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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0269/2018/E
Číslo spisu: 2578-2018-BA

Bratislava 08. 06. 2018

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 vo veci zmeny rozhodnutia
č. 0149/2018/E z 18. 12. 2017, ktorým úrad schválil tarify za prístup do miestnej distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021

rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v spojení s § 29 a 30 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 na návrh regulovaného
subjektu tak, že pre regulovaný subjekt TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53,
058 01 Poprad, IČO 31 699 847
m e n í
rozhodnutie č. 0149/2018/E z 18. 12. 2017
na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pred posledný odsek vkladá časť B, ktorá znie:
„Časť B. Tarify za prístup do distribučnej sústavy
pre odberateľov elektriny v domácnostiach
I.

a distribúciu

elektriny

Všeobecné podmienky

1. Tarify a sadzby uvedené v tomto rozhodnutí platia pre prístup do distribučnej sústavy
a distribúciu elektriny (ďalej len „použitie distribučnej sústavy“) do odberných miest
pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy
TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO 31 699 847 (ďalej len
„prevádzkovateľ distribučnej sústavy“) na napäťovej úrovni nízkeho napätia do 1 kV,
pričom odber elektriny slúži len na uspokojovanie osobných potrieb odberateľov elektriny
a potrieb členov ich domácností, resp. na uspokojovanie osobných potrieb užívateľov
bytov a rodinných domov a potrieb členov ich domácnosti (t. j. pre domácnosti, chaty,
záhrady, garáže a podobne). Tarify za distribúciu elektriny zahŕňajú aj ceny za prístup
do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose. Ak rozhodnutie
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), alebo všeobecne záväzný
právny predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane, prevádzkovateľ distribučnej

