Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0297/2020/E
Číslo spisu: 4307-2020-BA

Bratislava 16. 10. 2020

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 neskorších predpisov vo veci
rozhodnutia o návrhu ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV

rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 38, 41 a 44 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
neskorších predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt eGrid SK s.r.o.,
Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 51 281 881, pre prevádzku areál
NFS, 831 03 Bratislava m e n í rozhodnutie č. 0289/2020/E zo dňa 14. 05. 2020
na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia tieto maximálne
ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV takto:
Vo výroku rozhodnutia č. 0289/2020/E zo dňa 14. 05. 2020 sa doterajší text - tabuľka „Ceny za
pripojenie odberateľa elektriny do distribučnej sústavy do 1 kV“ označuje ako bod 1. a dopĺňa
sa bodom 2., ktorý znie:
„2. Ceny za pripojenie odberateľa elektriny do distribučnej sústavy do 1 kV:
Ceny za pripojenie odberateľa elektriny pri pripojení do distribučnej sústavy
do 1 kV na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do konca 5. regulačného
obdobia pre prevádzku areál NFS, 831 03 Bratislava
do 3 x 125 A
5 895,26 €
do 3 x 160 A
7 545,93 €
Pre amperickú
do 3 x 200 A
9 432,41 €
hodnotu hlavného
ističa 3. Fázového
do 3 x 250 A
11 790,52 €
odberu pre odberné
do 3 x 315 A
14 856,05 €
miesta nad 100 A
do 3 x 400 A
18 864,83 €
nad 3 x 400 A
47,16 € za každý 1A

“.

