
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: 0005/2020/E-ZK Bratislava 17. 08. 2020 

Číslo spisu: 4478-2020-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. 6 písm. b) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku na roky 2020 až 2034 

r o z h o d o l 

podľa § 17 ods. 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona 

č. 309/2018 Z. z. tak, že cenové konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny 

pre stanovenie doplatku na roky 2020 až 2034 pre zariadenie výrobcu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie MVE Jakubovany s celkovým inštalovaným výkonom 

75 kW, nachádzajúcom sa v budove Malej vodnej elektrárne so súp. č. 212 

v k. ú. Jakubovany na pozemku s parc. č. 561/2, regulovaného subjektu 

PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o., Medzibrodie nad Oravou 50, 026 01 Dolný Kubín, 

IČO 31 573 304, z a s t a v u j e, pretože odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka 

konania. 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,úrad“) bol 21. 05. 2020 

pod podacím číslom úradu č. 13983/2020/BA doručený návrh ceny výrobcu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie na roky 2020 - 2034 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaným 

subjektom PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o., Medzibrodie nad Oravou 50, 

026 01 Dolný Kubín, IČO 31 573 304 (ďalej len ,,regulovaný subjekt“) pre zariadenie 

výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie MVE Jakubovany s celkovým 

inštalovaným výkonom 75 kW, nachádzajúcom sa v budove Malej vodnej elektrárne 

so súp. č. 212 nachádzajúcom sa v k. ú. Jakubovany na pozemku s parc. č. 561/2. Týmto 

dňom začal úrad 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 zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) 

a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len 

„zákon č. 309/2009 Z. z.). 



 2 

Úrad pri posudzovaní návrhu ceny vychádzal: 

a) z legislatívy platnej k dátumu podania návrhu ceny a to: 

- zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona 

č. 309/2018 Z. z., 

- zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 

účinnej kombinovanej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 362/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.), 

- zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, 

b) z podkladov v administratívnom spise úradu č. 1633-2008-BA, 

c) z podkladov v tomto administratívnom spise úradu č. (4478-2020-BA). 

Úrad po preštudovaní návrhu ceny, ako aj ďalších podkladov zistil, že zariadenie 

výrobcu elektriny MVE Jakubovany podľa: 

a) protokolu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) 

MVE Jakubovany z 20. 04. 1993, zadováženého ako dôkaz úradom, ktorý bol 

predložený pri kolaudačnom konaní, bolo dokončené 20. 04. 1993, 

b) potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 1633-2008-BA/006 vydaného úradom 

23. 05. 2008 je začiatok výroby a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov energie pre zariadenie MVE Jakubovany rok 1994, čo uviedol aj regulovaný 

subjekt v liste zo 14. 12. 2005, ktorý je uložený v spise 1633-2008-BA a kópia tohto 

listu je súčasťou tohto spisu, 

c) správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, zadováženej 

ako dôkaz úradom, vykonanej podľa vyhl. 74/96Z. z. a STN 33 1500 

elektrotechnickým špecialistom Ivanom Líškom (č. osvedčenia 168 IBB1996 EZ 

E A E2) dňa 28. 02. 2000 (ďalej len „správa z OP a OS“) s výsledkom, 

že elektrotechnické zariadenie vyhovuje bezpečnej prevádzke. V čase vykonania 

odbornej prehliadky a odbornej skúšky bola MVE pripojená do distribučnej siete 

prostredníctvom trafostanice SSE, a.s., čo je uvedené v správe z OP a OS, 

d) prílohy č. 1 k správe z OP a OS časť G bola východisková revízia zariadenia 

na výrobu elektriny „z roku 1993, kedy bolo na MVE vykonaná skúšobná 

prevádzka.“, 

e) prílohy č. 1 k správe z OP a OS časť G bola odbornej prehliadky a odbornej skúšky 

vykonaná na základe požiadavky prevádzkovateľa uviesť zariadenie do trvalej 

prevádzky. Regulovaný subjekt ako prevádzkovateľ MVE prevzal Správu z OP a OS 

dňa 06. 03. 2000, 

f) predloženého kolaudačného rozhodnutia č. ŠVS - 2000/01632 - Mk z 15. 08 2000 

vydaného Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

24. 08. 2000 (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie) povolené používanie stavby 

MVE Jakubovany, 

g) vyjadrenia SSD, a.s., zadováženého ako dôkaz úradom, bola funkčná skúška 

zariadenia na výrobu elektriny podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. vykonaná 

z dôvodu, že došlo k zmene zapojenia. Predtým bola MVE Jakubovany pripojené 
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cez existujúce odberné miesto. V roku 2019 požiadal regulovaný subjekt o vlastný bod 

pripojenia. Po zaplatení pripojovacích poplatkov bol regulovaný subjekt pripojený 

na nový bod pripojenia a preto bolo potrebné vykonať funkčnú skúšku. 

