
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: 0010/2006/E                                              Bratislava 29.11.2005 
 

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 poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a tarify za prevádzkovanie 
systému 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. 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, 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  

   
1.1 tarifu za prevádzkovanie systému PNSP0

2006 133,- Sk/MWh  za každú MWh 
elektriny odobratej z prenosovej sústavy konečnými odberateľmi, ktorí sú priamo 
pripojení k prenosovej sústave, 

1.2 tarifu za prevádzkovanie systému TNSZSE
2006 53,78 Sk/MWh  za každú MWh 

elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny z distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, 

1.3 tarifu za prevádzkovanie systému TNSSSE
2006 48,01 Sk/MWh  za každú MWh 

elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny z distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica Republiky 5, 010 47 
Žilina,  

1.4 tarifu za prevádzkovanie systému TNSVSE
2006 48,65 Sk/MWh  za každú MWh 

elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny z distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

1.5 tarifu 520,96 Sk/MWh ako príplatok za každú MWh elektriny dodanej do sústavy, 
ktorá bola preukázateľne vyrobená v rámci vynútenej výroby v tepelnej Elektrárni 
Vojany I podľa požiadaviek elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy, 

1.6 max. 1 121 116 311,- Sk ako plánovanú alikvótnu časť nákladov zohľadnenú 
v tarife za prevádzkovanie systému, za elektrinu preukázateľne vyrobenú v rámci 
vynútenej výroby v tepelnej Elektrárni Vojany I podľa požiadaviek 
elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 



1.7  1 456 334 036,-  Sk ako maximálny výnos z platieb za účtovanie tarify za 
prevádzkovanie systému TNS2006. 

 
 
Všetky uvedené tarify a hodnoty sú bez DPH.  
 
Odôvodnenie: 
 

Na základe rozhodnutí Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) pre spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a.s. tarify a alikvotnú časť nákladov súvisiacich s výrobou elektriny 
z domáceho uhlia a elektriny vyrobenej v rámci vynútenej výroby v elektrárni Vojany, ktoré 
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú výšku tarify za prevádzkovanie systému fakturovanú 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) 
konečným odberateľom, ktorí sú priamo pripojení k prenosovej sústave a prevádzkovateľom 
distribučných sústav. Na základe uvedeného úrad začal z vlastného podnetu  cenové konanie, 
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Ministerstvo vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok 

elektriny uložilo rozhodnutím č. 14/2005 z  28. septembra 2005 pre spoločnosť Slovenské 
elektrárne, a.s., so sídlom Hraničná 12, 827 36 Bratislava číslo licencie ET 0077/2002 (ďalej len 
„Slovenské elektrárne, a.s.,“) počnúc dňom 1. januára 2006 tieto povinnosti: 
a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v objeme 1 603 GWh a dodávať elektrinu vyrobenú 
z domáceho uhlia v roku 2005 v objeme 1 375 GWh, 
b) dodržať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia vo výške najviac 15% na celkovej 
domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území, 
c) dodržať cenu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia určenej Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví ( ďalej len „úrad“ ) v súlade s § 12 zákona o regulácii. 

 
Ministerstvo súčasne uložilo rozhodnutiami č. 16/2005, 17/2005 a 18/2005 z 28. 

septembra 2005  prevádzkovateľom distribučných sústav – spoločnostiam ZSE, a.s., SSE, a.s. 
a VSE a.s. počnúc dňom 1. januára 2006 tieto povinnosti: 
a) zabezpečiť prednostné pripojenie zariadení na výrobu elektriny z domáceho uhlia, 
b) zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho 
uhlia na časti vymedzeného územia, 
c) prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme: 
 ZSE 563 GWh 
 SSE 486 GWh 
 VSE 326 GWh 
z celkového objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom na časti vymedzeného územia. 

 
Ministerstvo rozhodnutím č. 2826/2005/200 z 21. novembra 2005 s prihliadnutím na 

bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrizačnej sústavy vo východoslovenskom regióne 
počnúc dňom 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 uplatnilo opatrenie na základe ktorého 
majú Slovenské elektrárne, a.s.,: 

a) trvalo prevádzkovať  3 bloky elektrárne Vojany I 
b) v čase vykonania revízií a opráv zariadení prenosovej sústavy po dobu 24 dní a pri 

riešení krízových stavov po dobu 10 dní prevádzkovať  4 bloky elektrárne Vojany I 
c) na základe opatrení pod písm. a) a b) zabezpečiť dodanie elektriny do sústavy 

v objeme 2152 GWh. 
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Tarifa za prevádzkovanie systému zohľadňuje plánovanú alikvotnú časť  nákladov na 
výrobu elektriny z domáceho uhlia, na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a 
technológiami kombinovanej výroby elektriny a tepla a alikvotnú časť nákladov zohľadnenú 
za elektrinu preukázateľne vyrobenú v rámci vynútenej výroby v tepelnej Elektrárni Vojany I.  

 
Na určenej tarife za prevádzkovanie systému PNSP0

2006  vo výške 133,- Sk/MWh  sa 
jednotlivé plánované alikvotné časti nákladov podieľajú takto: 

• alikvotná časť  nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia vo výške 48,53 
Sk/MWh,  

• alikvotná časť  nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a 
technológiami kombinovanej výroby elektriny a tepla vo výške 15,28 Sk/MWh   

• alikvotná časť nákladov zohľadnenú za elektrinu preukázateľne vyrobenú v rámci 
vynútenej výroby v tepelnej Elektrárni Vojany I vo výške 50,82 Sk/MWh . 

• korekcia za výpadok príjmov v dôsledku nižších tokov elektriny v roku 2005 vo výške 
18,37 Sk/MWh . 
 
Rozdiel medzi určenou tarifou TNSi

2006 za elektrinu odobratú koncovými odberateľmi 
elektriny jednotlivých distribučných sústav a tarifou PNSP0

2006 133,- Sk/MWh  za elektrinu 
odobratú z prenosovej sústavy konečnými odberateľmi, ktorí sú priamo pripojení 
k prenosovej sústave slúži prevádzkovateľom distribučných sústav na krytie zvýšených 
nákladov na nákup  elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, z domáceho uhlia a 
kombinovanou výrobou elektriny a tepla na pokrytie strát pri distribúcii elektriny.  
 
 
Poučenie:  
 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., Miletičova 5, 824 84  Bratislava. 
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