
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: 0004/2019/E-ZK Bratislava 26. 02. 2019 

Číslo spisu: 134-2019-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. 7 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie  na roky 2019 

až 2021 a vo veci rozhodnutia o návrhu ceny výrobcu elektriny vysokoúčinnou 

kombinovanou výrobou pre roky 2019 až 2021 

r o z h o d o l 

podľa § 14 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona 

č. 164/2017 Z. z. tak, že cenové konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny výrobcu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie  na roky 2019 až 2021 a cenové konanie vo veci rozhodnutia 

o návrhu ceny výrobcu elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou pre roky 2019  

až 2021 pre zariadenie výrobcu „Kogeneračný systém – silo“ a „Kogeneračný  

systém – lisovňa“ s celkovým inštalovaným výkonom 2,26 MW, nachádzajúcom sa na adrese 

Skladná, 076 31 Streda nad Bodrogom, regulovaného subjektu LATARE s.r.o.,  

Vránskeho 211/20, 977 01  Brezno, IČO 51 981 947    z a s t a v u j e,    pretože regulovaný 

subjekt v lehote určenej výzvou neodstránil nedostatky návrhu ceny. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 17. 12. 2018  

pod podacím číslom úradu 41840/2018/BA doručený návrh ceny výrobcu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie  na roky 2019 až 2021 a návrh ceny výrobcu elektriny 

vysokoúčinnou kombinovanou výrobou pre roky 2019 až 2021 (ďalej len „návrh ceny“) 

regulovaného subjektu LATARE s.r.o., Vránskeho 211/20, 977 01  Brezno, IČO 51 981 947 

(ďalej len „regulovaný subjekt“) pre zariadenia výrobcu elektriny „Kogeneračný  

systém – silo“ a „Kogeneračný systém – lisovňa“ s celkovým inštalovaným výkonom  

2,26 MW nachádzajúcom sa na adrese Skladná, 076 31 Streda nad Bodrogom. Týmto dňom 

začalo cenové konanie. 

 

Úrad po preštudovaní návrhu ceny zistil, že návrh ceny neobsahuje všetky náležitosti 

podľa § 14 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona  

č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) a v spojení § 7 a 8 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 vyhlášky č. 207/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.”)  
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a v spojení s § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“). 

 

Podľa § 14 ods. 9 prvej a druhej vety zákona o regulácii, ak je doručený návrh ceny 

neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve účastníka cenového 

konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil nedostatky; 

súčasne ho poučí o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového konania neodstráni 

nedostatky návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania 

podľa podkladov, ktoré má k dispozícii. Úrad konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu 

návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi 

verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti podľa osobitného 

predpisu pred jeho podaním. 

 

Vzhľadom na to, že predložený návrh ceny nebol dostatočným podkladom na vydanie 

rozhodnutia vo veci schválenia návrhu ceny podľa § 14 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z., úrad 

výzvou s podacím číslom úradu 522/2019/BA z 09. 01. 2019 vyzval regulovaný subjekt,  

aby v lehote 20 dní odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky v návrhu ceny a doplnil 

chýbajúce prílohy o: 

1. podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 18/2017 Z. z.: 

- potvrdenia (originály, alebo overené kópie) nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, 

že voči regulovanému subjektu nie sú evidované: daňové nedoplatky, nedoplatky  

na poistnom na zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie   

a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,   

 

2. podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii: 

 - vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov, 

 

3. podľa § 7 ods. 8 vyhlášky č. 18/2017 Z. z.: 

- dodatok k zmluve alebo novú zmluvu o pripojení zariadenia výrobcu elektriny 

k priamemu vedeniu, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy  

pre regulovaný subjekt LATARE s.r.o., Vránskeho 211/20, 977 01  Brezno,  

IČO 51 981 947, 

 

4. podľa § 14 ods. 4 písm. c) zákona o regulácii: 

- doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti  

alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi 

komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa § 756a Obchodného 

zákonníka, 

 

5. úradom vydané povolenie na podnikanie s § 6 ods. 1 a 2 zákona o energetike. 

 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správny orgán konanie 

preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania 

a preto úrad rozhodnutím č. 0001/2019/E-PK zo 09. 01. 2019 cenové konanie vo veci 

schválenia návrhu ceny prerušil. 

 

Úrad v uvedenej výzve taktiež poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia 

cenového konania v prípade neodstránenia nedostatkov návrhu ceny v určenej lehote. 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-250#f7109484
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Výzvu na odstránenie nedostatkov návrhu ceny č. 522/2019/BA z 09. 01. 2019 

a rozhodnutie o prerušení konania č. 0001/2019/E-PK zo 09. 01. 2019 prevzal regulovaný 

subjekt  27. 01. 2019. 

 

Lehota na odstránenie nedostatkov návrhu ceny uplynula dňom 18. 02. 2019. 

 

Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny 20. 02. 2019 (po lehote určenej úradom) 

elektronickou poštou zaevidovanou pod podacím číslom úradu 6744/2019/BA,  

ktorou predložil: vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov, 

potvrdenia preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované daňové 

nedoplatky, nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom  

na sociálne poistenie  a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a doplnil  

aj zmluvu o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity. 

 

Regulovaný subjekt nedoplnil podľa § 14 ods. 4 písm. c) zákona o regulácii doklad  

o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva  

alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti 

regulovaného subjektu podľa § 756a Obchodného zákonníka. 

 

Na základe toho, že regulovaný subjekt v lehote určenej úradom na odstránenie 

nedostatkov neodstránil nedostatky návrhu ceny, úrad rozhodol tak ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

 

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. 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda  

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

podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

LATARE s.r.o., Vránskeho 211/20, 977 01  Brezno 
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