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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo: 0003/2019/E-ZK            Bratislava  28. 01. 2019 

Číslo spisu: 4997-2018-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. 164/2017 Z. z. vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0258/2018/E zo dňa 22. 02. 2018, ktorým úrad schválil tarify za prístup 

do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia  

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

zákona č. 164/2017 Z. z.  tak, že konanie o cenovej regulácii pre regulovaný subjekt  

ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova  2961/1, 831 03 Bratislava, IČO 47 608 919,  

pre  prevádzku  Priemyselný  park  Veľká  Ida, 044 55 Veľká Ida  z a s t a v u j e,  pretože nie 

sú dôvody na zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Odôvodnenie:  

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím  

č. 0258/2018/E zo dňa 22. 02. 2018 tarify za  prístup do miestnej distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. marca 2018 do  

31. decembra 2021 pre  regulovaný subjekt  ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1, 

831 03 Bratislava, IČO  47 608 919,  pre  prevádzku Priemyselný park  Veľká Ida,   

044 55 Veľká  Ida (ďalej len „regulovaný subjekt“).    

 

Dňa 12. 12. 2018 úrad listom č. 41416/2018/BA oznámil regulovanému subjektu, že 

začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon  

o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia č. 0258/2018/E zo dňa 22. 02. 2018.  

 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia bola skutočnosť, že v priebehu roku 2018 došlo 

k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny podľa  

§ 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Zmena spočíva najmä  v zmene ceny elektriny na 

účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny a zmene parametrov na rok 2019,  t.j. 

v zmene plánovaných odpisov súvisiacich s regulovanou činnosťou, miere výnosnosti 

regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie, skutočných dodatočných výnosov v roku 2017 

z uplatnenia ceny za pripojenie do sústavy, zo sankcií za prekročenie rezervovanej kapacity 
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a za skutočne zaplatené výnosy za neoprávnený odber elektriny spoločnosti Východoslovenská  

distribučná, a.s. (plánované ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu elektriny, ktoré 

zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny vrátane strát elektriny pri distribúcii elektriny od 

prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený EONE2019). 

 

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 ekonomické 

parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

 

Úrad listom č. 41417/2018/BA zo dňa 12. 12. 2018 požiadal  regulovaný subjekt 

v súlade so zásadou súčinnosti, zásadou materiálnej pravdy v spojení s § 32 zákona  

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

o zaslanie súvisiacich plánovaných údajov na rok 2019, a to v lehote do siedmich dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy. Úrad požadoval o predloženie nasledovných podkladov: 

1. údaje potrebné na preverenie cien za rok 2019 podľa § 29 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 18/2017 Z. z., 

2. plán investícii a plán odpisov za regulovanú činnosť za roky 2019, 2020 a 2021 podľa  

§ 29 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 18/2017 Z. z., 

3. údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny (parametra A2019) podľa § 30 ods. 1 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. pre rok 

2019 a výpočet tarify za straty pri distribúcii elektriny (parametra CSD2019)  podľa § 30  

ods. 2 až 5 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. pre rok 2019, 

4. podklady podľa § 29 ods. 2 písm. f) podľa prílohy č. 5 k vyhláške č. 18/2017 Z. z. (tabuľky  

č. 1-12), 

5. podklady podľa § 29 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. žiadame predložiť aj 

v elektronickej podobe podľa § 29 ods. 3 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., 

6. v prípade predloženia zvýšených plánovaných oprávnených nákladov na distribúciu elektriny 

na rok 2019 (EONV2019) je potrebné zdôvodniť medziročný nárast nákladov na rok 2019 oproti 

roku 2018 v jednotlivých položkách.  

 

Regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu 110/2019/BA zo dňa  

04. 01. 2019 stanovisko, v ktorom oznámil, že žiada úrad o ponechanie platnosti schváleného 

cenového rozhodnutia č. 0258/2018/E zo dňa 22. 02. 2018, ktorým boli schválené tarify za 

prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1. marca 2018 do 

31. decembra 2021. Z uvedeného vyplýva, že regulovaný subjekt nepovažuje zmeny vyvolané 

u prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený 

(Východoslovenská  distribučná, a.s.) za výraznú zmenu ekonomických parametrov,  z ktorých 

sa vychádzalo pri určení ceny v zmysle zákona o regulácii. Na základe uvedeného úrad 

požiadavke regulovaného subjektu vyhovel.   

  

Podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona o regulácii úrad zastaví cenové konanie, ak zistí, že 

nie sú dôvody na zmenu cenového rozhodnutia.  

  

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

vo výrokovej časti rozhodnutia.  
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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. 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda 

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

podpredseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava 


