
 

 

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: 2495/2014/E-OZ Bratislava 19. 05. 2021 
Číslo spisu: 2108-2021-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. 7 
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci 
rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku  

r o z h o d o l 

podľa § 14 ods. 11 a 14 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 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 
a § 7 ods. 17 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike tak, že pre regulovaný subjekt Peter Zlatoš, 

Moyzesova 833/82, 017 01 Považská Bystrica, IČO 32 902 956  s c h v a ľ u j e  na obdobie 

od 01. 01. 2014 do 26. 06. 2027 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 
194,54 €/MWh vyrobenú zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny Fotovoltická elektráreň 
Pov. Bystrica 883/82 s celkovým inštalovaným výkonom 7,8 kW, umiestnenej na streche rodinného 

domu súp. č. 883, v k. ú. Považská Bystrica, na pozemku s parc. č. 1734/16. 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) vydal 28. 03. 2014 rozhodnutie 
č. 2154/2014/E-OZ, ktorým rozhodol tak, že pre regulovaný subjekt Peter Zlatoš, 

Moyzesova 833/82, 017 01 Považská Bystrica, IČO 32 902 956 (ďalej len „regulovaný subjekt“) 
schválil na obdobie od roku 2014 do 01. 07. 2027 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku 
vo výške 119,11 €/MWh vyrobenej zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny Fotovoltická 

elektráreň Pov. Bystrica 883/82 s celkovým inštalovaným výkonom 7,8 kW, umiestnenej na streche 
rodinného domu súp. č. 883, v k. ú. Považská Bystrica, na pozemku s parc. č. 1734/16 (ďalej 

len „zariadenie výrobcu elektriny“). 

Rozhodnutie úradu č. 2154/2014/E-OZ z 28. 03. 2014 bolo spolu s rozhodnutím Regulačnej 
rady č. 01/14293/15/RR zo 06. 02. 2015 zrušené rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne 

č. k. 13S/75/2015-142 z 08. 03. 2017, ktoré bolo potvrdené rozsudkom Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžfk/35/2017 zo 14. 06. 2018. 

Úrad 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. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) listom zo 04. 05. 2021 evidovaným pod podacím 

číslom úradu 9634/2021/BA oznámil právnemu zástupcovi regulovaného subjektu, ktorým je 
advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO 36 722 758 

(ďalej len „právny zástupca“), že podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad z vlastného 
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podnetu pokračuje v cenovom konaní vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie 
doplatku na obdobie od 01. 01. 2014 do 26. 06. 2027, ktorý je súčasťou spisu č. 2108-2021-BA, 
ktorým sa stanoví pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 01. 01. 2014 

do 26. 06. 2027 vyrobenej zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny a zároveň výzvou 
na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia zo 04. 05. 2021 evidovanou pod podacím 

číslom úradu č. 11326/2021/BA vyzval právneho zástupcu regulovaného subjektu, aby sa v lehote 
siedmich dní odo dňa doručenia výzvy vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu 
ich zistenia a navrhol ich doplnenie. 

Výzva č. 11326/2021/BA bola právnemu zástupcovi regulovaného subjektu doručená 
06. 05. 2021. 

Právny zástupca regulovaného subjektu sa k výzve č. 11326/2021/BA vyjadril v stanovenej 
lehote podaním doručeným úradu 12. 05. 2021 evidovaným pod podacím číslom úradu 
13486/2021/BA, v ktorom uviedol, že žiada, aby úrad schválil pevnú cenu elektriny pre stanovenie 

doplatku na obdobie od 01. 01. 2014 do 26. 06. 2027 vo výške 194,54 €/MWh v súlade s cenovým 
návrhom regulovaného subjektu.  

Zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky 27. 06. 2012. 

Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí 26. 06. 2027. 

Čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky bol určený v súlade s § 2 ods. 3 

písm. e) 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.“) na základe Protokolu o vykonaní funkčnej skúšky pripojenia zariadenia 
výrobcu elektriny do sústavy, ktorý vydal prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podlieha podľa § 11 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.  

Regulovaný subjekt má podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. právo uplatniť si doplatok 
po dobu 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, ale za predpokladu, 

že si splní povinnosti podľa § 4 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. 

Podľa § 14 ods. 17 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad môže vydať cenové rozhodnutie 

pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2012 Z. z., na obdobie celej dĺžky podpory doplatkom podľa zákona č. 309/2009 Z. z. 

Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 01. 01. 2014 

do 26. 06. 2027 postupoval podľa § 7 ods. 17 vyhlášky úradu č. 221/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 221/2013 Z. z.“) 

a vychádzal zo schválenej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok predchádzajúci roku 2014 
na základe času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a príplatku. Táto cena 
elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013 je pre zariadenie výrobcu elektriny podľa 

rozhodnutia úradu č. 2451/2013/E-OZ z 19. 08. 2020 vo výške 194,54 €/MWh a príplatok je rovný 
nule. Cena elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 01. 01. 2014 do 26. 06. 2027 sa určila 

vo výške 194,54 €/MWh. 

Zároveň úrad uvádza, že pri určení obdobia, na ktoré sa cena elektriny pre stanovenie 
doplatku vzťahuje, vychádzal zo zásady zákonnosti správneho konania, účelu regulácie v spojení 

so zásadou zákazu diskriminácie vyplývajúcej z čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky a § 3 ods. 6 
zákona č. 309/2009 Z. z. a zásad pre počítanie dôb. 
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Podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola 
regulovanému subjektu pri výstavbe zariadení výrobcu elektriny poskytnutá. 

Úrad pri posudzovaní predpokladaného množstva elektriny, na ktoré sa počas doby podpory 

uplatní doplatok, vychádzal z údajov predložených regulovaným subjektom, ktoré boli súčasťou 
návrhu ceny, a to 

a) predpokladaná ročná výroba elektriny 7,8 MWh/rok, 
b) technologická vlastná spotreba elektriny 0,08 MWh/rok, 
c) predpokladané ročné množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok 7,72 MWh/rok. 

Úrad má za to, že zistil presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 ods. 1 správneho 
poriadku, pri rozhodovaní použil podklady doručené regulovaným subjektom a vychádzal 

zo všeobecne známych skutočností a skutočností známych úradu z jeho činnosti v zmysle § 32 
ods. 2 správneho poriadku, zo záväzného právneho názoru odvolacieho súdu uvedeného v rozsudku 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžfk/35/2017 zo 14. 06. 2018 a pri objasnení 

skutočného stavu vecí postupoval v súlade § 34 ods. 4, 5 a 6 správneho poriadku a použil všetky 
prostriedky pre zistenie a objasnenie skutočného stavu veci v súlade s právnymi predpismi, pričom 

všetky dôkazy posúdil podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich 
vzájomnej súvislosti. 

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

pre stanovenie doplatku je určená v súlade so zákonom 250/2012 Z. z., zákonom č. 309/2009 Z. z., 
§ 2 písm. a) a § 3 písm. a) vyhlášky č. 221/2013 Z. z. a § 11 ods. 1 písm. b) vyhlášky 

č. 225/2011 Z. z. a so záväzným právnym názorom odvolacieho súdu, a preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii 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 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: 

1. Peter Zlatoš, Moyzesova 833/82, 017 01 Považská Bystrica 

2. advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava 


