení 
rozhodnutia č. 0015/2011/E zo dňa 16.11.2010 zostávajú nezmenené. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým 
rozhodnutím č. 0012/2011/E zo dňa 18.10.2010 v znení rozhodnutia č. 0015/2011/E zo dňa 
16.11.2010 ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb a regulačnej elektriny na rok 
2011 (ďalej len „rozhodnutie úradu“) pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 
(ďalej len „regulovaný subjekt“). 

 
Regulovaný subjekt predložil úradu dňa 14.04.2011 listom zn. PS/2011/005721 

pod podacím číslom úradu 7945/2011/BA a dňa 10.05.2011 listom zn. PS/2011/006912 
pod podacím číslom úradu 9162/2011/BA (uložené v spise č. 2259-2011-BA) informácie 
a stanovisko k prebytku elektriny v sústave a k častejšej a výraznejšej aktivácii zápornej 
regulačnej elektriny, jeho zodpovednosti za vyrovnávanie výroby a spotreby elektriny, 
súčasnému nastaveniu cien za disponibilitu podporných služieb so žiadosťou o prijatie 
potrebných opatrení, ktoré zabránia ohrozeniu bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok elektriny 
v ES SR. Súčasne spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava predložila úradu dňa 
11.04.2011 listom zn. SE/2011/033102 pod podacím číslom úradu 7740/2011/BA stanovisko 
k poskytovaniu podporných služieb a dodávke zápornej regulačnej elektriny s požiadavkou 
o „realizáciu systémových opatrení na zabránemie trvalej zápornej regulácie v systéme“ 
(uložený v spise č. 2259-2011-BA) aj s cieľom zabrániť ohrozeniu plnenia všeobecného 
hospodárskeho záujmu v oblasti dodávky elektriny z domáceho uhlia. 

 
Podľa § 14 ods. 6 písm. d) 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“) môže úrad z vlastného podnetu začať konanie o zmene rozhodnutia, ak došlo 
k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

 
Na základe uvedených skutočností úrad začal dňa 04.05.2011 z vlastného podnetu 

konanie o zmene rozhodnutia úradu.  
 
Dôvodom na zmenu rozhodnutia úradu je výrazné zvýšenie aktivácie podporných 

služieb s dodávkou zápornej regulačnej elektriny v elektrizačnej sústave. 
 
Úrad oznámil listom č. 8862/2011/BA zo dňa 04.05.2011 regulovanému subjektu 

a listom č. 8861/2011/BA zo dňa 04.05.2011 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky 
(ďalej len „ministerstvo“) ako účastníkovi cenového konania začatie konania o zmene 
rozhodnutia úradu z podnetu úradu. 
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Úrad predložil listom č. 9249/2011/BA zo dňa 13.05.2011 regulovanému subjektu 
a listom č. 9248/2011/BA zo dňa 13.05.2011 ministerstvu zmenu rozhodnutia úradu na 
vyjadrenie. 

 
Regulovaný subjekt sa k predloženej zmene rozhodnutia úradu vyjadril dňa 

31.05.2011 listom č. PS/2011/007774 zo dňa 25.05.2011 pod podacím číslom úradu 
10558/2011/BA, v ktorom žiadal o „úpravy textu dokumentu tak, aby cena ponúkanej 
regulačnej elektriny pri aktivácii PRV a SRV bola určená ako pevná“. Úrad požiadavke 
nevyhovel z dôvodu zachovania súladu pojmov s výnosom 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. 

 
Ministerstvo sa k predloženej zmene rozhodnutia úradu vyjadrilo dňa 02.06.2011 

listom č. 3847/2010-3200 zo dňa 25.05.2011 pod podacím číslom úradu 10982/2011/BA, 
v ktorom žiadalo o „spresnenie jednotlivých ustanovení návrhu tak, aby bolo jednoznačné 
ktoré body doteraz platného rozhodnutia (0012/2011/E) sa menia, ako sa menia v číselnom aj 
slovnom vyjadrení, ktoré body sa rušia a ktoré zostávajú v platnosti.“ Úrad požiadavke 
ministerstva vyhovel a zmenu rozhodnutia úradu prepracoval. 

 
Úrad po vyhodnotení pripomienok predložil listom č. 11147/2011/BA zo dňa 

06.06.2011 regulovanému subjektu a listom č. 11145/2011/BA zo dňa 06.06.2011 
ministerstvu zmenu rozhodnutia úradu na vyjadrenie. 

 
Regulovaný subjekt a ministerstvo sa v určenej lehote k predloženej zmene 

rozhodnutia úradu nevyjadrili. 
 
Zmena rozhodnutia úradu je v súlade so zákonom o regulácii a § 1 písm. 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. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.  
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona  
o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu 
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


