
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: 0164/2017/E                                                      Bratislava 25. 01. 2017 

Číslo spisu: 237-2017-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 

písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v cenovom konaní vo veci zmeny 

rozhodnutia č. 0017/2017/E zo dňa 25. 11. 2016, ktorým schválil na obdobie od 1. januára 

2017 do 31. decembra 2021 tarify  za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

a podmienky ich uplatnenia    

 

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v spojení s § 23 až 25 a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré 

podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike z vlastného podnetu tak,  

že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 m e n í  rozhodnutie č. 0017/2017/E zo dňa  

25. 11. 2016 takto:  

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 1.5.11. sa tarifa „0,8333 EUR/A/mesiac“ nahrádza 

tarifou „0,1600 EUR/A/mesiac“. 

 

2. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 1.5.20. sa tarifa „0,8333 EUR/A/mesiac“ nahrádza 

tarifou „0,1600 EUR/A/mesiac“. 

 

3. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 1.5.27. sa tarifa „0,8333 EUR/A/mesiac“ nahrádza 

tarifou „0,1600 EUR/A/mesiac“. 

 

4. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 2.6. sa doterajšia tabuľka nahrádza tabuľkou „ 

Úroveň 

napätia 

Tarifa za distribúciu elektriny vrátane 

prenosu elektriny 

Tarifa za straty pri distribúcii 

elektriny 

 

€/MWh 
 

 

€/MWh 
 

VVN 6,4800 0,8497 

VN 9,7800 2,5489 

                                                                                                                                                    “. 
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5.  Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 3.1.24. sa tarifa „0,8333 EUR/A“ nahrádza tarifou 

„0,1600 EUR/A/mesiac“. 

 

6. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 3.2. na strane 21 sa doterajšia tabuľka nahrádza 

tabuľkou „ 

Sadzba/tarifa 
Tarifa za prístup do distribučnej 

sústavy 

Tarifa za distribúciu elektriny 

vrátane prenosu elektriny 

Sadzba Popis 

pre odberateľov 

elektriny mimo 

domácnosti 

(€/A/mesiac) 

pre odberateľov 

elektriny v 

domácnosti 

(€/odberné 

miesto/mesiac) 

pre odberateľov 

elektriny mimo 

domácnosti   

(€/MWh) 

pre odberateľov 

elektriny v 

domácnosti  

(€/MWh) 

C1-N Jednopásmová sadzba 0,1600 2,8250 47,5000 23,0000 

C2-N Dvojpásmová sadzba 0,1600 2,8250 47,5000 23,0000 

C3-N 

Dvojpásmová sadzba pre 

priamovýhrevné kúrenie 

a tepelné čerpadlá 

0,1600 2,8250 47,5000 15,0000 

C4-N 
Dvojpásmová sadzba pre 

víkendový režim 
x 2,8250 x 23,0000 

C5-N 
Dvojpásmová sadzba pre 

akumulačné kúrenie 
x 2,8250 x 15,0000 

C6-N 
Sadzba pre nemerané 

odbery 
x x x x 

C7-N 
Sadzba pre verejné 

osvetlenie 
0,1600 x 47,5000 x 

                                                                                                                                                    “. 

 

7. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 3.2. časti „SADZBA C1-N: Jednopásmová sadzba“ 

sa na konci písmena a) vkladá bodka a pripájajú tieto vety:  

„Pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorých odberné miesta boli k 31. 12. 2016 zaradené 

v distribučnej sadzbe D1 podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

