
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: 0049/2013/E-PP                                                                          Bratislava, 27. 12. 2013 

Číslo spisu: 11518-2013-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého 

bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

vo veci zmeny prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

tak, že regulovanému subjektu OKTE, a. s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, 

IČO 45 687 862  s ch v a ľ u j e  zmenu prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého 

trhu s elektrinou, ktorý bol schválený rozhodnutím č. 0040/2013/E-PP zo dňa 13. 12. 2013, 

takto: 

 

1. V podkapitole 4.12.2.1. prevádzkového poriadku odsek 14. znie: 

„14. Pre fakturáciu poplatkov na základe tarify za systémové služby a poplatkov na základe 

tarify za prevádzkovanie systému na odberných a odovzdávacích miestach vyhodnocovaných 

podľa ods. 9. a 10. sa použijú nasledovné pravidlá: 

a. subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto typu 

odber elektriny zo sústavy v zmysle kapitoly 2.2.2. tohto prevádzkového poriadku, 

OKTE, a.s. vyfakturuje poplatky za časť koncovej spotreby elektriny rovnajúcu sa odberu 

elektriny zo sústavy na príslušnom odbernom mieste, 

b. subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odovzdávacie miesto typu 

dodávka elektriny do sústavy v zmysle kapitoly 2.2.2. tohto prevádzkového poriadku, 

OKTE, a.s. vyfakturuje poplatky za koncovú spotrebu elektriny zníženú o časť koncovej 

spotreby v rozsahu podľa písm. a., 

c. v prípade, že zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy iba prostredníctvom 

odberného miesta typu odber elektriny zo sústavy v zmysle kapitoly 2.2.2. tohto 

prevádzkového poriadku, OKTE, a.s. fakturuje poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy 

za koncovú spotrebu subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za toto 

odberné miesto.“ 

 

2. V kapitole 4.12. prevádzkového poriadku sa za podkapitolu 4.12.3. vkladá 

podkapitola 4.12.4., ktorá vrátane nadpisu znie: 

„4.12.4. Prechodné ustanovenia platné pre január 2014 
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1. Zostavy pre centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy podľa 

kapitoly 4.12.3. budú po prvýkrát pripravené najskôr 10.1.2014.“ 

 

3. V podkapitole 4.15.3.2., ods. 3., písm. f. prevádzkového poriadku sa za odrážku 

iv. vkladajú odrážky v. a vi., ktoré znejú: 

„v. Subjekt zúčtovania, ktorý  do 31.12.2014 nemal omeškanie s akoukoľvek individuálnou 

platbou voči OKTE, a.s. v trvaní viac ako ako 3 dni a súčasne jeho platobná história voči 

OKTE je dlhšia ako 12 mesiacov, má právo požiadať OKTE o zjednotenie dátumov splatnosti 

prvých dvoch preddavkov pre poplatok na základe tarify za systémové služby a prvých dvoch 

preddavkov pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému, na dátum splatnosti 

druhého preddavku. OKTE žiadosť vyhodnotí do 7 dní od podania a v prípade splnenia 

podmienok subjektu zúčtovania, takejto žiadosti písomne vyhovie. 

vi. Subjekt zúčtovania, ktorý po 31.12.2014 nemal v priebehu obdobia predchádzajúcich 

12 mesiacov omeškanie s akoukoľvek individuálnou platbou voči OKTE, a.s., vzťahujúcou 

sa k úhradám poplatkov na základe tarify za systémové služby a poplatkov na základe tarify 

za prevádzkovanie systému, v trvaní viac ako ako 3 dni a súčasne jeho platobná história voči 

OKTE je dlhšia ako 12 mesiacov, má právo požiadať OKTE o zjednotenie dátumov splatnosti 

prvých dvoch preddavkov pre poplatok na základe tarify za systémové služby a prvých dvoch 

preddavkov pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému, na dátum splatnosti 

druhého preddavku. OKTE žiadosť vyhodnotí do 7 dní od podania a v prípade splnenia 

podmienok subjektu zúčtovania, takejto žiadosti písomne vyhovie.“ 

 

 

4. V kapitole 4.15. prevádzkového poriadku sa za podkapitolu 4.15.3. vkladá 

podkapitola 4.15.4., ktorá vrátane nadpisu znie: 

„4.15.4. Prechodné ustanovenia platné pre január 2014 

1. Preddavkové platby za poplatky na základe tarify za systémové služby a poplatky 

na základe tarify za prevádzkovanie systému na mesiac január 2014 sú nastavené podľa 

nasledujúcich princípov: 

a. OKTE, a.s. pripraví za odberné a odovzdávacie miesta vybavené určeným 

meradlom s priebehovým záznamom hodnôt zostavy pre stanovenie výšky 

preddavkových platieb 10. januára 2014 a sprístupní ich Subjektu zúčtovania 

prostredníctvom IS OKTE. 

