
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: 0284/2020/E Bratislava 20. 04. 20 

Číslo spisu: 4008-2020-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. 0057/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0268/2018/E 

z 02. 05. 2018 v znení rozhodnutia č. 0093/2019/E z 29.11.2018 a v znení rozhodnutia 

č. 0092/2020/E z 20. 12. 2019, ktorými boli schválené tarify za prístup do distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

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

odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 26 a 28 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 na návrh regulovaného subjektu KRON ENERGY, s. r. o., Mraziarenská 6, 

821 08 Bratislava, IČO 46 766 812 tak, že  m e n í  rozhodnutie č. 0057/2018/E z 18. 12. 2017 

v znení rozhodnutia č. 0268/2018/E z 02. 05. 2018 v znení rozhodnutia č. 0093/2019/E 

z 29. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0092/2020/E z 20. 12. 2019 na obdobie odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2021 takto: 
 

Vo výrokovej časti rozhodnutia na 1. str.  a v časti A v bode I. písm a) na 2. strane sa text: 

„pre prevádzky: GBC I., Galvániho 5001, 821 04 Bratislava, GBC II., Galvániho 1111, 821 04 

Bratislava, GBC III., Galvániho 7, 821 04 Bratislava GBC IV., Galvániho 9, 821 04 Bratislava, 

BGST., Štefánikova 13 – 15, 811 05 Bratislava, HOT BA, Vysoká 2A, 811 06 Bratislava, 

Polyfunkčné centrum, Einsteinova 5105/299, 851 01 Bratislava a OC TN, Ku štvrtiam 7029, 

911 01 Trenčín“ 

nahrádza týmto textom: 

„pre prevádzky: GBC I., Galvániho 5001, 821 04 Bratislava, GBC II., Galvániho 1111, 821 04 

Bratislava, GBC III., Galvániho 7, 821 04 Bratislava GBC IV., Galvániho 9, 821 04 Bratislava, 

BGST., Štefánikova 13 – 15, 811 05 Bratislava, HOT BA, Vysoká 2A, 811 06 Bratislava, 

Polyfunkčné centrum, Einsteinova 5105/299, 851 01 Bratislava, OC TN, Ku štvrtiam 7029, 

911 01 Trenčín a Ponte, Bratislavská 1533, 900 46 Most pri Bratislave“. 

 

Ostatné časti rozhodnutia č. 0057/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia 

č. 0268/2018/E z 02. 05. 2018 v znení rozhodnutia č. 0093/2019/E z 29. 11. 2018 a v znení 

rozhodnutia č. 0092/2020/E z 20. 12. 2019 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí 
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neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0057/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia 

č. 0268/2018/E z 02. 05. 2018 v znení rozhodnutia č. 0093/2019/E z 29. 11. 2018 a v znení 

rozhodnutia č. 0092/2020/E z 20. 12. 2019. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 31. 03. 2020 doručený pod 

podacím číslom úradu č. 8462/2020/BA návrh ceny za dodávku elektriny zraniteľným 

odberateľom (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu KRON ENERGY, s. r. o., 

Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO 46 766 812, (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto 

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

Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny 16. 04. 2020 listom zaevidovaným pod podacím 

číslom 9364/2020/BA, ktorým doplnil prílohu podľa § 14 ods. 4 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 250/2012 Z. z.“), doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej 

spoločnosti. 

Úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z a 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 (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“). 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia je podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. 

výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Zmena 

spočíva v náraste množstva distribuovanej elektriny a zvýšení počtu odberných miest z dôvodu 

rozšírenia prevádzok o miestnu distribučnú sústavu Ponte, Bratislavská 1533, 

900 46 Most pri Bratislave. 

 

Úrad v cenovom konaní vychádza z: 

a) rozhodnutia č. 0057/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0268/2018/E 

z 02. 05. 2018 v znení rozhodnutia č. 0093/2019/E z 29. 11. 2018 a v znení rozhodnutia 

č. 0092/2020/E z 20. 12. 2019, 

b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4008-2020-BA k tomuto 

rozhodnutiu, 

c) rozhodnutia č. 0008/2018/E z 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0019/2019/E 

z 08. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0058/2020/E z 27. 11. 2019 vydané 

prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 

 

Vplyv cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2020 oproti 

rozhodnutiu č. 0092/2020/E na rok 2020 je podľa § 14 ods  11 zákona o regulácii úradom 

vyhodnotený tak, že pre užívateľov miestnej distribučnej sústavy Ponte, Bratislavská 1533, 

900 46 Most pri Bratislave budú ceny rovnaké, ako pre ostatných používateľov pripojených 

do miestnych distribučných sústav regulovaného subjektu, alebo priamo pripojených 

do regionálnej distribučnej sústavy. 

 

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

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

parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

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, 
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nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným 

subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade 

so zákonom o regulácii, § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 26 a 28 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., a preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12 2021. 

 

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:  

KRON ENERGY, s. r. o., Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava 


