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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0312/2015/E
Číslo spisu: 3145-2015-BA

Bratislava 07. 07. 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. 0332/2014/E zo dňa 18. 9. 2014 v znení rozhodnutia č. 0131/2015/E zo dňa 20. 01. 2015,
ktorým úrad schválil tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
a podmienky ich uplatnenia
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v spojení s § 29 a 30 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. na návrh regulovaného subjektu tak, že pre
regulovaný subjekt HEC Services, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 47 254 076
m e n í rozhodnutie č. 0332/2014/E zo dňa 18. 9. 2014 v znení rozhodnutia č. 0131/2015/E
zo dňa 20. 01. 2015 s účinnosťou od dátumu doručenia rozhodnutia do 31. decembra 2016
takto:
1)

Vo výrokovej časti rozhodnutia v článku I. sa doterajšie znenie písmena j) nahrádza
týmto znením:

„j)

Prekročenie MRK a RK
1. Ak nameraná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu prekročí hodnotu
RK alebo hodnotu MRK, uplatnia sa prevádzkovateľom distribučnej sústavy tarify
za nedodržanie zmluvných hodnôt podľa článku IV. tohto rozhodnutia.
2. Prekročenie RK a MRK sa na napäťovej úrovni NN s meraním typu A alebo
meraním typu B fakturuje.
3. V prípade prekročenia RK a MRK nezavinením užívateľa sústavy
(pri mimoriadnych situáciách ako povodne, havárie, poruchy, resp. havárie
z dôvodu vyššej moci a pod.) je možné na základe žiadosti užívateľa sústavy
a odsúhlasenia zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátenie poplatku za
prekročenie RK a MRK, pričom užívateľovi sústavy bude fakturovaný skutočne
nameraný výkon v tarife mesačnej RK.“.

2)

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za článok III. dopĺňa článok IV., ktorý znie:

„IV. Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej
sústavy
Prekročenie MRK za každý prekročený kW [€/kW]*

99,5818

Prekročenie RK za každý prekročený kW [€/kW]*

33,1939

*Prekročenie

MRK a RK sa vyhodnocuje mesačne a matematicky zaokrúhľuje na
4 desatinné miesta.“.
Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty a bez
spotrebnej dane z elektriny.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0332/2014/E zo dňa 18. 9. 2014 v znení
rozhodnutia č. 0131/2015/E zo dňa 20. 01. 2015 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí
neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0332/2014/E zo dňa 18. 9. 2014 v znení rozhodnutia
č. 0131/2015/E zo dňa 20. 01. 2015.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 17. 06. 2014
doručený pod podacím číslom úradu č. 23758/2015/BA návrh na zmenu rozhodnutia
č. 0332/2014/E zo dňa 18. 9. 2014 v znení rozhodnutia č. 0131/2015/E zo dňa 20. 01. 2015,
ktorým úrad schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. februára 2015 do 31. decembra 2016 (ďalej len
„návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu HEC Services, s.r.o., Einsteinova 24,
851 01 Bratislava, IČO 47 254 076 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom začalo
konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).
Regulovaný subjekt je v cenovom konaní zastúpený advokátskou kanceláriou
Bartošík Šváby s.r.o.
Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že v priebehu roku 2015 dochádzalo
k prekračovaniu rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity zo strany
užívateľov distribučnej sústavy bez možnosti spoplatnenia. V čase predkladania návrhu ceny
na základe, ktorého bolo vydané rozhodnutie č. 0332/2014/E zo dňa 18. 9. 2014 ako aj
rozhodnutie č. 0131/2015/E zo dňa 20. 01. 2015 neobsahoval tarify za prekročenie
rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity ani všetky podmienky ich
uplatnenia.
Podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
(ďalej len „zákon o regulácii“) môže úrad na návrh účastníka konania začať konanie o zmene
rozhodnutia, ak rozhodnutie bolo vydané na základe nesprávnych údajov predložených
účastníkom konania.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným
subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad po preskúmaní návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že návrh je
v súlade so zákonom o regulácii, § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 29 a 30 vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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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
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

Rozhodnutie sa doručí:
Bartošík Šváby s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
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