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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0002/2016/E
Číslo spisu: 4942-2015-BA

Bratislava 02. 10. 2015

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 zmeny rozhodnutia
č. 0012/2014/E zo dňa 05. 11. 2013 v znení rozhodnutia č. 0321/2014/E zo dňa 30. 05. 2014
a rozhodnutia č. 0003/2015/E zo dňa 10. 10. 2014, ktorým úrad určil ceny a tarify
za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na rok 2014
s platnosťou aj na roky 2015 a 2016
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v spojení s § 19 a 22 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike z vlastného
podnetu tak, že pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 m e n í rozhodnutie
č. 0012/2014/E zo dňa 05. 11. 2013 v znení rozhodnutia č. 0321/2014/E zo dňa 30. 05. 2014
a rozhodnutia č. 0003/2015/E zo dňa 10. 10. 2014 s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2016
do 31. 12. 2016 takto:
1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 1 nahrádza týmto znením:
„1) Maximálna cena za poskytovanie jednotlivých druhov podporných služieb (PpS) je
57,50 €/MW/h za primárnu reguláciu výkonu a frekvencie (v rozsahu ± 27 MW),
36,50 €/MW/h za sekundárnu reguláciu výkonu a frekvencie (v priemernom rozsahu
± 140 MW),
16,45 €/MW/h za 3 min. terciárnu reguláciu (+ ) výkonu a frekvencie (služba rýchlo
štartujúcej zálohy v rozsahu + 255 MW),
8,70 €/MW/h za 3 min. terciárnu reguláciu (- ) výkonu a frekvencie (služba rýchlo
štartujúcej zálohy v rozsahu – 135 MW),
13,50 €/MW/h za 10 min. terciárnu (+ ) reguláciu výkonu a frekvencie (v priemernom
rozsahu + 215 MW),

8,30 €/MW/h za 10 min. terciárnu (- ) reguláciu výkonu a frekvencie (v priemernom
rozsahu - 100 MW),
8,70 €/MW/h za 15 min. terciárnu (+ ) reguláciu výkonu a frekvencie (v priemernom
rozsahu + 120 MW),
5,80 €/MW/h za 15 min. terciárnu (- ) reguláciu výkonu a frekvencie (v priemernom
rozsahu - 120 MW),
5,10 €/MW/h za zníženie odberu (v priemernom rozsahu - 70 MW),
3,00 €/MW/h za zvýšenie odberu (v priemernom rozsahu + 10 MW).“.
2. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 4 nahrádza týmto znením:
„4) Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby (PpS) PRV+ a SRV+ je 120 €/MWh.“.
3. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 5 nahrádza týmto znením:
„5) Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby (PpS) TRV15MIN+, TRV10MIN+, TRV3MIN+ je 135 €/MWh.“.
4. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 6 nahrádza týmto znením:
„6) Maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby (PpS) zníženie odberu je 135 €/MWh.“.
5. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 7 nahrádza týmto znením:
„7) Minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby (PpS) PRV- a SRV- je –60 €/MWh.“.
6. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 8 nahrádza týmto znením:
„8) Minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby (PpS) TRV15MIN-, TRV10MIN-, TRV3MIN- je –75 €/MWh.“
7. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie bodu 9 nahrádza týmto znením:
„9) Minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny dodanej pri aktivácii podpornej
služby (PpS) zvýšenie odberu je –75 €/MWh.“.
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8. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajšie znenie ekonomického parametra PPS2015
bodu 10 nahrádza týmto znením:
„PPS2016 - plánované náklady na nákup podporných služieb v roku 2016 od výrobcov
elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb ..................... eur.“.
9. Vo výrokovej časti rozhodnutia v bode 11 sa doterajšie znenie písmen b) a c) nahrádza
týmto znením:
„b) pevnú cenu 100 €/MWh pre vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie
za kladnú regulačnú elektrinu typu sekundárnej regulácie výkonu
prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC,
c) pevnú cenu -40 €/MWh pre vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie
za zápornú regulačnú elektrinu typu sekundárnej regulácie výkonu
prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC.“.

