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Spis číslo: 3772-2019-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. 0104/2017/E-KV z 12. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0053/2018/E-KV z 21. 12. 2017 v znení 

rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV z 25. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV  

z 21. 10. 2019, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11, 12 a 14 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 3 a 5 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 zákona č. 309/2018 Z. z. 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 vyhlášky č. 178/2019 Z. z. na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt   

Ferroenergy s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO 50 720 937  m e n í  rozhodnutie 

č. 0104/2017/E-KV z 12. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0053/2018/E-KV z 21. 12. 2017 v znení 

rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV z 25. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV  

z 21. 10. 2019 s účinnosťou od 07. 11. 2019 takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa vypúšťa druhá veta, ktorá znie: ,, Podľa § 6 ods. 8  

písm. b) 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 zákona č. 382/2013 Z. z.  

sa doplatok znižuje regulovanému subjektu Ferroenergy, s. r. o., za vyrobenú elektrinu o 30 %. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0104/2017/E-KV z 12. 12. 2017 v znení rozhodnutia  

č. 0053/2018/E-KV z 21. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV z 25. 10. 2018 v znení 

rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV z 21. 10. 2019 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí 

neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0104/2017/E-KV z 12. 12. 2017 v znení rozhodnutia  

č. 0053/2018/E-KV z 21. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV z 25. 10. 2018 v znení 

rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV z 21. 10. 2019. 
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Odôvodnenie: 

 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 07. 11. 2019  

pod podacím číslom úradu 39268/2019/BA doručený návrh na zmenu rozhodnutia  

č. 0104/2017/E-KV z 12. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0053/2018/E-KV z 21. 12. 2017 v znení 

rozhodnutia č. 0099/2018/E-KV z 25. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0048/2020/E-KV  

z 21. 10. 2019, ktorým úrad schválil pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie  

od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu 

Ferroenergy s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO 50 720 937  (ďalej len 

„regulovaný subjekt“) vo výške 71,8794 eura/MWh pre zariadenie s technológiou výroby elektriny 

vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v  zariadení výrobcu elektriny: protitlaková 

parná turbína – TG3 – 28 MW, TG4 – 28 MW a Kondenzačné turbíny s odberom tepla TG1 – 32 

MW, TG2 – 28 MW, TG5 – 60 MW a TG3V – 6 MW s celkovým inštalovaným elektrickým 

výkonom 182 MW, nachádzajúcom sa na adrese Tepláreň Ferroenergy, Vstupný areál U. S. Steel,  

v k.ú. Železiarne. Týmto dňom sa začalo cenové konanie o zmene rozhodnutia na návrh 

regulovaného subjektu. 

 

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 zákona  

č. 309/2018 Z. z. (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 štvrtej a piatej vety § 14 ods. 14 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach  v znení zákona č. 297/2019 Z. z. účinného od 01. 11. 2019 (ďalej len „zákon  

o regulácii”) ak bol doplatok znížený podľa osobitného predpisu a počas doby podpory doplatkom  

sa vykoná ďalšia rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu 

elektriny, úrad zmení cenové rozhodnutie, len ak sa súčtom nákladov na jednotlivé rekonštrukcie 

alebo modernizácie zmenili podmienky podpory podľa osobitného predpisu a k ukončeniu ďalšej 

rekonštrukcie alebo modernizácie došlo najneskôr do troch rokov od oznámenia cenového 

rozhodnutia. Zmena podmienok podpory podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na dĺžku obdobia 

poberania podpory doplatkom a preukazuje sa znaleckým posudkom, ktorý sa prikladá k návrhu  

na zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia je výrazná zmena ekonomických parametrov podľa  

§ 17 ods. 2 písm. d) v spojení s § 14 ods. 14 zákona o regulácii, ktorá vyplynula z  ukončenia 

rekonštrukcie a modernizácie technologickej časti zariadenia „RaM kotolne 2. etapa – kotol K6“.  

 

Zariadenie výrobcu elektriny bolo pôvodne uvedené do prevádzky v roku TG3 – 28 MW 

(1965), TG4 – 28 MW (2001), TG1 – 32 MW (1963), TG2 – 28 MW (1964), TG5 – 60 MW (1984) 

a TG3V – 6 MW (2004) a po rekonštrukcii „RaM kotolne 1. etapa – Kotol K7“ uvedené do 

prevádzky dňa 22. 02. 2017 podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 

Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru integrovaného povoľovania a kontroly  

č. 673-2104/57/2017/Bre/570021406/KR-ZSP30, ktorým bolo povolené užívanie a zmena stavby. 

