
 

 

 

 

  

R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0029/2022/E-ZK Bratislava 20. 06. 2022 

Číslo spisu: 1378-2022-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 

rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku na predĺžené obdobie podpory doplatkom 

r o z h o d o l 

podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov tak, že cenové konanie vo veci rozhodnutia o cene elektriny  

pre stanovenie doplatku na predĺžené obdobie podpory doplatkom pre zariadenie výrobcu 

elektriny „FVE Ruskov“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,9898 MW, nachádzajúce sa 

v k. ú. Ruskov, regulovaného subjektu Heliopark 5, s.r.o.,  Lomená 10, 040 01 Košice,  

IČO 45 362 092    z a s t a v u j e, pretože odpadol dôvod konania začatého  

na podnet správneho orgánu. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) začal cenové konanie  

z vlastného podnetu podľa § 6 ods. 13 druhej vety 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.“) vo veci rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku  

na predĺžené obdobie podpory doplatkom  dňa 06. 10. 2021, kedy bolo regulovanému subjektu 

Heliopark 5, s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice, IČO 45 362 092 (ďalej len ,,regulovaný subjekt“) 

doručené Oznámenie o začatí cenového konania z podnetu úradu č. 25807/2021/BA  

z 01. 10. 2021 za účelom predĺženia podpory výroby elektriny doplatkom podľa  

§ 3d zákona č. 309/2009 Z. z. vyrobenej zo slnečnej energie v zariadení výrobcu elektriny   

„FVE Ruskov“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,9898 MW, nachádzajúcom sa 

v k. ú. Ruskov (ďalej len „návrh ceny“). Týmto dňom začalo cenové konanie. 

 

Úrad uvádza, že regulovaný subjekt dňa 02. 09. 2021 doručil úradu žiadosť, ktorá bola 

zaevidovaná pod podacím číslom 23504/2021/BA, avšak neobsahovala samotný návrh  

na zníženie ceny, iba výstup z výpočtového nástroja na určenie zníženia ceny elektriny 

zverejneného na webovom sídle úradu ako podporný argument pre uplatnenie postupu podľa  

§ 6 ods. 15 zákona č. 309/2009 Z. z.  

 

Regulovaný subjekt dňa 12. 10. 2021 pod podacím číslom 26876/2021/BA doplnil 

zmluvy o úvere s financujúcou bankou, účtovné závierky za roky 2018 až 2020 a informáciu 

o plánovanej výške ekonomicky oprávnených nákladov na nevyhnutnú opravu alebo úpravu 
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technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na účel prevádzkyschopnosti počas 

zostávajúcej doby a predĺženej doby podpory podľa § 3d ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z., 

konkrétne 135 000 eur.  

Úrad listom č. 29575/2021/BA z 04. 11. 2021 oznámil regulovanému subjektu,  

že pred vydaním rozhodnutia sa má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona  

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

k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia a navrhovať jeho doplnenie, a to do piatich dní  

odo dňa doručenia výzvy.  

Úrad v uvedenej výzve taktiež poučil regulovaný subjekt o možnosti rozhodovania 

o uplatnení postupu podľa § 6 ods. 15 zákona č. 309/2009 Z. z. alebo určenia ceny v rámci toho 

istého konania podľa podkladov, ktoré má k dispozícii.  

Regulovaný subjekt sa v určenej lehote písomne vyjadril listami  

z  24. 11. 2021 a  03. 12. 2021 zaevidovanými pod podacím číslom 31672/2021/BA 

a 32702/2021/BA, kde požiadal aj o prerušenie cenového konania z dôležitých dôvodov podľa 

ustanovenia § 29 ods. 2 správneho poriadku. Úrad jeho žiadosti vyhovel a cenové konanie 

prerušil rozhodnutím č. 0053/2021/E-PK z 06. 12. 2021. 

Regulovaný subjekt v určenej lehote doplnil dňa 22. 12. 2021 podaním zaevidovaným 

pod podacím číslom 34816/2021/BA Návrh na postup úradu v súlade s ustanovením  

§ 6 ods. 15 zákona č. 309/2009 Z. z. spolu s prílohou „HELIOPARK 5_Projekcia finančných 

výkazov - repowering 2023“.  

Následne úrad listom č. 1096/2022/BA z 14. 01. 2022 vyzval regulovaný subjekt  

na  konkretizáciu a presný opis Ostatných prevádzkových nákladov uvedených v regulovaným 

subjektom predloženej tabuľke „HELIOPARK 5_Projekcia finančných výkazov - repowering 

2023“ za účelom preukázania opodstatnenosti nákladov vynaložených na prevádzku zariadenia 

regulovaného subjektu a cenové konanie prerušil rozhodnutím č. 0005/2022/E-PK  

z 14. 01. 2022. 

