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R O Z H O D N U T I E 
 

 

Číslo: 0254/2019/E Bratislava 28. 12. 2018 

Číslo spisu: 5120-2018-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  

rozhodnutia o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie  a podmienky ich 

uplatnenia na obdobie na obdobie  od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021  

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 36 a 37 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  

Stredoslovenská energetika Obchod, a.s., Pri  Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,  

IČO 51 865 467  u r č u j e na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 tieto 

maximálne ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie  a podmienky ich 

uplatnenia: 

 

I.  Všeobecné podmienky uplatnenia cien za dodávku elektriny dodávateľom poslednej    

inštancie 

 

1. Sadzby, ceny a podmienky regulovanej dodávky elektriny uvedené v tomto rozhodnutí  

sa uplatňujú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 a sú určené pre režim regulovanej 

činnosti dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie, ktorý vykonáva spoločnosť 

Stredoslovenská energetika Obchod, a.s., Pri  Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,  

IČO 51 865 467 (ďalej len „SSE Obchod, a. s.“). Spoločnosť SSE Obchod, a. s.  

je dodávateľom poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny na časti 

vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny Stredoslovenská  

distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 (ďalej  

len „SSD, a. s.“), vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené.  

 

2. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa vykonáva v súlade s § 18 zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o energetike“) a v súlade s vyhláškou úradu podľa § 24 a § 40 ods. 4 zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii  v sieťových odvetviach..  
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3. SSE Obchod, a.s. dodáva elektrinu a preberá zodpovednosť za odchýlku ako dodávateľ 

poslednej inštancie pre odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojené do 

distribučnej sústavy SSD, a. s., ktoré boli zásobované elektrinou v režime prevzatej 

zodpovednosti za odchýlku, v prípade, ak pôvodný dodávateľ elektriny: 

a) nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov elektriny, s ktorými uzatvoril zmluvu  

o združenej dodávke elektriny, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny alebo 

prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (došlo k ukončeniu zmluvy 

o prístupe do prenosovej sústavy a o prenose elektriny uzatvorenej medzi pôvodným 

dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom prenosovej sústavy resp. došlo k ukončeniu 

zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatvorenej medzi 

pôvodným dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy a pod.) 

b) nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí 

zodpovednosti za odchýlku, 

c) má zrušené povolenie na dodávku elektriny, alebo jeho oprávnenie dodávať elektrinu 

zaniklo. 

 

4. Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie začína dňom nasledujúcom po dni, 

kedy pôvodný dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom 

elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej 

dodávke elektriny, pričom deň začatia dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie 

je oznámený dotknutým odberateľom elektriny a SSE Obchod, a.s. v oznámení,  

ktoré zasiela 

a) prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona o energetike 

alebo 

b) prevádzkovateľ prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. p) zákona o energetike. 

 

5. SSE Obchod, a. s. vykonáva dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie na časti 

vymedzeného územia odo dňa začatia dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie 

podľa bodu 4. po deň kedy je ukončená dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie, 

najviac však po dobu troch mesiacov podľa § 18 ods. 2 zákona o energetike. Dodávka 

elektriny dodávateľom poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia. 

Dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie môže byť ukončená aj: 

a) dňom účinnosti zmluvy (dňom začatia dodávky elektriny) o združenej dodávke 

elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s novým dodávateľom elektriny 

alebo uzatvorenej s dodávateľom poslednej inštancie, 

b) dňom výmeny dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie, pričom 

podmienkou je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej 

dodávke elektriny s dodávateľom elektriny iným ako Stredoslovenská energetika 

Obchod, a.s. alebo dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny, 

c) alebo iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 

v oblasti energetiky platnými a účinnými v čase dodávky elektriny dodávateľom 

poslednej inštancie. 

 

6. Po začatí dodávky poslednej inštancie má odberateľ elektriny právo zvoliť si nového 

dodávateľa elektriny, s ktorým uzatvorí zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu 

o združenej dodávke elektriny. 