Znalecký posudok z 27. 02. 2017 potvrdil dátum ukončenia rekonštrukcie „RaM kotolne 1. etapa – 

Kotol K7“. Znalec v znaleckom posudku skonštatoval, že investičné náklady vo výške  

73 635 948,07 € predstavujú v porovnaní s referenčnými hodnotami podiel na úrovni 45,45%. 
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Regulovaný subjekt predložil s návrhom na zmenu rozhodnutia znalecký posudok  

č. 172/2019 z 04. 11. 2019, v ktorom Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v závere časti 

II. konštatuje: „ Zrealizovaním rekonštrukcie a modernizácie „RaM kotolne 2. etapa – kotol K6“ 

došlo k vykonaniu ďalšej rekonštrukcie a modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu 

elektriny v zmysle § 14 ods. 14 zákona č. 250/2012 Z. z. Súčtom nákladov rekonštrukcie 

a modernizácie „RaM kotolne 1. etapa – Kotol K7“ a „RaM kotolne 2. etapa – kotol K6“ 

a porovnaním výsledku s referenčnými hodnotami sa dosiahol súhrnný podiel na úrovni 78,08 %  

čo má za následok zmenu podmienok podpory podľa § 6 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. týkajúcich 

sa zníženia doplatku a teda s ohľadom na hodnotu súhrnných investičných nákladov vykonaných 

rekonštrukcií a modernizácií/referenčná hodnota investičných nákladov, zodpovedá zmena 

podmienok podpory zníženiu doplatku na úrovni 0 %.“ Podľa predloženého znaleckého  

posudku č. 172/2019 z 04. 11. 2019 a podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného  

prostredia č. 6146-28272/2018/Mer/570021406/KR-Z39 z 05. 09. 2018 bola rekonštrukcia  

„RaM kotolne 2. etapa – kotol K6“ ukončená 27. 09. 2018 a jej investičné náklady zodpovedajú 

sume 52 876 323,04 €. 

 

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii, 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  (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.”) a zákona č. 309/2009 Z. z.  

 

Úrad v cenovom konaní vychádza z: 

a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 1952-2017-BA k rozhodnutiu  

č. 0101/2017/E zo dňa 11. 04. 2017 (vydaného pre U. S. Steel Košice, s.r.o.), 

b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 9487-2017-BA k rozhodnutiu  

č. 0104/2017/E zo dňa 12. 12. 2017, 

c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4548-2019-BA (návrh na 

zmenu rozhodnutia) 

Cenu elektriny pre stanovenie doplatku z dôvodu účinnosti zákona č. 297/2019 Z. z.   

od 01. 11. 2019 úrad určil od 07. 11. 2019, teda ku dňu podania návrhu na zmenu rozhodnutia, 

pričom pôvodná dĺžka podpory zostane nezmenená, t. j. od 22. 02. 2017 do 21. 02. 2032.  

Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov listom č. 42223/2019/BA z 03. 12. 2019 vyzval regulovaný subjekt 

na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote 7 dní odo dňa doručenia tejto 

výzvy. Výzvu na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia si regulovaný subjekt 

prevzal 11. 12. 2019. Lehota na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia uplynula 18. 12. 2019. 

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

nevyjadril. 

 

Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) vplyv cenového rozhodnutia 

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

za dodávku elektriny a tarify za distribúciu elektriny pre jednotlivých odberateľov elektriny,  

ale nepriamo, v budúcich rokoch nepatrne zvýši tarifu za prevádzkovanie systému, ktorú hradia 

všetci odberatelia elektriny. Zvýšenie tarify za prevádzkovanie systému v budúcom roku úrad 

odhaduje asi o 0,13345 €/MWh, čo v percentuálnom vyjadrení znamená dopad 0,56497 %  
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pri predpokladanej ročnej výrobe elektriny 505 059 MWh, na ktorú si regulovaný subjekt uplatní 

doplatok. 

 

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

alebo z vlastného podnetu zmení rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, 

z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

 

Podľa § 14 ods. 14 tretej vety zákona o regulácii, ak v priebehu obdobia poberania podpory 

doplatkom dôjde k zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo technológie výroby, 

je regulovaný subjekt povinný podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, 

odkedy táto zmena nastala. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad 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: 

Ferroenergy s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice 


