
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: 0001/2021/E-ZK Bratislava 05. 01. 2021 

Číslo spisu: 6295-2020-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 neskorších predpisov vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0293/2020/E zo dňa 12. 08. 2020, ktorým úrad určil  na obdobie  

od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 tarifu za prevádzkovanie systému v časti korekcie 

neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom  

za rok 2018  

 

 

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 neskorších predpisov z vlastného podnetu tak, že cenové konanie  vo veci zmeny 

rozhodnutia č. 0293/2020/E zo dňa 12. 08. 2020, ktorým úrad určil  na obdobie  

od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 tarifu za prevádzkovanie systému v časti korekcie 

neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom  

za rok 2018 pre regulovaný subjekt Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,  

816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 z a s t a v u j e, pretože nie sú dôvody na zmenu 

rozhodnutia. 

 

Odôvodnenie: 

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

č. 0293/2020/E zo dňa 12. 08. 2020 určil  na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021  

tarifu za prevádzkovanie systému v časti korekcie neuhradených nákladov vynaložených  

na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2018 pre regulovaný subjekt 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518  (ďalej 

len „regulovaný subjekt“). 

Úrad dňa 10. 12. 2020 listom č. 27746/2020/BA oznámil regulovanému subjektu,  

že začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 14 ods. 1 až 3 zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 250/2012 Z. z.“) vo veci zmeny rozhodnutia č. 0293/2020/E zo dňa 12. 08. 2020,  

ktorým úrad určil  na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 tarifu za prevádzkovanie 

systému v časti korekcie neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny 
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vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou 

doplatkom a príplatkom za rok 2018.  

Dôvodom na začatie cenového konania je skutočnosť, že v priebehu roku 2020 došlo 

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

podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z., a to v zmene predpokladanej  

koncovej spotreby elektriny na vymedzenom území, na ktorú bude uplatňovaná tarifa  

za prevádzkovanie systému v roku 2021. 

Úrad rozhodnutím č. 0293/2020/E zo dňa 12. 08. 2020 cez koeficient zahrnutia 

neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom kzprds2018 

určil pre regulovaný subjekt korekciu neuhradených nákladov pre rok 2020 KprdsZSD
2020  

vo výške ..... €, čo predstavuje .....% z celkovej sumy neuhradených nákladov vynaložených 

na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2018.  

Úrad v cenovom konaní zohľadňuje uznesenie vlády Slovenskej republiky  

č. 629/2019 zo dňa 18. 12. 2019 (ďalej len „uznesenie vlády“), v ktorom vláda SR uložila 

povinnosť ministrovi hospodárstva uhradiť platbu na zabezpečenie riešenia sumy 

neuhradených nákladov na podporu doplatkom podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon  

č. 309/2009 Z. z.) za rok 2018 pre spoločnosť OKTE, a. s. vykonávajúcu činnosť  

zúčtovateľa podpory do výšky ..... €. Spoločnosť OKTE, a. s. sa následne  

vysporiada s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav na úhrade nákladov 

vynaložených v roku 2018 na podporou výroby elektriny formou doplatku v zmysle zákona  

č. 309/2009 Z. z. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 29837/2020/BA zo dňa 18. 12. 2020 oznámilo  

úradu, že v súlade s uznesením vlády  a § 17a zákona č. 309/2009 Z. z. zasiela spoločnosti  

OKTE, a. s. finančné prostriedky v celkovom objeme ..... €, čo predstavuje  

.....% z celkovej sumy neuhradených nákladov vynaložených prevádzkovateľmi  

regionálnych distribučných sústav na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov  

energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2018.  

Spoločnosť OKTE, a. s. je povinná zrealizovať transfer finančných prostriedkov jednotlivým 

prevádzkovateľom distribučných sústav do konca roka 2020 tak, aby bolo naplnené 

uznesenie vlády.  

Spoločnosť OKTE, a. s. dňa 21. 12. 2020 prostredníctvom elektronickej pošty 

zaevidovanej pod podacím číslom úradu 30053/2020/BA informovala úrad o úhrade sumy 

neuhradených nákladov jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav  

za rok 2018. 

Zároveň úrad uvádza, že korekcia plánovaných výnosov a skutočných výnosov 

z tarify za prevádzkovanie systému za rok 2020 bude vysporiadaná v konaní o cenovej 

regulácii v roku 2022.  

Podľa § 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  

sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, 

dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu 
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orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje 

správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem 

údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti  

a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba 

správnemu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah 

vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu  

z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu 

dokladovať. 

Úrad v priebehu cenového konania pri vyhodnocovaní podkladov rozhodnutia zistil,  

že z dôvodu zabezpečenia plnej úhrady nákladov vynaložených na podporu elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou 

doplatkom a príplatkom za rok 2018 v rámci korekcie za rok 2018 pre regulovaný subjekt  

už nie je potrebné doterajšie rozhodnutie č. 0293/2020/E zo dňa 12. 08. 2020 zmeniť,  

čím odpadol dôvod na začatie konania podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. 

v spojení s § 18i ods. 16 zákona č. 309/2009 Z. z. a § 12 ods. 3 písm. f) 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.“).  

 
Náklady KprdsZSD

2020 za posledné mesiace roka 2020, ktoré neboli doteraz 

regulovanému subjektu ešte uhradené, sa uhrádzajú podľa rozhodnutia č. 0293/2020/E  

zo dňa 12. 08. 2020 v roku 2021. Zároveň tarifu za prevádzkovanie systému v časti korekcie 

neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 

2019 určuje úrad v samostatnom cenovom konaní, pričom pri úhrade KprdsZSD
2020 

a KprdsZSD
2021 nemôže prísť pri zúčtovaní korekcie za roky 2018 a 2019 k zámene  

alebo k dvojitému uplatňovaniu týchto taríf pri úhrade nákladov, preto úrad toto  

rozhodnutie nezrušuje. 

 

  Úrad v cenovom konaní vychádza z  

a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 2669-2020-BA k rozhodnutiu  

č. 0293/2020/E zo dňa 12. 08. 2020, 

b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 6295-2020-BA. 

 

Úrad listom č. 27757/2020/BA zo dňa 22. 12. 2020 vyzval regulovaný subjekt podľa  

§ 33 ods. 2 správneho poriadku na vyjadrenie k podkladom pred vydaním rozhodnutia,  

a to v lehote päť dní odo dňa doručenia výzvy. 
 
 

Regulovaný subjekt sa nevyjadril k výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia v lehote určenej úradom.  
 
 

Podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 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. 

 

 

 

 

Andrej Juris 

v zastúpení Szabolcs Hodosy 

predseda  

Martin Horváth 

podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 