 

7. SSE Obchod, a.s. ako dodávateľ poslednej inštancie a dodávka elektriny dodávateľom 

poslednej inštancie (podmienky jej uplatnenia, rozsah, pravidlá a pod.) sa riadia príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti energetiky platnými a účinnými v čase 

dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie.   
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8. Sadzby, ceny a podmienky za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie určené 

týmto rozhodnutím sa pridelia pre odberné miesta odberateľov elektriny v domácnosti 

a odberateľov elektriny mimo domácnosti:    

a) odberateľa elektriny v domácnosti, t.j. fyzickej osoby, ktorá nakupuje elektrinu pre 

vlastnú spotrebu v domácnosti podľa § 3 písm. b) bodu 9. zákona o energetike podľa 

časti II. bodu 1., 

b) odberateľa elektriny mimo domácnosti podľa § 3 písm. b) bodu 10. zákona 

o energetike podľa časti II. bodu 2.   

 

9. Sadzby a ceny za dodávku elektriny určené týmto rozhodnutím zahŕňajú náklady  

na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlku ako aj oprávnené náklady na dodávku 

elektriny dodávateľom poslednej inštancie a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť  

do ceny, a pozostávajú z dvoch častí: 

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto, 

b) ceny za 1 MWh odobratej elektriny. 

 

10. Sadzby a ceny za dodávku elektriny určené týmto rozhodnutím v sebe nezahŕňajú tarifu  

za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát 

pri prenose, cenu za straty pri distribúcii, tarifu za systémové služby, tarifu za podporu 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, tarifu za podporu elektriny vyrobenej vysoko 

účinnou kombinovanou výrobou, tarifu za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia a tarifu za 

ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a ostatné regulované položky.  

 

11. Ak je dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie združenou dodávkou elektriny, 

SSE Obchod, a.s. k sadzbám pripočíta cenu  za distribúciu elektriny vrátane prenosu 

elektriny a strát elektriny pri prenose elektriny, straty elektriny pri distribúcii elektriny, 

tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup 

do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy,  

do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené., ako aj všetky ostatné poplatky a dane  

v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  

 

12. SSE Obchod, a.s. môže odmietnuť dodávku elektriny v prípade, ak bol u odberateľa 

elektriny zistený neoprávnený odber elektriny alebo ak pôvodný dodávateľ elektriny stratil 

spôsobilosť dodávať elektrinu do odberného miesta z iných dôvodov, ako sú uvedené 

v bode 3. 

 

13. SSE Obchod, a.s. má právo ďalej upraviť vzájomné vzťahy medzi dodávateľom poslednej 

inštancie a odberateľom elektriny pri aplikácii inštitútu dodávky elektriny dodávateľom 

poslednej inštancie formou doplňujúcich Obchodných podmienok, ktoré budú zverejnené 

na webovom sídle SSE Obchod, a.s. 

 

14. Určenie spotreby na odbernom mieste počas dodávky elektriny dodávateľom poslednej 

inštancie vykoná prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené v súlade 

s jeho prevádzkovým poriadkom, na základe odpočtu pri začatí dodávky elektriny 

dodávateľom poslednej inštancie a pri ukončení dodávky elektriny dodávateľom poslednej 

inštancie. 

 

15. V prípade mesačnej platby za jedno odberné miesto sa neucelené časti kalendárnych 

mesiacov fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím 
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na celkový počet dní v kalendárnom roku čiže 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb. 

 

II. Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej 

inštancie pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov elektriny okrem 

odberateľov elektriny v domácnosti  

 

SSE Obchod, a.s. bude pre dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie pre odberateľov 

elektriny v domácnosti a mimo domácnosti priraďovať príslušnú sadzbu podľa existujúcej 

distribučnej sadzby na danom odbernom mieste, prípadne podľa odberu na danom odbernom 

mieste za predchádzajúce obdobie, technických podmienok a pod.  

