ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27Ľ P. O. Box 12Ľ 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0282/2019/E
Číslo spisu: 2129-2019-BA

Bratislava 17. 04. 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie pod a § 9 ods. 1
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci
rozhodnutia o cenách za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV

rozhodol
pod a § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 38, 41 a 44 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 18/2017 Z. z.Ľ ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré
podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky
č. 207/2018 Z. z. na návrh regulovaného subjektu takĽ že pre regulovaný subjekt
Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121Ľ 010 03 ŽilinaĽ IČO 46 768 548, pre prevádzku
Galvaniho, 821 04 Bratislava s c h v a ľ u j e na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do
31. decembra 2021 tieto maximálne ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do
1 kV:
Ceny za pripojenie odberateľa elektriny do distribučnej sústavy do 1 kV:
pre amperickú hodnotu hlavného ističa
Cena za 1 A
2Ľ32 €
1-fázového odberu
pre amperickú hodnotu hlavného ističa
3-fázového odberu

Cena za 1 A

6Ľ99 €

Požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu musí byť zhodná
s hodnotou menovitého prúdu ističa predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú:
6 AĽ 10 AĽ 13 AĽ 16 AĽ 20 AĽ 25 AĽ 32 AĽ 40 AĽ 50 AĽ 63 AĽ 80 A; príp. súčin jedného z čísel:
1; 1Ľ25; 1Ľ6; 2; 2Ľ5; 3Ľ15; 4; 5; 6Ľ3; 8 a násobku 10nĽ kde n je celé kladné číslo; n≥2. V prípadeĽ
ak požadovaná hodnota nebude zhodná s predpísanou ističovou radouĽ prevádzkovate miestnej
distribučnej sústavy upraví požadovanú hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity pre
pripojenie odberu na najbližšiu vyššiu predpísanú ističovú radu. V prípadeĽ ak je pre odberné
miesto použitý hlavný istič s nastavite nou prúdovou hodnotouĽ tak tento musí maťĽ okrem
nemeraných častí (vstupujúcich a vystupujúcich z ističa)Ľ plombovate né aj nastavenie
nominálnej hodnoty prúdu.
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 09. 04. 2019 doručený
a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 14154/2019/BA návrh ceny za pripojenie pri
pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do
31. decembra 2021 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Slovenská energetikaĽ a.s.,
Bytčianska 371/121Ľ 010 03 ŽilinaĽ IČO 46 768 548, pre prevádzku GalvanihoĽ
821 04 Bratislava (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom začal úrad konanie o cenovej
regulácii (ďalej len „cenové konanie“).
Regulovaný subjekt doplnil dňa 16. 04. 2019 návrh ceny o potvrdenia v zmysle vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností
v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. (ďalej len „vyhlášky č. 18/2017 Z. z.“).
Vplyv návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberate ov bol úradom vyhodnotený pod a
§ 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona
č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“).
Cena za pripojenie je jednorázový poplatokĽ ktorý zaplatí žiadate (odberate elektriny
alebo výrobca elektriny)Ľ ktorý žiada o pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave. Ide
o poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy do 1 kVĽ ktorý v zmysle vyhlášky
č. 18/2017 Z. z. zoh adňuje náklady na pripojenie elektroenergetického zariadenia žiadate a
(odberate a elektriny alebo výrobcu elektriny) do distribučnej sústavy. Tieto náklady na
pripojenie sa nezoh adňujú v tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.
Z uvedeného dôvodu cena za pripojenie nemá vplyv na koncovú cenu za dodávku elektrinyĽ
resp. na distribúciu elektriny pre odberate a elektriny.
Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladovĽ ktoré sú súčasťou administratívneho
spisu č. 2129-2019-BA.
Na toto konanie sa pod a § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisovĽ
nako ko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným
subjektomĽ ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad po preskúmaní návrhu ceny dospel k záveruĽ že návrh ceny je v súlade so zákonom
o regulácii, § 2 písm. c)Ľ § 3 písm. c) a s § 38, 41 a 44 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., a preto rozhodol
takĽ ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

2

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre
reguláciu sieťových odvetvíĽ Bajkalská 27Ľ 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 preskúmate né súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

prof. Ing. ubomír JahnátekĽ CSc.
predseda

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenská energetikaĽ a.s.Ľ Bytčianska 371/121Ľ 010 03 Žilina
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