b. OKTE, a.s. pripraví za odberné a odovzdávacie miesta vybavené určeným 

meradlom bez priebehového záznamu hodnôt zostavy pre stanovenie výšky 

preddavkových platieb na základe 1/12 predpokladanej ročnej koncovej 

spotreby elektriny 10. januára 2014, a sprístupní ich Subjektu zúčtovania 

prostredníctvom IS OKTE. 

c. Výška preddavkových platieb na mesiac január 2014 sa určí osobitne pre: 

i. preddavkové platby na základe tarify za systémové služby, 

ii. preddavkové platby na základe tarify za prevádzkovanie systému. 
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d. OKTE, a.s. na základe zostáv pripravených podľa tohto ods. písm. a. a b. 

pripraví 10. januára 2014 predpis preddavkových platieb pre poplatok 

na základe tarify za systémové služby a preddavkových platieb pre poplatok 

na základe tarify za prevádzkovanie systému na mesiac január 2014. 

e. Výška prvej preddavkovej platby pre poplatok na základe príslušnej tarify 

sa určí vo výške 30 % predpokladanej výšky celkovej mesačnej platby 

na základe príslušnej tarify. Výška druhej preddavkovej platby pre poplatok 

na základe príslušnej tarify sa určí vo výške 30 % predpokladanej výšky 

celkovej mesačnej platby na základe príslušnej tarify. Výška tretej 

preddavkovej platby pre poplatok na základe príslušnej tarify sa určí vo výške 

20 % predpokladanej výšky celkovej mesačnej platby na základe príslušnej 

tarify. Predpokladaná výška celkovej mesačnej platby podľa prvej, druhej 

a tretej vety tohto písmena sa vypočíta na základe zostáv pripravených podľa 

tohto ods. písm. a. a b. K výške preddavkových platieb bude pripočítaná DPH 

v zmysle platných právnych predpisov. 

f. Subjekt zúčtovania uhradí OKTE, a.s. preddavkové platby pre poplatok 

na základe tarify za systémové služby a preddavkové platby pre poplatok 

na základe tarify za prevádzkovanie systému podľa nasledujúcich pravidiel: 

i. Subjekt zúčtovania uhradí prvý a druhý preddavok pre poplatok 

na základe tarify za systémové služby a prvý a druhý preddavok 

pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému na účet 

OKTE, a.s. do 15. januára. 

ii. Subjekt zúčtovania uhradí tretí preddavok pre poplatok na základe 

tarify za systémové služby a tretí preddavok pre poplatok na základe 

tarify za prevádzkovanie systému na účet OKTE, a.s. do 25. januára, 

iii. pokiaľ deň úhrady preddavku pripadne na sobotu, nedeľu, alebo deň 

pracovného pokoja, za deň úhrady sa považuje najbližší nasledujúci 

pracovný deň.“ 

 

 

 

Zmena prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s. 

nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

Ostatné časti prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou 

OKTE, a. s. schváleného rozhodnutím č. 0040/2013/E-PP zo dňa 13. 12. 2013 zostávajú 

nezmenené. 
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Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len 

„úrad“) bol dňa 27. 12. 2013 listom č. OKTE/2013 zo dňa 23. 12. 2013 pod podacím číslom 

úradu č. 43051/2013/BA doručený návrh zmeny prevádzkového poriadku (ďalej len 

,,prevádzkový poriadok“) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 (ďalej len „účastník konania“), týmto 

dňom sa začalo správne konanie vo veci schválenia prevádzkového poriadku. 

 

Prevádzkový poriadok predložil účastník konania na schválenie úradu podľa § 13 

ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

 

Účastník konania návrh prevádzkového poriadku predložil z dôvodu zapracovania 

požiadaviek vyplývajúcich zo zmenených podmienok, na základe ktorých bol prevádzkový 

poriadok schválený, zosúladenia zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov v elektroenergetike a na základe poznatkov aplikačnej praxe. 

 

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) úrad 

pomohol účastníkovi konania odstrániť nedostatky podania. Úrad preskúmal predložený 

návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával 

s účastníkom konania svoje pripomienky k návrhu prevádzkového poriadku.  

 Úrad po preskúmaní predloženého prevádzkového poriadku, jeho súladu so zákonom 

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

zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhláškou 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá 

pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s plynom, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky 

na jeho schválenie a  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, odbor regulácie elektroenergetiky, P. O. BOX 12, 

Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jaroslav Ranto 

           riaditeľ odboru regulácie 

               elektroenergetiky 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

OKTE, a. s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava 