č. 0024/2014/E zo dňa 28. 11. 2013 v znení rozhodnutia č. 0015/2015/E zo dňa 28. 11. 2014 

v znení rozhodnutia č. 0013/2016/E zo dňa 27.11.2015 sa uplatní pre kalendárny rok 2017 

tarifa za prístup do distribučnej sústavy vo výške 2,8250 €/odberné miesto/mesiac, bez ohľadu 

na skutočný počet fáz pred hlavným istiacim prvkom na odbernom mieste. Pre tieto odberné 

miesta sa na kalendárne roky 2018 až 2021 uplatní tarifa za prístup do distribučnej sústave  

vo výške 2,8250 €/odberné miesto/mesiac v závislosti od skutočne evidovaného počtu fáz 

pred hlavným istiacim prvkom na odbernom mieste.“ 

 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0017/2017/E zo dňa 25. 11. 2016 zostávajú nezmenené. 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0017/2017/E zo dňa 25. 11. 2016. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) začal dňa  19. 01. 2017  

cenové konanie z vlastného podnetu vo veci zmeny cenového rozhodnutia č. 0017/2017/E  

zo dňa 25. 11. 2016, ktorým schválil na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 

tarify  za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia 

(ďalej len „rozhodnutie č. 0017/2017/E“) pre regulovaný subjekt Stredoslovenská energetika - 



 3 

Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 (ďalej len „regulovaný 

subjekt“). 

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), ak je to potrebné na dosiahnutie účelu 

regulácie podľa § 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení 

alebo zruší rozhodnutie. 

  

  Podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii účelom regulácie podľa tohto zákona je 

transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi 

súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. 

 

Dôvodom na začatie konania o zmene rozhodnutia č. 0017/2017/E je, že tarify za 

prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v časti „1.5 Fakturácia tarify za prístup 

do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny pre výrobcov elektriny“, „2. Tarify za prístup 

do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy pripojených 

na VVN a VN napäťovú úroveň“ a „3. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy pripojených na NN napäťovú úroveň“ môžu mať 

diskriminačný charakter, ktorý obmedzuje dotknutým zraniteľným odberateľom dostupnosť  

elektriny za primeranú cenu, čo je v rozpore s účelom regulácie.   

 

  O začatí cenového konania z podnetu úradu bol regulovaný subjekt upovedomený 

listom č. 2197/2017/BA zo dňa 19. 01. 2017. 

 

Následne úrad vyzval regulovaný subjekt listom č. 2199/2017/BA zo dňa 19. 01. 2017 

na vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia, v ktorom regulovanému subjektu oznámil, že podľa 

§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov je ako účastník konania oprávnený pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho 

podkladom, k spôsobu jeho zistenia a navrhovať jeho doplnenie, a to v lehote sedem dní odo 

dňa doručenia výzvy, a to písomne alebo ústne do zápisnice (osobne) v sídle úradu. 

 

Úrad odo dňa účinnosti rozhodnutia č. 0017/2017/E zaznamenal viaceré podnety 

zraniteľných odberateľov elektriny, ktoré poukazovali na neprimerané zvýšenie fixnej zložky 

koncovej ceny za dodávku elektriny. Toto zvýšenie bolo vyvolané percentuálnym navýšením 

fixnej zložky ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, ktoré umožnila 

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných 

činností v elektroenergetike.   

 

Úrad na základe podnetov analyzoval situáciu, pričom bolo zistené, že rozhodnutie  

č. 0017/2017/E z pohľadu koncovej ceny za dodávku elektriny sa nepriaznivo dotklo 

niektorých odberateľov na napäťovej úrovni NN mimo domácnosti, čím im ekonomicky 

obmedzilo dostupnosť elektriny za primeranú cenu. Veľa odberateľov na napäťovej úrovni 

NN mimo domácnosti nemalo technicky správne nastavenú veľkosť rezervovanej kapacity 

(na napäťovej úrovni NN reprezentovanú veľkosťou hlavného ističa), čo malo za následok, že 

pre niektorých odberateľov na napäťovej úrovni NN mimo domácnosti znamenalo 

rozhodnutie č. 0017/2017/E diskriminačné zvýšenie cien za distribúciu elektriny. 

 

Úrad na základe uvedeného ako aj na základe podkladov k zmene rozhodnutia dospel 

k záveru, že zmena rozhodnutia úradu č. 0017/2017/E je v súlade s § 17 ods. 1 zákona  

o regulácii. 

 

Zmenou rozhodnutia č. 0017/2017/E zostáva nezmenené obdobie, na ktoré úrad 

schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/20160201#paragraf-3.odsek-1
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uplatnenia. Obdobie, na ktoré úrad schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a 

distribúciu elektriny a podmienky ich uplatňovania, zostáva nezmenené v zmysle pôvodného 

rozhodnutia č. 0017/2017/E, teda od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. 