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0289/2020/E zo dňa 14. 05. 2020 zostávajú
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0289/2020/E
zo dňa 14. 05. 2020.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 24. 07. 2020 doručený
prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a zaevidovaný pod podacím číslom
19633/2020/BA návrh ceny na zmenu rozhodnutia č. 0289/2020/E zo dňa 14. 05. 2020, ktorým
úrad schválil maximálne ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV
na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do 31. decembra 2021 (ďalej len „návrh na zmenu
rozhodnutia“) regulovaného subjektu eGrid SK s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto, IČO 51 281 881, pre prevádzku areál NFS, 831 03 Bratislava (ďalej len
„regulovaný subjekt“). Týmto dňom začal úrad konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové
konanie“).
Regulovaný subjekt je v cenovom konaní zastúpený advokátskou kanceláriou
BDO Legal s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 51 803 330.
Úrad predložený návrh posúdil a podľa obsahu zistil, že nejde o samostatný návrh ceny
ale o návrh na zmenu rozhodnutia č. 0289/2020/E zo dňa 14. 05. 2020, ktorým úrad schválil
maximálne ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV na obdobie odo dňa
doručenia rozhodnutia do 31. decembra 2021 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“).
Z obsahu návrhu na zmenu rozhodnutia vyplýva, že dôvodom na zmenu rozhodnutia je výrazná
zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny podľa§ 17 ods. 2
písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).
Úrad po preštudovaní návrhu na zmenu rozhodnutia zistil, že návrh na zmenu
rozhodnutia neobsahuje správne všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona
o regulácii v spojení s § 38, 41 a 44 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 neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.”).
Úrad preto vyzval listom č. 19928/2020/BA zo dňa 30. 07. 2020 regulovaný subjekt,
na odstránenie nedostatkov v návrhu na zmenu rozhodnutia a cenové konanie rozhodnutím
č. 0018/2020/E-PK zo dňa 30. 07. 2020 prerušil. Úrad v uvedenej výzve taktiež poučil
regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového konania v prípade neodstránenia
nedostatkov v návrhu na zmenu rozhodnutia v určenej lehote.
Regulovaný subjekt v určenej lehote zaslal úradu prostredníctvom ústredného portálu
verejnej správy pod podacím číslom 22327/2020/BA zo dňa 02. 09. 2020 doplnený návrh
na zmenu rozhodnutia, čím odstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia.
Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho
spisu č. 4307-2020-BA, a to z návrhu na zmenu rozhodnutia, vrátane jeho doplnenia
doručeného dňa 02. 09. 2020 a zaevidované pod podacím číslom úradu 22327/2020/BA.
Vplyv návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov bol podľa § 14 ods. 11 zákona
o regulácii úradom vyhodnotený nasledovne.
Cena za pripojenie je jednorázový poplatok, ktorý zaplatí žiadateľ (odberateľ elektriny
alebo výrobca elektriny), ktorý žiada o pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave.
Ide o poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy do 1 kV, ktorý v zmysle vyhlášky
č. 18/2017 Z. z. zohľadňuje náklady na pripojenie elektroenergetického zariadenia žiadateľa
(odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny) do distribučnej sústavy. Tieto náklady
na pripojenie sa nezohľadňujú v tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu
elektriny. Z uvedeného dôvodu cena za pripojenie nemá vplyv na koncovú cenu za dodávku
elektriny, resp. na distribúciu elektriny pre odberateľa elektriny.
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Úrad použil ako podklad pre rozhodnutie nasledovné skutočnosti:
1. Výška nákladov vstupujúcich do výpočtu cien za pripojenie je dôsledkom potreby
špecifického (nadštandardného) technického riešenia miestnej distribučnej sústavy.
Toto technické riešenie bolo determinované skutočnosťou, že v zmysle podmienok obchodnej
verejnej súťaže na zabezpečenie systému zásobovania Národného futbalového štadiónu (ďalej
len „NFŠ“) energiami, stavba NFŠ musela spĺňať všetky podmienky štadióna kategórie 4 podľa
Smernice UEFA o infraštruktúre štadiónov zo dňa 24. marca 2010, vrátane podmienok
súvisiacich so zabezpečením osvetlenia levelu A, a záložného zdroja napájania v prípade poruchy
v distribučnej sústave a pod., v zmysle UEFA Stadium Lighting Guide 2016, UEFA Europa
League 2014/15 Key Venue Requirements, UEFA Euro 2016 – Tournament Requirements,
a Infraštruktúry štadiónov 2018 zo dňa 24.11.2014, vydanej Komisiou SFZ pre štadióny
a ihriská. Výška cien za pripojenie je teda okrem iného určená aj samotným špecifickým
charakterom projektu NFŠ a jeho technickou náročnosťou, v rámci ktorého bude miestna
distribučná sústava prevádzkovaná.
2. Atypickosť a zvýšená technická výbava miestnej distribučnej sústavy je zároveň daná
aj požiadavkou investora na kvalitatívne požiadavky na zabezpečenie systému chladenia
a vykurovania štadióna v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže na zabezpečenie
systému NFŠ energiami (elektrinou, teplom, teplou úžitkovou vodou a chladom). Ide o „zelené“
zariadenia (tepelné čerpadlá), prostredníctvom ktorých sa bude vyrábať teplo a chlad pre účely
areálu NFŠ.
3. V danom prípade ide o špecifický projekt s jedinečnými parametrami, ktorý je na Slovensku
jediným svojho druhu, čo spôsobilo, že stavba NFŠ bola dimenzovaná na vyššie energetické
parametre, čo vyvolalo v konečnom dôsledku aj vyššie náklady na výstavbu
elektroenergetického zariadenia. Táto skutočnosť je daná práve vyššie uvedenými
podmienkami špecifického technického riešenia a potreby zabezpečenia nadštandardnej
distribúcie, ktorej plynulosť musí byť garantovaná nepretržite, t. j. aj v prípadoch
neočakávaných udalostí v distribučnej sústave prevádzkovateľa regionálnej distribučnej
sústavy. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bola pri stavbe NFŠ zohľadnená
aj bezpečnosť a ochrana divákov.
4. Pri kalkulácii výšky cien za pripojenie úrad vychádzal z hodnoty príkonu odberného
elektroenergetického zariadenia, ktorého výška bola vyvolaná technickým riešením stavby
NFŠ, čo bolo determinované vyššie uvedenými podmienkami, výšky nákladov na výstavbu
elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, ďalej
zohľadnil všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetického zariadenia v miestnej distribučnej
sústave a v regionálnej distribučnej sústave (náklady od spoločnosti ZSD, a. s.). Úrad vzal
do úvahy aj odhadované tržby regulovaného subjektu za prístup do miestnej distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny tak, aby tak bola zabezpečená dlhodobá, spoľahlivá, bezpečná a
efektívna prevádzka miestnej distribučnej sústavy, ktorá ale umožní regulovanému subjektu
dosiahnuť spoľahlivú a kvalitnú starostlivosť o prevádzku.
5. Úrad pri výpočte cien za pripojenie zohľadnil návratnosť investície a trvalú udržateľnosť
projektu, rentabilitu a prevádzkyschopnosť.
Úrad dňa 09. 09. 2020 listom č. 22713/2020/BA vyzval regulovaný subjekt podľa § 14
ods. 12 v spojení § 45e zákona o regulácii na preukázanie obchodného tajomstva, a to v lehote
päť dní odo dňa doručenia výzvy.
Regulovaný subjekt zaslal dňa 10. 09. 2020 odpoveď prostredníctvom ústredného
portálu verejnej správy a zaevidovanú pod podacím číslom 22856/2020/BA k výzve
na preukázanie obchodného tajomstva.
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Úrad dňa 29. 09. 2020 listom č. 23436/2020/BA vyzval regulovaný subjekt podľa § 33
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov na vyjadrenie k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote päť dní odo dňa
doručenia výzvy.
Regulovaný subjekt sa k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred
vydaním rozhodnutia vyjadril listom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy
zo dňa 05. 10. 2020 pod podacím číslom úradu č. 24550/2020/BA doručeným dňa 05. 10. 2020,
v ktorom uviedol, že nemá výhrady ani ďalšie návrhy na doplnenie.
Regulovaný subjekt zároveň zaslal úradu smernicu o ochrane obchodného tajomstva
a oznámil úradu, čo považuje za obchodné tajomstvo v návrhu na zmenu rozhodnutia.
Úrad z dôvodu prehľadnosti a jednoznačnosti zmenil rozhodnutie č. 0289/2020/E
zo dňa 14. 05. 2020 tak, že doterajšie ceny uvedené v tabuľke „Ceny za pripojenie odberateľa
elektriny do distribučnej sústavy do 1 kV“ sa označujú ako bod 1. a zároveň sa dopĺňa výrok
novým bodom 2., ktorý obsahuje ceny za pripojenie odberateľa elektriny do distribučnej
sústavy do 1 kV uvedeným vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho
spisu č. 4307-2020-BA.
Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien
odo dňa doručenia rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia.
Úrad po preskúmaní návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu
rozhodnutia je v súlade so zákonom o regulácii, § 2 písm. c), § 3 písm. c) a s § 38, 41 a 44 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 neskorších predpisov, 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.

Andrej Juris
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
BDO Legal s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
4

