
 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

Číslo: 0001/2022/E-PR Bratislava 26. 04. 2022 

Číslo spisu: 3352-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor organizácie trhu a regulačnej politiky, ako 

orgán príslušný na konanie o vecnej regulácii podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9  ods. 1 

písm. c) prvého bodu a § 15 ods. 1 a 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z.  

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci 

uloženia povinnosti dodávateľovi elektriny ponúknuť elektrinu dodávateľovi poslednej inštancie 

v rozsahu a za podmienok podľa § 18 ods. 14 zákona č. 251/2012 Z. z.  

 

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa § 13 ods. 1 písm. p) a § 15 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 15 tretej vety zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu tak, že dodávateľovi elektriny  

A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36 399 604   

 

u k l a d á  predbežné  opatrenie, 

 

ktorým dodávateľovi elektriny A.En. Slovensko s.r.o. zakazuje prevod elektriny okrem dodávky 

elektriny koncovým odberateľom elektriny alebo zaťažovanie elektriny právami tretích osôb 

v rozsahu, v akom by mohla dodávateľovi elektriny A.En. Slovensko s.r.o. vzniknúť povinnosť 

ponuky množstva elektriny podľa § 18 ods. 14 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to bezodkladne ponúknuť 

množstvo elektriny, ktorá bola zabezpečená podľa § 34 ods. 11 zákona č. 251/2012 Z. z., 

za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu určeným dodávateľom poslednej inštancie, 

ktorými sú: 

 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281,  

 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, 

IČO: 51 865 467,  

 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767. 
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Toto predbežné opatrenie stráca účinnosť uplynutím 90 dní odo dňa právoplatnosti tohto 

rozhodnutia úradu podľa § 18 ods. 15 prvej vety zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor organizácie trhu a regulačnej politiky (ďalej 

len „úrad“) začal dňa 25. 04. 2022 z vlastného podnetu konanie o vecnej regulácii podľa § 13 

ods. 1 písm. p) a § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) v spojení s § 18 ods. 15 prvej  

a druhej vety zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) vo veci uloženia povinnosti 

dodávateľovi elektriny A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36 399 604 

ponúknuť elektrinu dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu a za podmienok podľa 

§ 18 ods. 14 zákona o energetike, a to bezodkladne ponúknuť určeným dodávateľom poslednej 

inštancie množstvo elektriny, ktoré zabezpečil dodávateľ elektriny podľa § 34 ods. 11 zákona 

o energetike, za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu. 

 

Úrad listom č. 13896/2022/BA zo dňa 25. 04. 2022 upovedomil o začatí konania 

účastníkov konania, ktorými sú podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii a § 18 ods. 15 zákona 

o energetike dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s.r.o. a určení dodávatelia poslednej inštancie, 

ktorí majú podľa § 18 ods. 1 a 4 zákona o energetike povinnosť na určených častiach 

vymedzeného územia zabezpečovať dodávku elektriny poslednej inštancie do odberných miest 

odberateľov elektriny, ktorí sú pripojení k sústave, ak ich dodávateľ elektriny A.En. Slovensko 

s.r.o. stratí spôsobilosť dodávať elektrinu, a to 

a) spoločnosť ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, ktorá má 

povinnosť vykonávať dodávku poslednej inštancie pre časť vymedzeného územia, 

na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., 

vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené, 

b) spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, 

IČO: 51 865 467, ktorá má povinnosť vykonávať dodávku poslednej inštancie pre časť 

vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť 

Stredoslovenská distribučná, a.s., vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej 

pripojené, 

c) spoločnosť Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

IČO: 44 483 767, ktorá má povinnosť vykonávať dodávku poslednej inštancie pre časť 

vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť 

Východoslovenská distribučná, a.s., vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej 

pripojené. 

 

Dôvodom na začatie konania z podnetu úradu pred okamihom, kedy dodávateľ elektriny 

A.En. Slovensko s.r.o. stratí spôsobilosť dodávať elektrinu je skutočnosť, že na základe 

informácií (záznamy č. 13135/2022/BA, 13267/2022/BA a 13515/2022/BA), ktoré úrad získal 

od prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav Západoslovenská distribučná, a.s. 

Stredoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. dôjde dňom 03. 05. 2022 

k začatiu dodávky poslednej inštancie do špecifikovaných odberných miest, do ktorých dodáva 

elektrinu dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s.r.o.  
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Vzhľadom k tomu, že právnym dôvodom uplatnenia inštitútu dodávky poslednej 

inštancie podľa § 18 ods. 6 písm. a) zákona o energetike sú výpovede rámcových distribučných 

zmlúv uzavretých medzi dodávateľom elektriny A.En. Slovensko s.r.o. a príslušnými 

prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav z dôvodu neuhradenia finančných 

záväzkov vyplývajúcich z rámcových distribučných zmlúv, existuje dôvodná obava, že 

dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s.r.o. povinnosť ponúknuť elektrinu dodávateľovi 

poslednej inštancie podľa § 18 ods. 14 zákona o energetike nesplní alebo jej splnenie zmarí.  

 

Podľa § 13 ods. 1 písm. p) zákona o regulácii je vecnou reguláciou rozhodovanie o uložení 

povinnosti dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn 

dodávateľovi poslednej inštancie podľa osobitného predpisu. 

 

Podľa § 18 ods. 14 zákona o energetike dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý 

stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6, je povinný bezodkladne 

ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zabezpečil podľa § 34 ods. 11 alebo § 69 ods. 7, 

za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu dodávateľovi poslednej inštancie. Povinnosť 

dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu podľa prvej vety vzniká v rozsahu predpokladaného 

maximálneho množstva elektriny alebo plynu dodávaného dodávateľom poslednej inštancie 

odberateľom elektriny alebo odberateľom plynu, ktorým boli ukončené dodávky elektriny alebo 

plynu podľa odseku 7. Dodávateľ poslednej inštancie má prednostné právo odkúpiť takto 

ponúknuté množstvo elektriny alebo plynu alebo ním určenú časť od pôvodného dodávateľa 

elektriny alebo dodávateľa plynu. 

 

Podľa § 34 ods. 11 zákona o energetike je dodávateľ elektriny je povinný zabezpečiť 

množstvo elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny, s ktorými uzatvoril 

zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, a predkladať úradu 

údaje o zabezpečenom množstve elektriny. 

 

Podľa § 18 ods. 15 zákona o energetike úrad na návrh dodávateľa poslednej inštancie 

alebo z vlastného podnetu rozhodne o uložení povinnosti dodávateľovi elektriny alebo 

dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu 

a za podmienok podľa odseku 14, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesplní 

povinnosť podľa odseku 14. Ak existuje dôvodná obava, že dodávateľ elektriny alebo dodávateľ 

plynu povinnosť podľa odseku 14 nesplní alebo jej splnenie zmarí, môže úrad konanie podľa 

prvej vety začať aj pred okamihom, kedy dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratí 

spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn. Úrad môže predbežným opatrením (podľa § 43 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov) 

dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu uložiť zákaz prevodu elektriny alebo plynu 

okrem dodávky elektriny alebo dodávky plynu koncovým odberateľom elektriny alebo 

koncovým odberateľom plynu alebo zaťažovania elektriny alebo plynu právami tretích osôb v 

rozsahu, v akom by mohla dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu vzniknúť povinnosť 

ponuky množstva elektriny alebo plynu podľa odseku 14. Predbežné opatrenie stráca účinnosť 

uplynutím 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa prvej vety. 

 

Uvedené ustanovenia zákona o energetike nadobudli účinnosť 1. apríla 2022 na základe 

novelizačného zákona č. 85/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. 
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Podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov môže správny orgán pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne 

potrebnom pre zabezpečenie jeho účelu uložiť účastníkom, aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali 

alebo niečo strpeli. 

  

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností dospel k záveru, že sú na zabezpečenie 

účelu konania o vecnej regulácii a účelu ustanovení § 18 ods. 14 a 15 zákona o energetike 

splnené zákonné podmienky na uloženie predbežného opatrenia pre dodávateľa elektriny 

A.En. Slovensko s.r.o., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

Dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s.r.o. na základe predbežného opatrenia má 

zakázané vykonať akýkoľvek prevod elektriny okrem dodávky elektriny koncovým odberateľom 

elektriny alebo zaťažovanie elektriny právami tretích osôb v rozsahu, v akom by mohla 

dodávateľovi elektriny A.En. Slovensko s.r.o. vzniknúť povinnosť ponuky množstva elektriny 

podľa § 18 ods. 14 zákona o energetike pre jednotlivých dodávateľov poslednej inštancie. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor organizácie trhu a regulačnej politiky, Bajkalská 27, 

P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie 

nie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Hudec 

  riaditeľ odboru  organizácie trhu 

           a regulačnej politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin 

 

Na vedomie: 

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 