odchýlky
obstaranú
odchýlky
obstaranú

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0012/2014/E zo dňa 05. 11. 2013 v znení rozhodnutia
č. 0321/2014/E zo dňa 30. 05. 2014 a rozhodnutia č. 0003/2015/E zo dňa 10. 10. 2014
zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia
č. 0012/2014/E zo dňa 05. 11. 2013.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím
č. 0012/2014/E zo dňa 05. 11. 2013 v znení rozhodnutia č. 0321/2014/E zo dňa 30. 05. 2014
a rozhodnutia č. 0003/2015/E zo dňa 10. 10. 2014 ceny a tarify za poskytovanie podporných
služieb a regulačnej elektriny na rok 2014 s platnosťou aj na roky 2015 a 2016 (ďalej len
„rozhodnutie úradu č. 0012/2014/E“) pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141
(ďalej len „regulovaný subjekt“).
Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
(ďalej len „zákon o regulácii“) môže úrad z vlastného podnetu začať konanie o zmene
rozhodnutia, ak došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo
pri určení ceny.
Dôvodom na začatie cenového konania je zmena technického rozsahu jednotlivých
druhov podporných služieb a zmena celkových plánovaných nákladov na nákup podporných
služieb od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb a plánovaných
nákladov na nákup jednotlivých druhov podporných služieb v roku 2016.
Na základe uvedených skutočností úrad začal z vlastného podnetu konanie o zmene
rozhodnutia úradu č. 0012/2014/E, o čom upovedomil regulovaný subjekt listom
č. 30033/2015/BA zo dňa 08. 09. 2015.
Úrad listom č. 30439/2015/BA zo dňa 09. 09. 2015 požiadal v súlade s § 29 ods. 1
písm. i) a k) zákona o regulácii a v zmysle § 22 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike,
o zaslanie plánovaných údajov na rok 2016 – hodnôt priemerných ročných rozsahov
disponibilných výkonov jednotlivých druhov podporných služieb v MW a disponibility
jednotlivých druhov podporných služieb v MWh, a to do päť dní odo dňa doručenia žiadosti.
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Regulovaný subjekt zaslal požadované údaje listom č. PS/2015/015935 zo dňa
18. 09. 2015 doručeným úradu dňa 21. 09. 2015 pod podacím číslom 31200/2015/BA.
Úrad dňa 29. 09. 2015 listom č. 31132/2015/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 do päť dní odo dňa
doručenia výzvy.
Úrad v cenovom konaní vychádzal z rozhodnutia úradu č. 0012/2014/E zo dňa
05. 11. 2013, rozhodnutia č. 0321/2014/E zo dňa 30. 05. 2014 a rozhodnutia č. 0003/2015/E
zo dňa 10. 10. 2014, údajov zaslaných úradu regulovaným subjektom listom
č. PS/2015/015935 zo dňa 18. 09. 2015 a informácií známych mu z úradnej činnosti.
Regulovaný subjekt sa listom č. PS/2015/016657 zo dňa 02. 10. 2015 zaevidovaným
úradom pod č. 32238/2015/BA zo dňa 02. 10. 2015 vyjadril k predloženému návrhu zmeny
rozhodnutia úradu č. 0012/2014/E, v ktorom predložil pripomienky k cenám regulačnej
elektriny a navrhol ich úpravu. Úrad komplexne preskúmal predložené pripomienky
a navrhované zmeny akceptoval.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že zmena rozhodnutia
úradu č. 0012/2014/E z dôvodu zmeny technického rozsahu jednotlivých druhov podporných
služieb a zmeny plánovaných nákladov na nákup podporných služieb na rok 2016 je v súlade
so zákonom o regulácii a s § 19 a 22 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.
Na základe vyššie uvedených skutočností úrad 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.

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

Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
Rozhodnutie sa doručí:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
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