sústavy ich uplatní od obdobia stanového v rozhodnutí úradu, či všeobecne záväznom
právnom predpise.
2. Tarify a sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne. Odberné miesto je
miesto napojenia odberného elektroenergetického zariadenia domácnosti, alebo inej
nehnuteľnosti (záhrada, chata, garáž a pod.) na distribučnú sústavu, ktoré je vybavené
určeným meradlom (elektromerom). Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov vyhlási prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
spôsobom uvedeným v jeho prevádzkovom poriadku v spojení s § 3 písm. b) bodom 9.
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) vo väzbe na § 2 zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené
výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných
zariadení iba odberateľmi elektriny v domácnosti (ďalej len „nebytové priestory
domácností“), resp. poskytovateľmi verejných služieb, ktoré slúžia pre potreby
domácností bytového domu, poskytujúcich najmä služby telekomunikačné, dátové
- služby poskytované držiteľmi licencií - v oblasti telefónie, retransmisie, dátových
a telekomunikačných prenosov, ako aj poskytovateľov služieb v oblasti inžinierskych sietí
- napr. teplovody, plynovody, vodovody a pod., distribúcia a dodávka elektriny
do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje
za distribúciu a dodávku elektriny pre domácnosti a prevádzkovateľ distribučnej sústavy
na odbernom mieste spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu pridelí
sadzbu za použitie distribučnej sústavy pre odberateľov elektriny v domácnosti v súlade
s prevádzkovým poriadkom. Správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov
a nebytových priestorov má následne nárok na pridelenie sadzby za použitie distribučnej
sústavy pre domácnosti do daných odberných miest podľa podmienok príslušnej sadzby
pre domácnosti. Podklady potrebné na preukázanie uvedených skutočností predloží
správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku
sám, ak má uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii
elektriny pre dotknuté odberné miesta, inak prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny,
ak má uzatvorenú s dodávateľom elektriny zmluvu o združenej dodávke elektriny
do dotknutých odberných miest.
Ak je na odbernom mieste odberateľom územný samosprávny subjekt obec (ďalej len
„obec“) a prostredníctvom tohto odberného miesta sa uskutočňuje distribúcia elektriny
výlučne pre zabezpečenie fyzickej dodávky elektriny pre byty a nebytové priestory
domácností (napr. sociálne byty) (ďalej len „obecné byty“), ktorých je výlučným
vlastníkom obec, považuje sa takéto odberné miesto za odberné miesto jedného
odberateľa elektriny v domácnosti (ďalej len „odberné miesto pre obecné byty“).
Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného
odberateľa elektriny na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje distribúcia
elektriny a ktorého odber je meraný jednou meracou súpravou vo vlastníctve
prevádzkovateľa distribučnej sústavy; to platí aj v prípade, ak súvislosť pozemku
je prerušená verejnou komunikáciou. Podmienka samostatného vstupu z vonkajšieho
priestranstva nemusí byť splnená v prípadoch samostatných odberných miest bytového
domu, ktoré slúžia na prevádzkovanie telekomunikačných zariadení poskytovateľov
elektronických komunikačných služieb, ktoré slúžia na zabezpečenie potrieb užívateľov
bytového domu.
3. Meranie odberu elektriny sa uskutočňuje podľa podmienok merania definovaných
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v Technických podmienkach a v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej
sústavy (ďalej len „prevádzkový poriadok“).
4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje ceny za použitie distribučnej sústavy
odberného miesta na základe stavov určeného meradla stanovených odpočtom alebo iným
spôsobom
stanoveným
v prevádzkovom
poriadku
a v termíne
stanovenom
prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Požiadavky na odpočet nad štandard definovaný
v prevádzkovom poriadku sa osobitne dohodnú medzi prevádzkovateľom distribučnej
sústavy a dodávateľom elektriny, alebo medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy
a odberateľom elektriny (ďalej len „medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy
a zmluvnými partnermi“). Ak odberateľ elektriny neumožní prístup k určenému meradlu
alebo neumožní vykonanie odpočtu, vyúčtovanie sa vykoná náhradným spôsobom
upraveným v prevádzkovom poriadku.
5. Tarifa za prístup do distribučnej sústavy za časť fakturačného obdobia sa určí pre
konkrétne odberné miesto alikvotne podľa počtu dní platnosti zmluvy, na základe ktorej
sa poskytuje prístup do distribučnej sústavy tohto odberného miesta. Za každý deň
fakturovaného obdobia sa vyúčtuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných pevných zložiek
tarify.
6. Ak je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto fakturované na základe mesačného
odpočtu určeného meradla a fakturačné obdobie je zhodné s kalendárnym mesiacom,
potom sa fakturuje cena za prístup do distribučnej sústavy v €/mesiac. Ak nie je zhodné,
potom sa pri určení ceny za prístup do distribučnej sústavy postupuje podľa bodu č. 5
tohto článku. Ak je odberné miesto fakturované na základe ročného odpočtu určeného
meradla, potom sa pri určení ceny za prístup do distribučnej sústavy postupuje podľa bodu
č. 5 tohto článku.
7. Tarify za prístup do distribučnej sústavy sú kalkulované pri štandardnom pripojení
odberného miesta v zmysle Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy
jedným vedením (odbočením od hlavného vedenia alebo zaslučkovaním) z jedného
napäťového uzla distribučnej sústavy prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pri pripojení
odberateľa elektriny so zvláštnymi nárokmi na distribúciu elektriny (ďalej iba
„nadštandardná distribúcia“) sa tarifa za prístup do distribučnej sústavy osobitne stanovuje
podľa ustanovení 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.
8. V prípade plánovaného začatia podnikania v odbernom mieste odberateľa elektriny
v domácnosti, je odberateľ povinný zabezpečiť rozdelenie elektroinštalácie tak, aby bolo
možné samostatne merať elektrinu odoberanú pre potreby domácnosti a elektrinu
odoberanú na podnikanie a u prevádzkovateľa distribučnej sústavy požiadať o pripojenie
nového odberného miesta na podnikanie.
9. Na odbernom mieste pre obecné byty nesmie obec podnikať v energetike v zmysle § 4
ods. 2 zákona o energetike a elektrina distribuovaná pre spotrebu obecných bytov nesmie
byť použitá na podnikanie.
10. O zriadenie odberného miesta pre obecné byty žiada prevádzkovateľa distribučnej sústavy
žiadosťou v písomnej podobe obec. K žiadosti obec priloží aj doklady preukazujúce
splnenie podmienok v bode 9. tohto článku.
11. Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistí, že odberné miesto pre obecné byty nespĺňa
podmienky bodu 9. tohto článku, má právo prehodnotiť pridelenie tarify pre domácnosť
a dofakturovať spotrebu elektriny v sadzbe X3-C2 podľa podmienok tohto rozhodnutia.
12. Definovanie pojmov

