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R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0201/2012/E                                                     Bratislava 29.03.2012 
Spis číslo: 1165-2012-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) prvého a 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. 0049/2012/E zo dňa 14.12.2011, ktorým určil ceny za poskytovanie 
systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2012, 
pre regulovaný subjekt ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518 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. a), b), h) a j) a § 2 písm. a), b), h) 
a j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej 
regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 13, § 14, § 18, § 20, § 22 
a § 25 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z. z., mení 
rozhodnutie č. 0049/2012/E zo dňa 14.12.2011 s účinnosťou od dňa 01.04.2012 
do 31.12.2012 takto: 

 

Na prvej strane vo výroku rozhodnutia v bode 1 sa hodnota tarify „7,3300 €/MWh“ mení na 
hodnotu tarify „5,8340 €/MWh“.  

 
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0049/2012/E zo dňa 14.12.2011 

zostávajú nezmenené. 
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ( alej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím 
č. 0049/2012/E zo dňa 14.12.2011 ceny za poskytovanie systémových služieb 
v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2012 ( alej len „rozhodnutie úradu“) 
pre regulovaný subjekt ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
( alej len „regulovaný subjekt“). 

 
Regulovaný subjekt je v cenovom konaní zastúpený spoločnosťou         

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení                       
Ing. Marián Kapec, Ing. Tomáš Šipoš, Ing. Stanislav Danák, Mgr. Branislav Kotrík.  
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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 ( alej 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 20.03.2012 z vlastného podnetu 

konanie o zmene rozhodnutia úradu.  
 
Dôvodom na zmenu rozhodnutia úradu je očakávané zníženie výšky nákladov 

na nákup podporných služieb v roku 2012 a obmedzenia vzniku negatívnej korekcie 
v činnosti systémové a podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosť 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

 
Úrad oznámil listom č. 7246/2012/BA zo dňa 20.03.2012 regulovanému subjektu 

a listom č. 7223/2012/BA zo dňa 20.03.2012 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky 
( alej len „ministerstvo“) ako účastníkovi cenového konania začatie konania o zmene 
rozhodnutia úradu z podnetu úradu. 

 
Úrad predložil listom č. 8135/2012/BA zo dňa 20.03.2012 regulovanému subjektu 

a listom č. 8136/2012/BA zo dňa 20.03.2012 ministerstvu zmenu rozhodnutia úradu 
na vyjadrenie. 

 
Regulovaný subjekt sa listom č. 0052/REG/03/2012 zo dňa 27.03.2012 evidovaným 

úradom pod č. 10559/2012/BA zo dňa 28.03.2012 vyjadril k zmene rozhodnutia úradu, 
v ktorom požiadal úrad o zmenu navrhovanej účinnosti zmeny rozhodnutia z dátumu 
01.04.2012 na dátum 01.07.2012 a to z dôvodu, že sa skomplikuje vyúčtovanie odberateľov 
elektriny v domácnosti. Podľa vyjadrenia regulovaného subjektu  komplikácia vyúčtovania 
odberateľov elektriny v domácnosti, neprehľadnosť vyúčtovacích faktúr a možné reklamácie 
by spočívali v tom, že by sa museli robiť dopočty spotreby k 31.12.2011 (kvôli zmene 
všetkých zložiek cien elektriny od 01.01.2012), k 31.03.2012 (kvôli zmene tarify za 
systémové služby od 01.04.2012), k 30.06.2012 (kvôli zmene sadzby odvodu na krytie dlhu 
od 01.07.2012) a len k dátumu vyúčtovania by bol zistený fyzický odpočet. Úrad túto 
pripomienku regulovaného subjektu neakceptoval. 

 
alej regulovaný subjekt uviedol, že nebude môcť poskytnúť odberateľom elektriny 

v domácnosti informáciu o úprave ceny elektriny najneskôr 30 dní pred vykonaním úpravy 
v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) v spojení s § 20 ods. 7 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nebude mať dostatočný časový 
priestor na úpravu svojich informačných systémov. Úrad túto pripomienku regulovaného 
subjektu neakceptoval, nakoľko regulovaný subjekt nemá podľa § 24 ods. 2 v spojitosti s § 20 
ods. 1 písm. b) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( alej len „zákon o energetike“) povinnosť poskytnúť informácie 
odberateľom elektriny v domácnosti o úprave ceny elektriny a o úprave podmienok dodávky 
elektriny a s tým súvisiacich služieb. Podľa § 22 ods. 2 písm. g) zákona o energetike 
zabezpečuje poskytovanie systémových služieb prevádzkovateľ prenosovej sústavy a to bez 
ohľadu na zmluvy o dodávke elektriny medzi dodávateľmi elektriny a odberateľmi elektriny 
v domácnosti. Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie systémových služieb nesúvisí 
s dodávkou elektriny pre domácnosti.    

 
Regulovaný subjekt vo svojom vyjadrení alej konštatoval, že zmena rozhodnutia 

môže byť vykonaná len pod podmienkou zmeny rozhodnutia úradu č. 0048/2012/E zo dňa 
14.12.2011 o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike 
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a za prevádzkovanie systému na rok 2012 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s. a toto rozhodnutie musí byť podkladom pre zmenu rozhodnutia 
regulovaného subjektu. Regulovaný subjekt vo svojom vyjadrení uviedol, že zmena 
rozhodnutia pre regulovaný subjekt môže byť účinná len odo dňa účinnosti zmeny 
rozhodnutia úradu č. 0048/2012/E zo dňa 14.12.2011 pre regulovaný subjekt            
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Iný neskorší dátum účinnosti zmeny 
rozhodnutia pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. by 
znamenal tvorbu negatívneho hospodárskeho výsledku, to znamená škody pre regulovaný 
subjekt. Úrad tieto pripomienky regulovaného subjektu zobral na vedomie.  

 
Ministerstvo sa k predloženým podkladom vyjadrilo listom č. 4001/2012-3440 zo dňa 

21.03.2012 evidovaným úradom pod č. 10198/2012/BA zo dňa 23.03.2012, v ktorom 
oznámilo, že nebude vznášať pripomienky k návrhu predloženému ministerstvu na posúdenie. 

 
Zmena rozhodnutia úradu je v súlade so zákonom o regulácii a v súlade 

s § 1 písm. a), b), h) a j) a § 2 písm. a), b), h) a j) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej 
vykonania a s § 13, § 14, § 18, § 20, § 22 a § 25 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení 
vyhlášky č.438/2011 Z. z. 

 
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, PhD., 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, PhD.  
 predseda Rady pre reguláciu  
 vykonávajúci pôsobnosť  
                                                                                                predsedu úradu 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Západoslovenská energetika, a.s., Ing. Marián Kapec, Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mierová 19,  
    827 15 Bratislava 


