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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0276/2018/E Bratislava 05. 09. 2018 

Číslo spisu: 3228-2018-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 neskorších predpisov vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny 

a podmienkach ich uplatnenia 

 

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 spojení 

s § 29 a 30 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 tak, že pre regulovaný subjekt 

KMF SLOVAKIA, s. r. o., Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava - Petržalka, IČO 46 663 461  

m e n í rozhodnutie č. 0054/2018/E z 18. 12. 2017 s účinnosťou od 01. 10. 2018 

do 31. decembra 2021 takto: 

1. V celej výrokovej časti rozhodnutia sa slová „pre prevádzku NG Invest, a.s., 

Ivánska cesta 26, 821 04 Bratislava“ 

nahrádzajú slovami „pre prevádzky: 

• NG Invest, a.s., Ivánska cesta 26, 821 04 Bratislava a 

• REAL PRIM, s.r.o. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava“. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0054/2018/E z 18. 12. 2017 zostávajú nezmenené. 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0054/2018/E z 18. 12. 2017. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 10. 08. 2018 doručený 

pod podacím číslom úradu č. 28736/2018/BA návrh ceny za prístup do miestnej distribučnej 

sústavy a distribúciu na obdobie od 01. 10. 2018 do 31. 12. 2021 (ďalej len „návrh ceny“) 

regulovaného subjektu KMF SLOVAKIA, s. r. o., Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava -

 Petržalka, IČO 46 663 461 (ďalej len „regulovaný subjekt“) pre nové prevádzku 

REAL PRIM, s.r.o. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava. Týmto dňom začalo konanie 

o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“). 

Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny 13. 08. 2018 elektronickým podaním 

zaevidovaným pod podacím číslom 28845/2018/BA, ktorým doručil úradu chýbajúcu prílohu 

– textovú časť návrhu ceny a 04. 09. 2018 elektronickým podaním zaevidovaným 

pod podacím číslom 31060/2018/BA, ktorým opravil textovú časť návrhu ceny. 
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Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že regulovaný subjekt rozšíril 

regulovanú činnosť o ďalšiu prevádzku REAL PRIM, s.r.o. Panónska cesta 9, 

852 32 Bratislava, čím sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo 

pri určení ceny v rozhodnutí č. 0054/2018/E z 18. 12. 2017. 

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

rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo 

pri určení ceny. 

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

spisu č. 3228-2018-BA, podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu 

č. 9198-2017-BA k rozhodnutiu č. 0054/2018/E z 18. 12. 2017, podkladov, ktoré sú súčasťou 

administratívneho spisu č. 8406-2017-BA k rozhodnutiu č. 0008/2018/E z 30. 11. 2017 

a informácií známych mu z úradnej činnosti. 

Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii vplyv zmeny rozhodnutia 

na ceny pre jednotlivé skupiny odberateľov elektriny (užívateľov) pripojených do miestnej 

distribučnej sústavy tak, že doterajší odberatelia čo do výšky cien na napäťovej úrovni 

nízkeho napätia nie sú zmenou dotknutí, pretože sa preberajú z rozhodnutia vydaného úradom 

pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a sú rovnaké pre všetkých odberateľov 

elektriny pripojených do regionálnej distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 ako aj v miestnych distribučných sústavách, 

ktoré príslušné ceny prevzali. 

Úrad pred vydaním rozhodnutia upravil text návrhu ceny z legislatívno-právneho 

hľadiska a zosúladil pojmy v návrhu ceny s ustáleným pojmoslovím v elektroenergetike. 

Úrad po preskúmaní návrhu ceny vrátane jeho doplnenia dospel k záveru, že návrh 

ceny je v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z., § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 29 a 30 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 a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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: 

KMF SLOVAKIA, s. r. o., Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava - Petržalka 


