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R O Z H O D N U T I E 

 

 
Číslo: 0237/2018/E Bratislava 18. 01. 2018 

Číslo spisu: 9302-2017-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 zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci 

rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu č. 0146/2018/E zo dňa 18. 12. 2017, ktorým boli 

schválené tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

a podmienkach ich uplatnenia 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení  

s § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 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 

tak, že odvolaniu regulovaného subjektu Snina Energy, s. r. o., Strojárska 4455/89A, 

069 01 Snina, IČO 46 857 249 proti rozhodnutiu č. 0146/2018/E zo dňa 18. 12. 2017 v plnom 

rozsahu  v y h o v u j e   a   m e n í rozhodnutie č. 0146/2018/E zo dňa 18. 12. 2017 takto: 

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0146/2018/E zo dňa 18. 12. 2017 sa v časti I. bod 7. 

vypúšťa text: 

“Pre uplatnenie ceny za prístup do distribučnej sústavy na odbernom alebo 

odovzdávacom mieste, ktoré je napájané dvomi alebo viacerými prívodmi platí, že: 

 “Ak druhý alebo ďalšie prívody nemajú charakter rezervných prívodov, t.j. ak je nimi 

zabezpečovaná distribúcia elektriny, odber sa považuje za dve alebo viac meracích miest 

s jednou sadzbou podľa napätia príslušného prívodu.“. 

a v časti V. bod 4. sa vypúšťa text: 

“pre odberateľov pripojených na napäťovej hladine vn a pre odberateľov pripojených na 

napäťovej hladine nn s odberom elektriny nad 300 001 kWh ročne.“ 

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0146/2018/E zo dňa 18. 12. 2017 v časti V. bod 4.2. 

sa text: 

“Ak vypočítaný induktívny účinník nedosahuje spodnú hranicu induktívneho účinníka 

0,95, platí odberateľ elektriny tarifu za nedodržanie zmluvnej hodnoty vypočítanú takto“ 
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nahrádza textom: 

“Ak vypočítaný induktívny účinník nedosahuje spodnú hranicu induktívneho účinníka 

0,95, môže platiť odberateľ elektriny tarifu za nedodržanie zmluvnej hodnoty vypočítanú takto“ 

V ostatnej časti zostáva rozhodnutie č. 0146/2018/E zo dňa 18. 12. 2017 nezmenené. 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím 

č. 0146/2018/E zo dňa 18. 12. 2017 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2018 s platnosťou od 01. januára 2018 

do 31. decembra 2021 pre regulovaný subjekt Snina Energy, s. r. o., Strojárska 4455/89A, 

069 01 Snina, IČO 46 857 249 (ďalej len „cenové rozhodnutie“). 

Dňa 04. 12. 2017 úrad listom č. 43453/2017/BA oznámil regulovanému subjektu, že začína 

cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia 

č. 0162/2017/E zo dňa 31. 03. 2017. 

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

so zákonom o regulácii, § 2 písm. f), § 3 písm. f) a § 29 a 30 vyhlášky 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.“) a vydal dňa 

18. 12. 2017 rozhodnutie č. 0146/2018/E, ktorým boli schválené tarify za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie  

od 01. januára 2018 do 31. decembra 2021 (ďalej len „rozhodnutie“) pre regulovaný subjekt. 

Z dôvodu rozsahu zmien, určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti cenového rozhodnutia úrad 

v tom istom konaní zrušil rozhodnutie č. 0162/2017/E zo dňa 31. 03. 2017. Rozhodnutie bolo 

doručené regulovanému subjektu dňa 20. 12. 2017. 

Dňa 10. 01. 2018 bolo úradu v zákonnej 40 dňovej lehote doručené a zaevidované 

pod číslom 1308/2018/BA odvolanie regulovaného subjektu proti rozhodnutiu (ďalej len 

„odvolanie“). Týmto dňom začalo pred úradom ako prvostupňovým orgánom odvolacie konanie 

podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). 

Regulovaný subjekt vo svojom odvolaní žiada zmenu všeobecných podmienok 

využívania taríf za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienok 

ich uplatnenia. 

Regulovaný subjekt nemá k ostatným častiam rozhodnutia žiadne námietky. 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté 

rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie 

a ak s tým ostaní účastníci konania súhlasia. 

Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveru, že odvolanie proti 

rozhodnutiu spĺňa náležitosti na postup podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku a účastníkom 

konania je iba regulovaný subjekt. Návrh na opravu taríf za prístup do miestnej distribučnej 

sústavy a distribúciu elektriny a podmienkach ich uplatnenia je v súlade so zákonom o regulácii 

a § 29 a 30 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a preto rozhodol tak, ako je uvedené v odvovodnení 

rozhodnutia. 
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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 Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

podpredseda Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Snina Energy, s. r. o., Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina 


