
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: 2452/2013/E-OZ Bratislava 22. 09. 2020 

Číslo spisu: 5264-2020-BA 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 

písm. d) prvého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 1 

a § 45 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia 

o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013 

r o z h o d o l  

 

podľa § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 v spojení s § 1 písm. a) a § 2 

písm. a) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej 

regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a § 11 ods. 1 písm. b) vyhlášky Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z. z. tak, že pre regulovaný subjekt 

Ing. Kamil Beláň, Bystrička 301, 038 04 Bystrička   s ch v a ľ u j e    na obdobie od 01. 01. 2013 

do 31. 12. 2013 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 194,54 €/MWh vyrobenú 

zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny FVZ Ing. Kamil Beláň, Bystrička 301 s celkovým 

inštalovaným výkonom 11,52 kW, umiestnenom na streche rodinného domu súp. č. 301, 

v k. ú. Bystrička, na pozemkoch s parc. č. 797/89 a parc. č. 797/90. 

Uvedená pevná cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) vydal 27. 05. 2013 rozhodnutie 

č. 1919/2013/E-OZ, ktorým rozhodol tak, že pre regulovaný subjekt Ing. Kamil Beláň, 

Bystrička 301, 038 04 Bystrička (ďalej len ,,regulovaný subjekt“) schválil  pre rok 2013 pevnú cenu 

elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 119,11 €/MWh vyrobenej zo slnečnej energie 

v zariadení výrobcu elektriny FVZ Ing. Kamil Beláň, Bystrička 301 s celkovým inštalovaným 

výkonom 11,52 kW, umiestnenom na streche rodinného domu súp. č. 301, v k. ú. Bystrička, 

na pozemkoch s parc. č. 797/89 a parc. č. 797/90 (ďalej len „zariadenie výrobcu elektriny“).  

Rozhodnutie č. 1919/2013/E-OZ z 27. 05. 2013 bolo zrušené rozhodnutím Regulačnej rady 

č. 09/19683/20/RR z 29. 07. 2020 a Regulačná rada vec vrátila prvostupňovému orgánu na nové 

prejednanie a rozhodnutie. 
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Úrad ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu a písm. f)  zákona 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 276/2001 Z. z.“) v spojení § 44 ods. 1 a § 45 

ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon 

č. 250/2012 Z. z.“) listom z 25. 08. 2020 evidovaným pod podacím číslom úradu 21580/2020/BA 

oznámil regulovanému subjektu, že podľa § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. úrad ďalej pokračuje 

v cenovom konaní vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku 

pre rok 2013, ktorým sa stanoví pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013 vyrobenej 

zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny a zároveň výzvou na vyjadrenie sa k podkladom 

pred vydaním rozhodnutia z 25. 08. 2020 evidovanou pod podacím číslom úradu č. 21582/2020/BA 

vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote siedmich dní odo dňa doručenia výzvy vyjadril 

k podkladom pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia a navrhol ich doplnenie. 

Oznámenie o pokračovaní cenového konania č. 21580/2020/BA a výzva č. 21582/2020/BA 

boli regulovanému subjektu doručené 08. 09. 2020. Lehota na vyjadrenie sa pred vydaním 

rozhodnutia uplynula 15. 09. 2020. Regulovaný subjekt sa k výzve č. 21582/2020/BA v určenej 

lehote nevyjadril. 

Úrad zároveň listom z 25. 08. 2020 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

21581/2020/BA oznámil Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky, 

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava (ďalej len „ministerstvo“) ako účastníkovi konania, že ďalej 

pokračuje v cenovom konaní. Listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 21583/2020/BA 

vyzval ministerstvo na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia. Oznámenie 

o pokračovaní cenového konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia 

boli ministerstvu doručené 27. 08. 2020. Ministerstvo sa k výzve č. 21583/2020/BA v určenej 

lehote nevyjadrilo. 

Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013 vychádzal podľa 

§ 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 184/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 225/2011 Z. z.“) 

zo schválenej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok predchádzajúci roku 2013 na základe 

roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky. Táto cena elektriny pre stanovenie 

doplatku pre rok 2012 je pre zariadenie výrobcu elektriny regulovaného subjektu podľa rozhodnutia 

úradu č. 2039/2012/E-OZ z 13. 05. 2020 vo výške 194,54 €/MWh. 

Úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z., vyhlášky č. 225/2011 Z. z. 

a 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.“), teda podľa právnych predpisov platných a účinných v čase, kedy 

nastali rozhodné skutočnosti potrebné na posúdenie návrhu ceny pre zariadenie výrobcu elektriny. 

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

a) č. 3673-2020-BA k rozhodnutiu č. 2039/2012/E-OZ z 13. 05. 2020, 

b) č. 4793-2013-BA k rozhodnutiu č. 1919/2013/E-OZ z 27. 05. 2013. 

Zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky 28. 06. 2012. 

Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí 27. 06. 2027. 

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podlieha podľa § 12 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. 

je podporovaná doplatkom.  
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Regulovaný subjekt má podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. právo uplatniť si doplatok 

po dobu 15 rokov od roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo od roku 

rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. 

Podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola 

regulovanému subjektu pri výstavbe zariadenia výrobcu elektriny poskytnutá. 

Úrad pri posudzovaní predpokladaného množstva elektriny, na ktoré sa v roku 2013 uplatní 

doplatok, vychádzal z údajov predložených regulovaným subjektom, ktoré boli súčasťou návrhu 

ceny: 

a) predpokladaná výroba elektriny 11,222 MWh, 

b) technologická vlastná spotreba elektriny 0,001 MWh, 

c) predpokladané množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok 11,221 MWh. 

Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že cena elektriny 

pre stanovenie doplatku je určená v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z., § 1 písm. a) a § 2 písm. a) 

vyhlášky č. 189/2011 Z. z. a § 11 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 225/2011 Z. z. a preto rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Podľa § 45 ods. 1 prvá veta a § 44 ods. 1 prvá veta zákona č. 250/2012 Z. z. konania začaté 

a právoplatne neukončené podľa doterajšieho predpisu sa dokončia podľa doterajšieho predpisu 

a tento zákon sa prvýkrát použije na cenovú reguláciu na rok 2014. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

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

úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému 

sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

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 vo veciach cien nemá odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

Andrej Juris 

predseda 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Ing. Kamil Beláň, Bystrička 301, 038 04 Bystrička  

2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 

827 15 Bratislava 


