
 

 

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: 0059/2018/E-OZ Bratislava 12. 02. 2019 

Číslo spisu: 170-2019-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. 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 návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku  

r o z h o d o l 

podľa § 14 ods. 11 a 14 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v súlade s § 6 

ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 a § 10 ods. 1 písm. a) bodu 3 

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 pre regulovaný subjekt MAVEL s.r.o., Vlčia Dolina 958, 

049 25 Dobšiná, IČO 31 700 357  s c h v a ľ u j e  na obdobie od 27. 12. 2018 do 26. 12. 2033 pevnú 

cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 106,80 eura/MWh, vyrobenej z vodnej energie 

v zariadení výrobcu elektriny MVE Sačurov s celkovým inštalovaným výkonom 354 kW, 

umiestnenom v budove MVE Sačurov, súp. č. 586, nachádzajúcej sa v k. ú. Sačurov, Staničná 63, 

094 13 Sačurov na pozemku s parc. č. 1321/3. 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 21. 12. 2018 doručený návrh 

ceny, zaevidovaný pod podacím číslom úradu 42462/2018/BA, ktorým regulovaný subjekt 

MAVEL s.r.o., Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, IČO 31 700 357 (ďalej len ,,regulovaný subjekt“) 

požiadal o schválenie ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre roky 2018 až 2033, vyrobenej 

z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Sačurov s celkovým inštalovaným výkonom 

354 kW, umiestnenom v budove MVE Sačurov, súp. č. 586, nachádzajúcej sa v k. ú. Sačurov, 

Staničná 63, 094 13 Sačurov na pozemku s parc. č. 1321/3 (ďalej len „návrh ceny“). 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. 167/2017 Z. z. 

(ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) v spojení § 7 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.”) a v spojení s § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 162/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“). 
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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 775/2019/BA z 11. 01. 2019 vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote 14 dní 

odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky v návrhu ceny a aby doplnil chýbajúce prílohy a údaje: 

1. podľa § 14 ods. 4 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. 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 

2. podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny 

na jednotlivé skupiny odberateľov, 

3. 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 a 

- nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné 

dôchodkové sporenie, 

4. podľa § 7 ods. 8 písm. g) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. zoznam určených meradiel inštalovaných 

na svorkách generátora na meranie vlastnej spotreby, na meranie ostatnej vlastnej spotreby, 

ak nejde o určené meradlo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spolu s informáciami o type 

a výrobnom čísle určeného meradla, o počiatočnom stave počítadiel a odpočtových 

násobiteľoch; ak sú súčasťou meracej súpravy aj meracie transformátory napätia a prúdu, 

musia byť súčasťou tohto zoznamu aj štítkové údaje týchto transformátorov spolu s dátumom 

úradného overenia, 

5. v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. číslo a dátum úradom vydaného potvrdenia 

o splnení oznamovacej povinnosti o začatí výroby elektriny, 

6. zároveň úrad žiadal regulovaný subjekt doplniť do návrhu ceny v časti Adresa umiestnenie 

zariadenia na výrobu elektriny číslo parcely na ktorom sa nachádza stavba MVE Sačurov 

a doplniť list vlastníctva na ktorom je stavba v ktorej sa nachádza zariadenie výrobcu elektriny 

zapísaná, 

7. podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. doplnený návrh ceny Vás žiadame doručiť úradu 

elektronicky (prostredníctvo Vašej schránky na portáli E-Slovensko alebo e-mailom na adresu 

ladislav.hana@urso.gov.sk) 

 

Podľa § 14 ods. 9 prvej a druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z., ak je doručený návrh ceny 

neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z., úrad vyzve účastníka 

cenového konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť (5) 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. 

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. 0004/2019/E-PK z 11. 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. 
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Výzvu na odstránenie nedostatkov návrhu ceny 775/2019/BA z 11. 01. 2019 a rozhodnutie 

o prerušení konania č. 0004/2019/E-PK z 11. 01. 2019 prevzal regulovaný subjekt 15. 01. 2019. 

Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny dňa 30. 01. 2019 listom zaevidovaným pod podacím 

číslom úradu 3456/2019/BA, ktorým odstránil nedostatky návrhu ceny. 

Zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky 27. 12. 2018. 

Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí 26. 12. 2033. 

Čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky bol určený v súlade s § 2 ods. 3 

písm. e) 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.“) na základe dátumu nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia č. OU-PO-OSZP2-2018/044219-009/ZA, ktoré vydal Okresný úrad 

Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie 07. 12. 2018 povoľujúceho trvalé užívanie zariadenia 

výrobcu elektriny. 

Protokol o funkčnej skúške bol vydaný prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy 

Východoslovenská distribučná, a.s. 04. 10. 2018 podľa prevádzkového poriadku schváleného 

rozhodnutím úradu č. 0013/2014/EPP z 14. 07. 2014, ktorý sa nachádza v spise úradu 

č. 41642013BA, ktorý bol zmenený rozhodnutím úradu č. 0012/2015/EPP z 23. 03. 2015, ktoré sa 

nachádza v spise úradu č. 16942015BA, ktorý bol zmenený rozhodnutím úradu č. 0015/2016/EPP 

z 09. 08. 2016, ktoré sa nachádza v spise úradu č. 34022016BA a ktorý bol zmenený rozhodnutím 

úradu č. 0009/2017/EPP z 19. 05. 2017, ktoré sa nachádza v spise úradu č. 18692017BA. 

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podlieha podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. je 

podporovaná doplatkom. Doplatok si regulovaný subjekt uplatní u prevádzkovateľa regionálnej 

distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 

Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. vplyv cenového rozhodnutia 

na jednotlivé skupiny odberateľov elektriny tak, že toto rozhodnutie nemá ani priamy vplyv 

na sadzby za dodávku elektriny a tarify za distribúciu elektriny pre jednotlivých odberateľov 

elektriny ale nepriamo, v budúcich rokoch zvýši tarifu za prevádzkovanie systému, ktorú hradia všetci 

odberatelia elektriny. Zvýšenie tarify za prevádzkovanie systému v budúcom roku úrad odhaduje asi 

o 0,00052661926 €/MWh, čo v percentuálnom vyjadrení znamená dopad 0,022 % pri predpokladanej 

ročnej výrobe elektriny 1 699,23 MWh, na ktorú si regulovaný subjekt uplatní doplatok. 

Regulovaný subjekt má podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. právo uplatniť si doplatok 

po dobu 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, ale za predpokladu, 

že si splní povinnosti podľa § 4 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. 

Podľa § 14 ods. 14 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad môže vydať cenové rozhodnutie 

pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2012 Z. z. na obdobie celej dĺžky podpory doplatkom podľa zákona č. 309/2009 Z. z. 

Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 27. 12. 2018 

do 26. 12. 2033 postupoval podľa § 7 a § 10 ods. 1 písm. a) bodu 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., na základe času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny 

do prevádzky. Cena elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie od 27. 12. 2018 do 26. 12. 2033 sa 

určila vo výške 106,80 eura/MWh. 

Zároveň úrad uvádza, že pri určení obdobia, na ktoré sa cena elektriny pre stanovenie doplatku 

vzťahuje, vychádzal zo zásady zákonnosti správneho konania, účelu regulácie v spojení 

so zásadou zákazu diskriminácie vyplývajúcej z čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky a § 3 ods. 6 

zákona č. 309/2009 Z. z. a zásad pre počítanie dôb. 
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Podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola 

regulovanému subjektu pri výstavbe zariadení výrobcu elektriny poskytnutá. 

Úrad pri posudzovaní predpokladaného množstva elektriny, na ktoré sa počas doby podpory 

uplatní doplatok, vychádzal z údajov predložených regulovaným subjektom, ktoré boli súčasťou 

návrhu ceny, a to 

a) predpokladaná ročná výroba elektriny 1 699,23 MWh/rok, 

b) technologická vlastná spotreba elektriny 0,00 MWh/rok, 

c) predpokladané ročné množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok 1 699,23 MWh/rok. 

Úrad po preskúmaní doplneného návrhu ceny dospel k záveru, že doplnený návrh ceny 

je v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z., zákonom č. 309/2009 Z. z. a § 2 písm. a), § 3 písm. a), 

§ 7 a § 10 ods. 1 písm. a) bodu 3 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., a preto 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, 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: 

MAVEL s.r.o., Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná 


