Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0297/2019/E
Číslo spisu: 3753-2019-BA

Bratislava 28. 10. 2019

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. 6 písm. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0053/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia 0089/2019/E
z 30. 11. 2018, ktorým boli schválené tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu
elektriny a podmienky ich uplatnenia
rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 29 a 30 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. z vlastného podnetu tak, že pre
regulovaný subjekt KMF SLOVAKIA, s. r. o., Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava mestská časť Petržalka, IČO 46 663 461, pre prevádzky: AGRIMEX spol. s r.o.,
Púchovská 12, 831 06 Bratislava, Atrium Relax, s. r. o., Koceľova 8, 949 01 Nitra, LXT, s.r.o.
ulica 29. augusta 36 A,
811 09 Bratislava,
INFORAMA, a.s.,
Mlynské Nivy 54,
821 05 Bratislava,
Ryba HIM, s.r.o.,
Košická 4,
821 09 Bratislava,
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, DS, Loka
Samota 833, Moravský Svätý Ján m e n í rozhodnutie č. 0053/2018/E z18. 12. 2017 v znení
rozhodnutia č. 0089/2019/E z 30. 11. 2018 na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia
do 31. 12. 2021 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa text:
„pre prevádzky: AGRIMEX spol. s r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava,
Atrium Relax, s. r. o., Koceľova 8, 949 01 Nitra, LXT, s.r.o. ulica 29. augusta 36 A,
811 09 Bratislava, INFORAMA, a.s. Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava, Ryba HIM, s.r.o.,
Košická 4, 821 09 Bratislava, DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57,
821 09 Bratislava,“
nahrádza týmto textom:
„pre prevádzky: AGRIMEX spol. s r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava,
Atrium Relax, s. r. o., Koceľova 8, 949 01 Nitra, LXT, s.r.o. ulica 29. augusta 36 A,
811 09 Bratislava, INFORAMA, a.s., Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava, Ryba HIM, s.r.o.,

Košická 4, 821 09 Bratislava, DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava,
821 09 Bratislava, DS, Loka Samota 833, Moravský Svätý Ján,“

Trenčianska 57,

Ostatné časti rozhodnutia č. 0053/2018/E z18. 12. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0089/2019/E z 30. 11. 2018 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú
súčasť rozhodnutia č. 0053/2018/E z18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0089/2019/E
z 30. 11. 2018.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 08. 10. 2019
doručený pod podacím číslom úradu č. 36740/2019/BA návrh na zmenu rozhodnutia
č. 0053/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia 0089/2019/E z 30. 11. 2018 za prístup
do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu na obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 12. 2021
(ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu KMF SLOVAKIA, s. r. o.,
Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO 46 663 461 (ďalej len
„regulovaný subjekt“) pre prevádzku: DS, Loka Samota 833, Moravský Svätý Ján. Týmto
dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).
Úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“)
a 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 neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška
č. 18/2017 Z. z.“).
Dôvodom na zmenu rozhodnutia je podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona
č. 250/2012 Z. z. výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo
pri určení ceny. Zmena spočíva v náraste množstva distribuovanej elektriny a zvýšení počtu
odberných miest z dôvodu rozšírenia prevádzok o DS, Loka Samota 833,
Moravský Svätý Ján.
a)
b)
c)
d)
e)

Úrad v cenovom konaní vychádza z:
rozhodnutia č. 0053/2018/E z 18. 12. 2017,
podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 9197-2017-BA k rozhodnutiu
č. 0053/2018/E z 18. 12. 2017,
podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4334-2018-BA k rozhodnutiu
č. 0089/2019/E z 30. 11. 2018,
rozhodnutia č. 0008/2018/E z 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0019/2019/E
z 08. 11. 2018
vydané
prevádzkovateľovi
regionálnej
distribučnej
sústavy
Západoslovenská distribučná, a.s.,
podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3753-2019-BA k tomuto
rozhodnutiu.

Vplyv cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny bol podľa § 14
ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. úradom vyhodnotený takto:
- tarify za prístup do DS a distribúciu elektriny regulovaný subjekt preberá podľa
rozhodnutia vydaného úradom pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy
ZSD, a.s. a teda všetci odberatelia, ktorí sú pripojení do MDS regulovaného subjektu majú
tarify rovnaké, ako odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení u iných prevádzkovateľov
distribučnej sústavy, ktorí preberajú ceny od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej
sústavy ZSD, a.s., resp. sú priamo pripojení do regionálnej distribučnej sústavy ZSD, a.s.
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Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili parametre,
z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. nevzťahuje ustanovenie § 33
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených
regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad pred vydaním rozhodnutia upravil text návrhu ceny z legislatívno-právneho
hľadiska a zosúladil pojmy v návrhu ceny s ustáleným pojmoslovím v elektroenergetike.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je
v súlade so zákonom o regulácii, § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 29 a 30 vyhlášky
č. 18/2017 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti cenového rozhodnutia sa doterajšie znenie
častí A a B nahrádza v úplnom znení.
Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12 2021.
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.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

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

Rozhodnutie sa doručí:
KMF SLOVAKIA, s. r. o., Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava - Petržalka
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