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny 

vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje podľa § 3 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 309/2009 Z. z. doplatkom. Zariadenie výrobcu elektriny má podľa § 3 ods. 6 písm. 

b) zákona č. 309/2009 Z. z. právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) v trvaní 15 rokov od 

času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky. 

Skúšky pripojenia zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy sa 

pred účinnosťou zákona č. 309/2009 Z. z. nevykonávali v takom rozsahu ako po prijatí 

zákona č. 309/2009 Z. z. 

Vykonanie funkčnej skúšky v súvislosti so zmenou bodu pripojenia nie je možné 

považovať za uvedenie zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky. 

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad konštatuje, že zariadenie výrobcu 

elektriny MVE Jakubovany bolo od roku 1994 v skúšobnej prevádzke. 

Nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bolo povolené používanie 

stavby MVE Jakubovany.  

Zariadenie výrobcu elektriny MVE Jakubovany bolo podľa správy z OP a OS 

vypracovanej 29. 02. 2000 pripojené do distribučnej siete prostredníctvom trafostanice 

SSE, a.s., t. j. pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Dátum nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je 24. 08. 2000 a tento 

dátum považuje úrad za čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny MVE Jakubovany 

do prevádzky. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny MVE 

Jakubovany sa skončilo 23. 08. 2015. 

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností zastáva názor, že zariadenie výrobcu 

elektriny už nemá právo na podporu doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 309/2009 Z. z. a ani na schválenie ceny elektriny pre stanovenie doplatku a preto úrad 

podľa § 17 ods. 5. zákona č. 250/2012 Z. z. zastavuje konanie vo veci rozhodnutia o návrhu 

ceny elektriny pre stanovenie doplatku na roky 2020 až 2034 nakoľko odpadol dôvod konania 

začatého na návrh účastníka konania. 

Úrad výzvou na vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia (ďalej len „výzva“) evidovanou 

pod podacím číslom úradu č. 16176/2020/BA z 09. 06. 2020 vyzval regulovaný subjekt, 

aby sa podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov ako oprávnený účastník konania pred vydaním rozhodnutia 

vyjadril k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia a navrhol ich doplnenie v lehote 7 dní odo 

dňa doručenia výzvy. 

Výzva č. 16176/2020/BA z 09. 06. 2020 bola regulovanému subjektu doručená 

12. 06. 2020. 

Lehota na vyjadrenie sa k podkladom na vydanie rozhodnutia, spôsobu ich zistenia 

a návrhu na ich doplnenie uplynula 19. 06. 2020. 

Regulovaný subjekt sa v lehote určenej úradom k výzve č. 16176/2020/BA 

z 09. 06. 2020 vyjadril listom doručeným úradu 16. 06. 2020 evidovaným pod podacím 
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číslom úradu 17053/2020/BA, ktorý bol úradu doručený aj elektronicky 17. 06. 2020 

evidovaným pod podacím číslom úradu 17162/2020/BA. Vo vyjadrení k podkladom 

pred vydaním rozhodnutia (ďalej len „vyjadrenie“) regulovaný subjekt namieta, že: 

1. odôvodnenie úradu vo výzve „Zariadenie výrobcu elektriny má podľa § 3 ods. 6 písm. b) 

zákona č. 309/2009 Z. z. právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) trvá 15 rokov od času 

prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky. Zariadenie výrobcu elektriny 

bolo uvedené do prevádzky 24. 08. 2000. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie 

výrobcu elektriny sa skončilo 23. 08. 2015.“ sa nemôže vzťahovať na predmetné 

zariadenie MVE Jakubovany, pretože „vydané stavebné povolenie nadobudlo 

právoplatnosť 24. 08. 2000 a zariadenie bolo uvedené do prevádzky 19. 12. 2019 – pretože 

platí ustanovenie §18i ods. 21. zákona 309/2009 Z. z.“. 

2. počítanie času 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu do prevádzky začalo plynúť 

dňom 19. 12. 2019, kedy bola ukončená funkčná skúška zariadenia pre pripojenie 

do sústavy. Regulovaný subjekt tiež uvádza, pokiaľ boli v minulosti vykonané skúšky 

zariadenia nikdy neboli distribučnou spoločnosťou uznané, akceptované a nikdy 

neexistovala zmluva o dodávke vyrobenej energie a k reálnym dodávkam do verejnej siete 

a platbám za dodanú energiu taktiež nikdy nedošlo. 

3. nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 24. 08. 2000 neznamená podľa 

regulovaného subjektu, že zariadenie aj bolo uvedené do prevádzky. Podľa regulovaného 

subjektu je určujúci dátum, ktorý nastal neskôr, teda funkčná skúška zariadenia bola 

ukončená až 19. 12. 2019. Regulovaný subjekt uvádza, že pokiaľ by existovala relevantná 

funkčná skúška dochádzalo by k dodávke a platbám. Taktiež uvádza, že opakovane žiadal 

odberateľa o vykonanie funkčnej skúšky, ale žiadosti mu boli opakovane zamietnuté 

z dôvodu tzv. „STOP STAVU“. 

4. štát, ktorý mal účasť v spoločnosti, zo zákona ako jedinej oprávnenej odberať vyrobenú 

energiu a poskytnúť zákonnú podporu, najskôr pripojeniu bránil a v súčasnosti v zastúpení 

URSO predkladá ako dôvod zamietnutia podpory uplynutie lehoty. Až v roku 2019 bol 

tento stav zmenený a výrobcom elektriny bolo umožnené svoje zariadenie pripojiť 

k verejnej sieti, čo regulovaný subjekt obratom využil a zariadenie bolo pripojené 

k verejnej sieti. 

5. SSD, a.s. neumožnila vykonanie funkčnej skúšky v skoršom termíne. 

K námietkam regulovaného subjektu úrad uvádza, že: 

- na stavbu MVE Jakubovany pre objekty: č. 1 Hať a odberný objekt, č. 2 Tlakový 

privádzač a č. 4 Odpadový kanál bolo vydané povolenie rozhodnutím č. PLVH – 1158/1988 

z 28. 11. 1988, ktoré vydal Okresný národný výbor Liptovský Mikuláš – odbor PLVH. 

Stredoslovenský krajský národný výbor v Banskej Bystrici  zmenil rozhodnutie ONV 

L. Mikuláš – odbor PLVH a doplnil ho o objekt č. 3 Strojovňa a strojnotechnologická časť 

rozhodnutím č. PLVH – 291/405.1/1989 z 21. 03. 1989, čím bola stavba povolená ako celok 

a teda nie je pravdivé tvrdenie regulovaného subjektu v bode 1 vyjadrenia, že „vydané 

stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 24. 08. 2000“. Dňom 24. 08. 2000 nadobudlo 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ktoré povoľuje užívanie stavby MVE Jakubovany, 

- prechodné ustanovenie podľa §18i ods. 21. zákona 309/2009 Z. z. má umožniť, 

aby rozostavané zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie využívajúce 

vodnú energiu a dokončené do 30. 06. 2020 mali možnosť byť posúdené podľa legislatívy 

platnej do 31. 12. 2018. Vyššie uvedené ustanovenie nie je možné uplatniť 

na MVE Jakubovany nakoľko táto bola dokončená 20. 04. 1993 a skolaudovaná 15. 08. 2000. 

Kolaudačné rozhodnutie, ktoré povoľuje užívanie stavby MVE Jakubovany nadobudlo 

právoplatnosť 24. 08. 2000, 
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- v čase, kedy bolo povolené trvalé užívanie stavby (nadobudlo právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie) MVE Jakubovany neplatil zákon č. 309/2009 Z. z. Pri zariadení 

výrobcu elektriny sa nemožno odvolávať na „STOP STAV“ resp. tvrdiť, že SSD, a.s. 

neumožnila vykonanie funkčnej skúšky v skoršom termíne nakoľko zariadenie výrobcu 

elektriny MVE Jakubovany bolo pripojené do distribučnej sústavy pred zavedením „STOP 

STAVU“ prostredníctvom transformátora SSE, a.s. čo je uvedené v správe z OP a OS, ktorá 

bola predložená pri kolaudačnom konaní a v ktorej sa uvádza „Spôsob napojenia: 

S trafostanicou SSE napojené káblom uloženým v zemi vo výkope“, 

- zo skutočnosti, že si prevádzkovateľ neuplatňoval nárok na podporu v súlade 

so zákonom č. 309/2009 Z. z. nie je možné obviňovať SSD, a.s. ani úrad. Zmena prípojného 

bodu, pri ktorej bola vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia na výrobu elektriny nie 

je dôvod na uznanie funkčnej skúšky z 19. 12. 2019 ako dátumu uvedenia zariadenia výrobcu 

elektriny do prevádzky. 

Úrad po vyhodnotení podkladov návrhu ceny a skutočností známych mu z úradnej 

činnosti konštatuje, že právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa 

skončilo 23. 08. 2015 a teda odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania. 

Úrad preto podľa § 17 ods. 5. zákona č. 250/2012 Z. z. zastavuje konanie. 

Na základe vyššie uvedených skutočnosti úrad rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu 

sieťových odvetví, predseda úradu, 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. 

Andrej Juris 

predseda  

Jozef Mihok 

podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o., Medzibrodie nad Oravou 50, 026 01 Dolný Kubín 


