
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: 0012/2018/E-ZK            Bratislava  15. 01. 2019 

Číslo spisu: 4067-2018-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 cenového rozhodnutia č. 1776/2014/E-OZ z 31. 01. 2014, ktorým schválil pevnú cenu 

elektriny pre stanovenie doplatku na roky 2014 až 2026 

 

 

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 tak,  

že konanie o cenovej regulácii pre regulovaný subjekt DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.,  

Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno, IČO 36 707 724 z a s t a v u j e, pretože nie  

sú dôvody na zmenu cenového rozhodnutia.  

 

 

Odôvodnenie:  

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 12. 10. 2018 doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom 34943/2018/BA návrh na zmenu rozhodnutia  

č. 1776/2014/E-OZ z 31. 01. 2014, ktorým úrad určil pevnú cenu elektriny pre stanovenie 

doplatku vo výške 352 eura/MWh, vyrobenej zo slnečnej energie v zariadení výrobcu 

elektriny FTVE Kolárovo Častá s celkovým inštalovaným výkonom 207 kW, nachádzajúcom 

sa v k. ú. Kolárovo na pozemku s parc. č. 25240/16,17,19-22, 25 a 26 (ďalej len „návrh  

na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.,  

Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno, IČO 36 707 724 (ďalej len „regulovaný 

subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie o zmene rozhodnutia na návrh regulovaného 

subjektu.  
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Dôvodom na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) mala byť skutočnosť,  

že podľa názoru regulovaného subjektu v návrhu ceny, na základe ktorého bolo vydané 

rozhodnutie č. 1776/2014/E-OZ z  31. 01. 2014, boli uvedené nesprávne údaje týkajúce  

sa percentuálneho podielu podpory poskytnutej z podporných programov financovaných 

z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-21SP-0901/0083/29 z 21. 03. 2011. 

Na základe týchto nesprávnych údajov sa regulovaný subjekt domnieval, že úrad nesprávne 

posúdil percentuálne zníženie ceny elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 6 ods. 5 zákona 

č. 309/2009 Z. z. pre zariadenie výrobcu elektriny.  

Podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo  

z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak bolo vydané na základe 

nepravdivých alebo nesprávnych údajov predložených účastníkom konania. 

Úrad pri schválení pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na dobu 15 rokov  

od uvedenia zariadenia do prevádzky na základe rozhodnutia č. 0758/2011/E-OZ   

z 22. 02. 2011 vychádzal z § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných 

zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“)  v spojení s § 1 písm. a) a § 2 písm. a) výnosu 

úradu z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach 

a spôsobe jej vykonania v znení výnosu z 20. mája 2010 č. 1/2010 a prílohy č. 1 časti B ods. 1 

písm. b) tretieho bodu výnosu úradu z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia 

cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.   

Regulovanému subjektu bol na základe zmluvy č. KaHR-21SP-0901/0083/29  

z 21. 03. 2011 poskytnutý nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 810 726,57 eur,  

t. j. 40% z celkových oprávnených výdavkov podporného projektu, z toho 85%  

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (689 117,78 eur) a 15% zo štátneho rozpočtu 

(121 609,02 eur). Regulovanému subjektu bola na základe vyššie uvedených skutočností 

znížená pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku o 8% v súlade s § 6 ods. 5  

písm. b) zákona č. 309/2009 v znení účinnom do 28. 02. 2013, a to z 382,61 eura/MWh  

na 352 eura/MWh. Regulovaný subjekt žiadal úrad o zmenu cenového rozhodnutia  

č. 1776/2014/E-OZ z 31. 01. 2014 z dôvodu poskytnutia nenávratného  finančného príspevku 

zo štátneho rozpočtu vo výške do 30% z celkových oprávnených výdavkov podľa § 6 ods. 5 

písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení účinnom do 28. 02. 2013, podľa ktorého sa cena 

elektriny znižuje o 4%. 

Podľa § 1 a § 24 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej  

z fondov Európskeho spoločenstva (predmetná podpora pre zariadenie výrobcu elektriny) 

v spojení § 1 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý 

finančný príspevok na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

poskytovaný zo štátneho rozpočtu, a to bez ohľadu na percentuálne rozdelenie  

platieb. Z uvedeného vyplýva, že obe platby boli realizované zo štátneho rozpočtu.  

Úrad preto správne posúdil percentuálne zníženie ceny elektriny pre stanovenie doplatku 
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podľa § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. pre zariadenie výrobcu elektriny, pretože na jeho 

výstavbu bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov 

štátneho rozpočtu. Skutočnosť, že časť finančných prostriedkov bola Slovenskej republike 

(nie priamo regulovanému subjektu) následne refundovaná z rozpočtu Európskej únie,  

nemá dopad na správnosť posúdenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku v cenovom 

konaní. 

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii, zákona č. 309/2009 Z. z.  

a vyhlášky č. 18/2017 Z. z. 

 

Úrad v cenovom konaní vychádzal z 

a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 134-2014-BA k rozhodnutiu  

č. 1776/2014/E-OZ z 31. 01. 2014,  

b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4067-2018-BA.  

 

Úrad následne listom z 29. 10. 2018 č. 35684/2018/BA vyzval regulovaný subjekt  

na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to do päť dní odo dňa doručenia výzvy.  

Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia bola regulovanému subjektu 

doručená 31. 10. 2018. 

Lehota na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia uplynula  

10. 11. 2018. Regulovaný subjekt sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia nevyjadril. 

 

Úrad po vyhodnotení podkladov návrhu na zmenu rozhodnutia konštatuje,  

že regulovaný subjekt nepreukázal žiadne dôvody na zmenu rozhodnutia č. 1776/2014/E-OZ  

z 31. 01. 2014 podľa § 17 ods. 1 alebo 2 zákona o regulácii. Určená cena elektriny  

pre stanovenie doplatku v nadväznosti na poskytnutú podporu na základe zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku vychádzala zo správne zisteného a posúdeného  

skutkové stavu, a preto bol úrad  povinný postupovať podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona 

o regulácii a cenové konanie zataviť. 

 

 Podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona o regulácii úrad rozhodnutím zastaví konanie,  

ak zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie 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: 

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 