3

12.1. Maximálna rezervovaná kapacita (ďalej len „MRK“) odberného miesta je hodnota
výkonu dohodnutého v zmluve o pripojení alebo určeného v pripojovacích
podmienkach, ktoré sú súčasťou vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy
ku žiadosti o pripojenie alebo ku žiadosti o zvýšenie MRK. Pre odberné miesta
domácnosti je MRK stanovená ampérickou hodnotou hlavného ističa pred
elektromerom.
12.2. Rezervovaná kapacita je hodnota výkonu dohodnutá na základe zmluvy
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo na základe
rámcovej distribučnej zmluvy, podľa ktorej sa mesačne fakturuje tarifa za prístup
do distribučnej sústavy. Rezervovaná kapacita pre domácnosti je totožná s MRK.
12.3. Hlavný istič pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa elektriny, ktoré
svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického
výkonu (maximálna rezervovaná kapacita) v odbernom mieste. Hlavný istič pred
elektromerom musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej
hodnoty a zabezpečený prevádzkovou plombou prevádzkovateľa distribučnej
sústavy, pričom plombou musí byť opatrený hlavný kryt ističa.
12.4. Ak odberné miesto odberateľa elektriny nie je vybavené hlavným ističom pred
elektromerom alebo nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred
elektromerom, za MRK a rezervovanú kapacitu sa považuje maximálna
ampérická hodnota zaťaženia meracej súpravy.
12.5. V prípade pripojenia nového odberného miesta do distribučnej sústavy,
resp. ukončenia odberu v priebehu kalendárneho mesiaca je účtovaná alikvotná
časť tarify podľa bodu 5. a 6. tohto článku.
12.6. Sadzba pre odberné miesta domácností sa prideľuje spravidla najmenej na jeden
rok. O zmenu sadzby na odbernom mieste je možné požiadať najskôr po uplynutí
12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov
na odbernom mieste počas roka môže zmluvný partner požiadať o zmenu sadzby
skôr. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie
spotrebičov alebo pripojenie zariadenia na výrobu elektriny. Sadzba sa nemení
automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu za predchádzajúce
obdobie nie je možné.
12.7. O zmenu sadzby pre odberné miesta pre obecné byty je možné požiadať najskôr
po uplynutí jedného mesiaca od poslednej zmeny sadzby prostredníctvom
zmluvného partnera. Zmeniť sadzbu za predchádzajúce obdobie nie je možné.
12.8. Zvýšenie hodnoty MRK (ak to dovoľujú technické možnosti distribučnej sústavy),
resp. zníženie hodnoty MRK pri existujúcom odbernom mieste je možné len
uzavretím novej zmluvy o pripojení.
Zmluvný partner je oprávnený písomne požiadať prevádzkovateľa distribučnej
sústavy o zníženie MRK po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny MRK.
Pri žiadosti o zníženie hodnoty MRK sa zmluvným partnerom preukazuje
zníženie menovitej hodnoty ističa pred elektromerom predložením revíznej správy
o výmene ističa.
Pre odberné miesto pripojené do distribučnej sústavy nn po 31. decembri 2004 sa
pri navýšení MRK na pôvodnú hodnotu MRK na základe písomnej žiadosti
zmluvného partnera podanej do dvoch rokov od zníženia MRK neuplatňuje cena
za pripojenie.
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12.9. Prístupom do sústavy je prístup na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny, pričom prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo
využívať distribučnú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej
(rezervovanej) kapacity.
12.10. Distribúciou elektriny je preprava elektriny distribučnou sústavou na časti
vymedzeného územia na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny za účelom jej prepravy užívateľom sústavy.

II. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberateľov
elektriny v domácnostiach
Tarifa za
distribúciu
Tarifa
elektriny
Bod
za distribučné
Spotreba
vrátane
Názov Sadzba
Popis
zlomu
straty
elektriny
1
prenosu
v kWh
elektriny
€/mesiac
€/kWh
€/kWh
D1
Nízka
0,4000
0,0561
X4
Jednotarif
1 494
0,005991
D2
Vysoká
4,2355
0,0253
Pozn.: Bod zlomu v kWh znamená objem ročnej spotreby elektriny, pri ktorom je cena za použitie
distribučnej sústavy rovnaká pri nízkej a vysokej spotrebe. Pri objeme distribúcie elektriny
vyššom ako je bod zlomu v kWh, je výhodnejšie byť zaradený v časti vysokej spotreby
elektriny.
Tarifa
za prístup
do distribučnej
sústavy

1. Výška pevnej mesačnej platby za použitie distribučnej sústavy sa určí podľa tabuľky
sadzieb pre každé odberné miesto samostatne.
2. Výška platby za distribúciu elektriny sa vypočíta ako súčin tarify za distribúciu elektriny
a množstva odobranej elektriny v kWh za príslušné obdobie.
3. Podmienky pre distribučné sadzby:
a) X4-D1 a X4-D2 – Jednotarif – sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré
využívajú obchodný produkt s nižšou spotrebou elektriny (X4-D1), resp. s vyššou
spotrebou elektriny (X4-D2). Sadzby sú určené pre odberné miesta s bežnými
elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev
vody (záhrady, garáže, chaty, byty a rodinné domy).
Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú
o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie,
uplatní sa po ich požiadaní pre sadzbu X4-D2 tarifa za prístup do distribučnej sústavy
vo výške 1,8338 €/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.“
Ostatné časti rozhodnutia č. 0149/2018/E z 18. 12. 2017 zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 21. 05. 2018
elektronicky doručený pod podacím číslom úradu č. 18494/2018/BA návrh na zmenu
rozhodnutia č. 0149/2018/E z 18. 12. 2017 za prístup do miestnej distribučnej sústavy
a distribúciu
elektriny
(ďalej
len
„návrh
ceny“)
regulovaného
subjektu
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TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO 31 699 847 (ďalej len
„regulovaný subjekt“) pre distribúciu elektriny pre domácnosti. Týmto dňom začalo konanie
o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“).
Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny 24. 05. 2018 listom zaevidovaným pod
podacím číslom 19385/2018/BA, ktorým doručil návrh ceny v písomnej podobe.
Úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.) 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 (ďalej len
„vyhláška č. 18/2017 Z. z.“).
Dôvodom na zmenu rozhodnutia je podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona
č. 250/2012 Z. z. výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo
pri určení ceny. Zmena spočíva v náraste množstva distribuovanej elektriny a zvýšení počtu
odberných miest z dôvodu rozšírenia miestnej distribučnú sústavu o odberateľov elektriny
v domácnostiach.
Vplyv cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny bol podľa § 14
ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. úradom vyhodnotený takto:
- tarify za prístup do DS a distribúciu elektriny regulovaný subjekt preberá podľa
rozhodnutia vydaného úradom pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 (ďalej
len „VSD, a.s.“) a teda všetci odberatelia, ktorí sú pripojení do miestnej distribučnej
sústavy regulovaného subjektu majú tarify rovnaké, ako odberatelia elektriny, ktorí sú
pripojení u iných prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ktorí preberajú ceny
od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy VSD, a.s., resp. sú priamo pripojení
do regionálnej distribučnej sústavy VSD, a.s.
Úrad v cenovom konaní vychádza:
a) z rozhodnutia č. 0149/2018/E z 18. 12. 2017, ktoré je v spise č. 9305-2017-BA,
b) z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 2578-2018-BA,
c) z rozhodnutia č. 0010/2018/E z 30. 11. 2017 vydaného spoločnosti VSD, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. 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 pred vydaním rozhodnutia upravil text návrhu ceny z legislatívno-právneho
hľadiska a zosúladil pojmy v návrhu ceny s ustáleným pojmoslovím v elektroenergetike.
Úrad po preskúmaní návrhu ceny vrátane jeho doplnenia dospel k záveru, že návrh
ceny je v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. a § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 29 a 30
vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. cenové rozhodnutie platí na celé
regulačné obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2021, ak úrad neschváli
zmenu cenového 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.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
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