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Číslo: 0084/2022/E-KV                                                                                    Bratislava  13. 09. 2021 

Spis číslo: 3698-2021-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. 0014/2019/E-KV z 05. 04. 2019, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny pre stanovenie 

doplatku 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 3 v spojení s § 18i ods. 1 a 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 znení neskorších predpisov a § 1 písm. a),  

§ 7 ods. 17 a § 8 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 z  vlastného podnetu tak, že pre regulovaný 

subjekt LATARE s.r.o., Hlavná 146, 080 01 Prešov, IČO 51981947 m e n í rozhodnutie  

č. 0014/2019/E-KV z 05. 04. 2019 na obdobie od 01. 01. 2022 do  konca 5. regulačného obdobia 

takto: 

  

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie „na obdobie od 01. 02. 2019  

do 31. 12. 2021“ nahrádza znením  „na obdobie od 01. 02. 2019 do  31. 12. 2022“. 

 

 Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0014/2019/E-KV z 05. 04. 2019 zostávajú nezmenené. 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0014/2019/E-KV z 05. 04. 2019. 

 

Odôvodnenie: 

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

č. 0014/2019/E-KV z 05. 04. 2019 pre regulovaný subjekt LATARE s.r.o., Hlavná 146,  

080 01 Prešov, IČO 51981947 (ďalej len ,,regulovaný subjekt“) pevnú cenu elektriny pre stanovenie 

doplatku na rok 2017 vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie                     

zo spoluspaľovania biomasy s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou a vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom z katalyticky spracovaného odpadu.   



 Dôvodom na začatie cenového konania z podnetu úradu je skutočnosť, že došlo 

k predĺženiu doterajšieho regulačného obdobia 2017 až 2021 do 31. 12. 2022. Ak sa predĺži 

regulačné obdobie 2017 až 2022, platnosť rozhodnutia č. 0068/2017/E-KV z 12. 01. 2017 sa  

podľa § 14 ods. 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) predlžuje do konca tohto zmeneného regulačného 

obdobia. Predĺženie regulačného obdobia bolo s účinnosťou od 05. 08. 2021 zohľadnené 

v novelizačnej vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 300/2021 Z. z., ktorou sa mení  

a dopĺňa vyhláška 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.“).  

Podľa § 1 písm. a) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. regulačným obdobím sa rozumie obdobie od roku 2017 

do roku 2022. Úrad v cenovom konaní predĺži obdobie platnosti cenového rozhodnutia z dátumu  

31. 12. 2021 na dátum 31. 12. 2022, pričom doterajšia  pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku 

zostáva zachovaná v nezmenenej výške.  

 Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie 

podľa § 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší 

rozhodnutie. 

 Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. je účelom regulácie podľa tohto zákona  

transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich 

regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. 

 Úrad listom č. 21495/2021/BA z 11. 08. 2021 oznámil regulovanému subjektu, že začína 

cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. vo veci zmeny 

rozhodnutia č. 0014/2019/E-KV z 05. 04. 2019, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny  

pre stanovenie doplatku na obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 12. 2021 a zároveň vyzval regulovaný 

subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote desiatich dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy. 

 Cenové konanie začalo doručením oznámenia o začatí konania a výzvy na vyjadrenie sa 

k podkladom pred vydaním rozhodnutia č. 21495/2021/BA z 11. 08. 2021 regulovanému subjektu 

13. 08. 2021. 

Regulovaný subjekt sa v úradom určenej lehote k podkladom pred vydaním rozhodnutia 

nevyjadril.  

Úrad v cenovom konaní vychádza z rozhodnutia č. 0014/2019/E-KV z 05. 04. 2019, ktoré  

je súčasťou spisu č. 1963-2019-BA. 

Podľa § 18i ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie 

a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) podmienky podpory výroby elektriny  

z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou 

výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. 12. 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, 

ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 01. 01. 2019 zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení 

účinnom do 31. 12. 2018, ak odsek 3 neustanovuje inak. 

Podľa § 18i ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora výroby elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou  

podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) v znení účinnom do 31. 12. 2018 pre zariadenie výrobcu elektriny, 

ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 01. 01. 2019, ktorá sa podľa tohto zákona v znení účinnom  

do 31. 12. 2018 vzťahuje na takéto zariadenie výrobcu elektriny po celú dobu jeho životnosti, trvá 

najviac do 31. 12. 2033. Výrobca elektriny, ktorého zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené  



do prevádzky pred 01. 01. 2019, má právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) v znení účinnom  

do 31. decembra 2018, iba ak si uplatňuje právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b). 

Podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. výrobca elektriny s právom na podporu  

si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu doplatkom  

alebo príplatkom počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému 

úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie  

a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov. 

Podľa § 3b ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. počas obdobia omeškania výrobcu elektriny  

s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. sa na účely 

preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie neuplatňuje. 

Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. vplyv cenového rozhodnutia 

na jednotlivé skupiny odberateľov elektriny tak, že toto rozhodnutie nemá ani priamy vplyv 

na sadzby za dodávku elektriny a tarify za distribúciu elektriny pre jednotlivých odberateľov 

elektriny a ani nepriamy vplyv prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému, ktorú hradia 

všetci odberatelia elektriny. Tarifa za prevádzkovanie systému sa nezmení nakoľko cena za elektrinu 

vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny bola už v minulosti započítaná v tarife za prevádzkovanie 

systému.  

Úrad po posúdení a vyhodnotení podkladov v cenovom konaní dospel k záveru, že sú splnené 

podmienky na zmenu cenového rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. spočívajúce 

v predĺžení obdobia platnosti cenového rozhodnutia do 31. 12. 2022 a zachovaní doteraz platných 

pevných cien elektriny pre stanovenie doplatku. Zároveň je predĺženie platnosti a účinnosti cenového 

rozhodnutia z dôvodu zmeny dĺžky regulačného obdobia aj v súlade s ustanovením § 14 ods. 15 

zákona č. 250/2012 Z. z., podľa ktorého cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí 

na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt do konca 5. regulačného obdobia  

(do 31. 12. 2022). Podľa čl. I Dodatku č. 1 k Regulačnej politike sa 5. regulačným obdobím rozumie 

obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021 s predĺženou účinnosťou o jeden rok do 31. 12. 2022. 

 

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 

predseda  

 Martin Horváth 

                               podpredseda  
 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

LATARE s.r.o., Hlavná 146, 080 01 Prešov 


