ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0335/2014/E
Číslo spisu: 6792-2014-BA

Bratislava 22. 10. 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1
písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach vo veci schválenia dodávateľa poslednej inštancie na dodávku
elektriny
schvaľuje
podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
od 1. novembra 2014 dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je
Východoslovenská energetika a.s.
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44 483 767
pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361
vrátane miestnych distribučných sústav, ktoré sú k nej pripojené.
Dodávka poslednej inštancie do odberných miest pripojených do miestnej distribučnej
sústavy sa uskutoční, ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy poskytne dodávateľovi
poslednej inštancie potrebnú súčinnosť podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 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
v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. a zároveň má dodávateľ poslednej inštancie s príslušným
prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy uzatvorenú
a) rámcovú distribučnú zmluvu, ak ide o združenú dodávku elektriny, alebo
b) zmluvu, na základe ktorej bude prebiehať výmena dát, ak dodávka poslednej inštancie nie
je združenou dodávkou elektriny.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 03. 10. 2014
doručená a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 26385/2013/BA žiadosť o zaradenie
do výberu na dodávateľa poslednej inštancie pre dodávku elektriny (ďalej len „žiadosť“)
od regulovaného subjektu Východoslovenská energetika a.s. so sídlom Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO 44 483 767. Týmto dňom sa začalo správne konanie vo veci schválenia
dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovania o jeho výbere.
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Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej
len „zákon o regulácii“) sa konanie o vecnej regulácii začalo na návrh účastníka konania.
Podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona o regulácii vecnou reguláciou je aj rozhodovanie
o výbere dodávateľa poslednej inštancie a jeho schválenie za dodávateľa poslednej inštancie.
Podľa § 10 písm. a) prvého bodu zákona o regulácii úrad určuje kritériá pre výber
dodávateľa poslednej inštancie (ďalej len „kritériá“), ktoré podľa § 10 písm. f) bodu 10
zákona o regulácii uverejňuje na svojom webovom sídle. Úrad kritériá uverejnil na svojom
webovom sídle dňa 26. 09. 2014.
Podľa bodu 1. kritérií má dodávateľ elektriny povolenie na podnikanie v energetike
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a vykonáva dodávku
elektriny pre viac ako 100 000 odberateľov. Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s.
v žiadosti prehlásila, že vykonáva dodávku elektriny pre viac ako 400 000 odberateľov
elektriny.
Podľa bodu 2. kritérií nebola dodávateľovi elektriny v posledných dvoch rokoch
úradom uložená pokuta z dôvodu nedodržania cien a taríf určených alebo schválených
rozhodnutím úradu.
Podľa bodu 3. kritérií dodávateľ elektriny dodržiava štandardy kvality dodávky
elektriny podľa § 22 ods. 2 písm. b ) zákona o regulácii, a to na úrovni stanovenej vyhláškou
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy
kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
Podľa bodu 4. kritérií má dodávateľ elektriny zabezpečený nákup elektriny najmenej
z dvoch zdrojov.
Podľa bodu 5. kritérií dodávateľ elektriny nemá voči prevádzkovateľovi prenosovej
a distribučnej sústavy, alebo OKTE nedoplatky viac ako 30 dní po lehote splatnosti
k 30. 08. 2014.
Podľa bodu 6. kritérií dodávateľ elektriny nemá nedoplatky voči správcovi dane,
sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, alebo platí nedoplatky správcovi dane,
soviílnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni v dohodnutých splátkach.
Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. v žiadosti prehlásila, že spĺňa kritériá
určené úradom pre výber dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny. Splnenie bodu
6. kritérií spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. preukázala doložením potvrdení
príslušných inštitúcií v prílohe žiadosti, ktorými dokladá, že nemá nedoplatky voči daňovému
úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
Podľa § 18 ods. 4 zákona o energetike úrad rozhodne o výbere dodávateľa poslednej
inštancie v súlade s kritériami učenými podľa § 10 písm. a) prvého bodu zákona o regulácii.
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Úrad pri výbere dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny prihliadol
na skutočnosť, že spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. spĺňa všetky kritériá
uverejnené úradom na webovej stránke úradu.
Východoslovenská energetika a.s., ako dodávateľ elektriny je súčasťou vertikálne
integrovaného podniku tak, ako aj spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., ktorá
zabezpečuje distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia, ktorým je podľa ustanovenia
§ 2 písm. a) tretieho bodu zákona o energetike územie Slovenskej republiky, v ktorom
je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť distribúciu elektriny.
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje distribúciu elektriny
na časti vymedzeného územia Slovenskej republiky na základe povolenia vydaného úradom
na túto činnosť, a preto úrad rozhodol o schválení za dodávateľa poslednej inštancie na tomto
území spoločnosť, ktorou je Východoslovenská energetika a.s.
Úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov vyzval regulovaný subjekt listom č. 26621/2014/BA
zo dňa 08. 10. 2014 na vyjadrenie sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním
rozhodnutia a súčasne mu oznámil, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad bude mať za to,
že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky.
Dňa 22. 10. 2014 regulovaný subjekt listom doručeným prostredníctvom elektronickej
pošty navrhol doplniť výrok rozhodnutia v tom zmysle, že úrad ustanovuje dodávateľa
poslednej inštancie pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny
Východoslovenská distribučná, a.s. vrátane miestnych distribučných sústav.
Úrad s uvedeným návrhom súhlasil a zapracoval do rozhodnutia podrobnejšiu úpravu
zabezpečenia dodávky poslednej inštancie aj pre odberateľov elektriny, ktorých odberné
miesta sú pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je zároveň pripojená
do regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
Úrad konštatuje, že týmto sa zabezpečí účinnejšia ochrana odberateľa elektriny a efektívnejší
výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie pri dodávke elektriny.
Úrad po preskúmaní predloženej žiadosti a doložených príloh k žiadosti dospel
k záveru, že regulovaný subjekt splnil všetky podmienky výberu dodávateľa poslednej
inštancie na dodávku elektriny podľa zákona o regulácii a zákona o energetike a rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Dodávateľ poslednej inštancie začne
vykonávať činnosť podľa tohto rozhodnutia od 1. novembra 2014.
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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
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
Východoslovenská energetika a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice

4