 

V zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 zákona o regulácii sa na konanie podľa tohto zákona 

vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem: 

a) § 33 ods. 2, ak sa v konaní vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania  

a zároveň sa účastníkovi konania vyhovelo v plnom rozsahu, 

b) § 62 až 68 a 71 až 80, ak ide o cenové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

Právny inštitút obnovy konania podľa ustanovenia § 62 a nasl. správneho poriadku  

sa pre cenové konanie neuplatňuje a uplatňovanie ustanovení správneho poriadku o obnove 

konania je vylúčené práve z dôvodu, že obdobnú funkciu ako obnova konania podľa 

správneho poriadku plní inštitút zmeny, resp. zrušenia rozhodnutia v zmysle ustanovenia  

§ 17 zákona o regulácii, ktorým je možné zasiahnuť do už právoplatného a vykonateľného 

rozhodnutia, toto zmeniť prípadne zrušiť.  

 

Dôvody obnovy konania podľa ustanovenia § 62 ods. 1 správneho poriadku sú 

čiastočne obsahovo zhodné s dôvodmi pre zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa 

ustanovenia § 17 zákona o regulácii alebo sa na ich základe možno domáhať súdneho 

prieskumu rozhodnutia. Úrad sa v tomto smere opiera aj o dôvodovú správu k ustanoveniu 

§ 41 zákona o regulácii. 

 

Obdobie, na ktoré úrad schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny a podmienky ich uplatnenia v zmysle rozhodnutia č. 0017/2017/E zostáva 

nezmenené. Úrad podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii využil svoje oprávnenie určiť 

v cenovom konaní podmienky uplatnenia ceny. Úrad zároveň naplnil svoju povinnosť 

vyporiadať sa s otázkou, či rozhodnutie o zmene rozhodnutia č. 0017/2017/E nadobúda 

účinky ku dňu účinnosti pôvodného rozhodnutia č. 0017/2017/E (ex tunc), alebo až odo dňa 

vydania rozhodnutia o zmene rozhodnutia č. 0017/2017/E (ex nunc). Nakoľko správne 

posúdenie tejto otázky závisí vždy od konkrétnej povahy veci, úrad vzhľadom na okolnosti a 

dôvody zmeny rozhodnutia č. 0017/2017/E obdobie, na ktoré úrad schválil tarify za prístup do 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia, nezmenil.  

 

Vzhľadom na obdobné účinky zmeny rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 17 zákona  

o regulácii, ktorého výsledkom je obdobne ako pri obnove konania podľa správneho poriadku 

zmena už právoplatného rozhodnutia resp. jeho zrušenie, úrad na základe analógie legis 

aplikoval uváženie správneho orgánu o účinkoch zmeneného resp. nového rozhodnutia 

vydaného aj v zmysle postupu podľa § 17 zákona o regulácii a teda obdobie, na ktoré úrad 

schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich 

uplatnenia, ponechal nezmenené.  

 

 Dňa 24. 01. 2017 úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámil v sídle úradu 

regulovaný subjekt  pred vydaním tohto rozhodnutia s podkladmi rozhodnutia, ako aj so 

spôsobom ich zistenia. Zápisnica z oboznamovania sa spolu s podkladmi pred vydaním tohto 

rozhodnutia je súčasťou spisu. Regulovaný subjekt sa vyjadril, že k predložených podkladom 

pre vydanie rozhodnutia a obsahu spisu nemá pripomienky. 

 

Úrad na základe uvedeného dospel k záveru, že zmena rozhodnutia č. 0017/2017/E je 

v súlade s § 17 ods. 1 zákona o regulácii, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

  

 Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii toto cenové rozhodnutie platí na celé regulačné 

obdobie od 2017 do 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/#paragraf-33.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/#paragraf-62
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/#paragraf-71
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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 v cenovom konaní nemá odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 

                                                                   predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  


