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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0356/2017/E
Číslo spisu: 956-2017-BA

Bratislava 13. 04. 2017

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 vo veci rozhodnutia o odovolaní
proti rozhodnutiu č. 0263/2017/E zo dňa 06. 03. 2017, ktorým boli schválené ceny za dodávku
elektriny domácnostiam a malým podnikom

rozhodol
podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení
s § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 31 až 35
a 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 odvolaniu regulovaného subjektu CREATIVE SCREAM, s.r.o.,
Štúrova 17, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO 36 372 200
proti rozhodnutiu č. 0263/2017/E
zo dňa 06. 03. 2017 v plnom rozsahu v y h o v u j e a m e n í rozhodnutie č. 0263/2017/E
zo dňa 06. 03. 2017 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0263/2017/E zo dňa 06. 03. 2017 v časti II. sa body 1.
až 3. menia nasledovne:
“1. DMP1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu
44,6856 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1.
2. DMP2 je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu
44,6856 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C2.

3. DMP3 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu
44,6856 €/MWh.
Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C3.“.
V ostatnej časti zostáva rozhodnutie č. 0263/2017/E zo dňa 06. 03. 2017 nezmenené.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím
č. 0139/2017/E zo dňa 19. 01. 2017 maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným
odberateľom elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017 s platnosťou až do roku 2021
pre regulovaný subjekt CREATIVE SCREAM, s.r.o., Štúrova 17, 031 80 Liptovský Mikuláš,
IČO 36 372 200 (ďalej len „návrh ceny“).
Dňa 16. 02. 2017 úrad listom č. 6612/2017/BA oznámil regulovanému subjektu, že začína
cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) cenové konanie vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0139/2017/E zo dňa 19. 01. 2017.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade
so zákonom o regulácii, § 2 písm. f), § 3 písm. f) a § 31 až 35 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania
regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“) a vydal dňa
06. 03. 2017 rozhodnutie č. 0263/2017/E, ktorým boli schválené ceny za dodávku elektriny
domácnostiam a malým podnikom na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 (ďalej
len „rozhodnutie“) pre regulovaný subjekt. Z dôvodu rozsahu zmien, určitosti, zrozumiteľnosti
a prehľadnosti cenového rozhodnutia úrad v tom istom konaní zrušil rozhodnutie
č. 0139/2017/E zo dňa 19. 01. 2017, číslo spisu 6624-2016-BA Rozhodnutie bolo doručené
regulovanému subjektu dňa 09. 03. 2017.
Dňa 16. 03. 2017 bolo úradu v zákonnej 40 dňovej lehote doručené a zaevidované
pod číslom 12515/2017/BA odvolanie regulovaného subjektu proti rozhodnutiu (ďalej len
„odvolanie“). Týmto dňom začalo pred úradom ako prvostupňovým orgánom odvolacie konanie
(autoremedúra) podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
Regulovaný subjekt na základe internej kontroly výpočtu maximálnej ceny
pre zraniteľných odberateľov – MP zistil, že vo výpočtových tabuľkách použil nesprávne
hodnoty primeraného zisku Pz a nákladov na odchylku O výsledkom čoho bola nesprávne
vypočítaná maximálna cena a v odvolaní žiadal nasledovné zmeny v sadzbách:
A) DMP1 v časti b) z ceny za elektrinu 41,166 €/MWh – nová cena 44,6856 €/MWh,
B) DMP2 v časti b) z ceny za elektrinu 41,166 €/MWh – nová cena 44,6856 €/MWh,
C) DMP3 v časti b) z ceny za elektrinu 41,166 €/MWh – nová cena 44,6856 €/MWh,
V prílohe odvolania doručil úradu opravené výpočtové tabuľky.
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Regulovaný subjekt nemá k ostatným častiam rozhodnutia žiadne námietky.
Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie
a ak s tým ostaní účastníci konania súhlasia.
Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveru, že odvolanie proti
rozhodnutiu spĺňa náležitosti na postup podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku a účastníkom
konania je iba regulovaný subjekt. Návrh na opravu cien elektriny za dodávku elektriny pre
malé podniky a podmienok ich uplatnenia je v súlade so zákonom o regulácii a § 31 až 35
vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a preto rozhodol tak, ako je uvedené v odvovodnení 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.

v z. Ing. Miroslav Čelinský
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
CREATIVE SCREAM, s.r.o., Štúrova 17, 031 80 Liptovský Mikuláš
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