 

Sadzba SSE Obchod, a.s. za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (ďalej 

len “DPI“) 

 

Sadzba je určená pre koncových odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov elektriny 

okrem odberateľov elektriny domácnosti.  

    

Sadzba  SSE Obchod, a.s. DPI- sa skladá z 

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt vo výške maximálne 0,75 eura na jedno 

odberné miesto a mesiac, 

b) ceny za elektrinu CEDt v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta 

podľa vzorca 

  

CEDt = CEm,t +Ot+ PZt , 

 

pričom 

CEm,t - Maximálna cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na 

jednotku množstva elektriny CEm,t vychádza z aritmetického priemeru denných cien 

oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL M na tri  

po sebe nasledujúce mesiace, pričom prvým mesiacom je mesiac, v ktorom sa začne 

dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva 

elektriny za obdobie kalendárneho mesiaca predchádzajúceho prvému dňu dodávky 

elektriny dodávateľom poslednej inštancie. CEm,t sa určí tak, že uvedený aritmetický 

priemer denných cien elektriny sa zvýši o 15 % v závislosti od diagramu dodávky 

elektriny pre jednotlivých odberateľov elektriny a o 9 % uvedeného aritmetického 

priemeru v závislosti od eliminácie rizika súvisiaceho s dodávkou poslednej 

inštancie,  

Ot - náklady dodávateľa elektriny poslednej inštancie na odchýlku súvisiace 

s dodávkou elektriny vo výške ..... €/MWh,   

PZt - je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorý je možné 

zahrnúť do ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie,  je  

vo výške 10% z ceny elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však  

5 €/MWh pre odberateľov elektriny v domácnosti, a vo výške 14% z ceny  elektriny 

určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však 8 €/MWh pre odberateľov elektriny 

okrem odberateľov elektriny v domácnosti.  

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane 

z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových 

zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.  
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Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) dňa 21. 12. 2018 listom  

č. 42395/2018/BA oznámil regulovanému subjektu, že začína cenové konanie 

z vlastného podnetu podľa § 14 ods. 1 zákona o regulácii vo veci určenia  maximálnych cien  

za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie  a podmienky ich uplatnenia na obdobie 

od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 pre regulovaný subjekt Stredoslovenská energetika 

Obchod, a.s., Pri  Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 (ďalej len „regulovaný 

subjekt“).      

Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je skutočnosť, že maximálne ceny za 

dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie a podmienky ich uplatnenia podliehajú cenovej 

regulácii  a zároveň úrad rozhodnutím č. 0282/2018/E zo dňa 20. 12. 2018 schválil a vybral 

spoločnosť Stredoslovenská energetika Obchod, a.s. ako dodávateľa poslednej inštancie na dodávku 

elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť 

Stredoslovenská distribučná, a.s., vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej 

pripojené, s účinnosťou od 1. januára 2019.    

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii 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 vyhlášky č. 207/2018 Z. z (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.”).     

Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho 

spisu č. 5120-2018-BA. 

Úrad dňa 21. 12. 2018 listom č. 42396/2018/BA vyzval regulovaný subjekt podľa § 33 ods. 2 

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

na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote päť dní odo dňa doručenia 

výzvy.  

Regulovaný subjekt sa listom doručeným úradu dňa 27. 12. 2018 a zaevidovaným pod podacím 

číslom úradu 42518/2018/BA vyjadril k predloženému návrhu rozhodnutia, v ktorom oznámil, že 

k podkladom pred vydaním rozhodnutia nemá ďalšie pripomienky. 

Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade 

so zákonom o regulácii, § 2 písm. j), § 3 písm. j) a § 36 a 37 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., a preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien 

od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Nezverejnený údaj je predmetom obchodného tajomstva 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Stredoslovenská energetika Obchod, a.s., Pri  Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  