Regulovaný subjekt sa v určenej lehote vyjadril elektronicky e-mailom zo dňa  

15. 02. 2022 zaevidovaným pod podacím číslom 6065/2022/BA.   

Po preskúmaní dokumentácie ako aj podkladov k cenovému konaniu ďalej úrad zistil,  

že návrh ceny neobsahuje všetky náležitosti podľa § 14 ods. 9 prvej vety zákona  

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

 len „zákon č. 250/2012 Z. z.“)  v spojení s § 7 ods. 2 písm. e)  vyhlášky  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.”) na účely preskúmania uplatnenia postupu podľa ustanovenia 

§ 6 ods. 15 zákona č. 309/2009 Z. z. a zistenia skutočného stavu veci, a to znalecký posudok 

vyhotovený súdnym znalcom z odboru ekonomika a riadenie podnikov odvetvie ekonomika 

a riadenie podnikov, v ktorom na  základe odborného preskúmania stavu 

zariadenia znalec odpovie na otázky: 

„Či pri posudzovaní zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia podľa  

§ 6 ods. 15 zákona č. 309/2009 Z. z. je možné oddeliť samotné zariadenie od ekonomickej 

kondície vlastníka zariadenia (regulovaného subjektu) a či bude spoločnosť Heliopark 5, s.r.o. 

v prípade úradom určenej nižšej ceny elektriny pre stanovenie doplatku schopná vytvárať 

primeraný zisk v súlade s ustanovením § 2 písm. f) zákona 250/2012 Z. z. v nadväznosti  

na ustanovenie § 12 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z.?“ 
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Na základe uvedených skutočností úrad výzvou č. 6088/2022/BA z 15. 02. 2022 vyzval 

regulovaný subjekt, aby v lehote 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy doplnil k návrhu ceny 

znalecký posudok vyhotovený súdnym znalcom z odboru ekonomika a riadenie podnikov, 

odvetvie ekonomika a riadenie podnikov a cenové konanie prerušil rozhodnutím  

č. 0015/2022/E-PK z 15. 02. 2022. 

Regulovaný subjekt v určenej lehote doplnil dňa 31. 05. 2022 podaním zaevidovaným 

pod podacím číslom 19556/2022/BA znalecký posudok č. 11/2022 vo veci posúdenia zachovania 

hospodárskej životaschopnosti zariadenia.  

Úrad pri určení ceny elektriny pre stanovenie doplatku na predĺžené obdobie podpory 

doplatkom  postupuje podľa § 8 vyhlášky úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 6 ods. 13 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.“) úrad na účel predĺženia podpory  

so zníženou cenou elektriny podľa § 3d zníži cenu elektriny na návrh výrobcu elektriny s právom 

na podporu. Ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 

150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur a výrobca elektriny  

s právom na podporu nesplní povinnosť predložiť úradu návrh na zníženie ceny elektriny podľa 

§ 4 ods. 3 písm. f), úrad zníži cenu elektriny z vlastného podnetu. Pri znížení ceny elektriny úrad 

prepočíta cenu elektriny na zostávajúcu dobu a predĺženú dobu podpory postupom podľa 

osobitného predpisu.12) Úrad zníži cenu elektriny od 1. januára kalendárneho roka 

nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o znížení ceny 

elektriny. 

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov správny orgán konanie zastaví, ak odpadol dôvod konania začatého 

na podnet správneho orgánu.  

Za dôležitý dôvod je potrebné považovať, že úrad ako prvostupňový orgán podľa  

§ 6 ods. 13 zákona č. 309/2009 Z. z. poslednej vety nemôže určiť regulovanému subjektu cenu 

na obdobie od 01. 01. 2022 do 23. 06. 2031.  

Za dôležité je tiež potrebné považovať skutočnosť, že parametre nevyhnutné 

pre stanovenie ceny, ktoré má úrad zverejniť do 31. augusta 2022 v zmysle § 8 ods. 5 písm. c) 

bod 1.2, ods. 6 písm. c) a ods. 9 vyhlášky úradu  č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností  

v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, ktorými sú INV - hodnota investičných 

nákladov novej porovnateľnej technológie časti zariadenia výrobcu elektriny v eurách,  

TC - trhová cena elektriny a r - ročná úroková miera, ešte nie sú na rok 2023 zverejnené  

na webovom sídle úradu. Rovnako aj posudzovanie regulovaným subjektom navrhovaného 

postupu podľa § 6 ods. 15 zákona č. 309/2009 Z. z. je z hľadiska dotknutého obdobia  

jeho uplatnenia na kalendárny rok 2022  bezpredmetné, nakoľko v uvedenom období nedôjde 

k zníženiu ceny elektriny.  

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 
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Poučenie: 

 

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

pre reguláciu sieťových odvetví, predseda úradu, 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:  

Heliopark 5, s.r.o., Lomená 10, 040 01 Košice 

 


