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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0019/2014/E
Číslo spisu: 10202-2013-BA

Bratislava 22. 11. 2013

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 návrhu ceny za
dodávku elektriny pre domácnosti
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení
s § 31 a 32 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike tak, že pre regulovaný subjekt
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008
s c h v a ľ u j e na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 tieto maximálne ceny
za dodávku elektriny pre domácnosti a podmienky ich uplatnenia:
I. Všeobecné podmienky
1. Uvedené sadzby a podmienky regulovanej dodávky elektriny pre odberateľov
elektriny v domácnosti podľa § 2 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) platia od 1. januára 2014 do
31. decembra 2014 a sú určené pre regulovanú činnosť dodávka elektriny pre
odberateľov elektriny v domácnosti, ktorú vykonáva spoločnosť Stredoslovenská
energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008
(ďalej len “dodávateľ elektriny“).
2. Odberateľom elektriny v domácnosti podľa bodu 1. je fyzická osoba, ktorej dodáva
elektrinu dodávateľ elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo
na základe zmluvy o dodávke elektriny, a ktorej odberné elektrické zariadenie je
pripojené do distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy na
napäťovej úrovni nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorá nakupuje
elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti podľa § 3 písm. b) bod 9. zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o energetike“). Za odber podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje odber
elektriny, ktorý je určený na zabezpečovanie činnosti právnických osôb, samostatne
zárobkovo činných osôb, správcovských organizácií alebo združení fyzických osôb
alebo ktorý je určený na podnikateľské účely.
3. Dodávka elektriny pre odberateľov v domácnosti na základe zmluvy o združenej
dodávke elektriny sa považuje za univerzálnu službu podľa § 2 písm. a) bod 14.
zákona o energetike.

4. Podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 221/2013 Z. z.“),
sadzby za dodávku elektriny určené týmto rozhodnutím zahŕňajú náklady na
obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlku, ako aj ovplyvniteľné náklady na
dodávku elektriny a primeraný zisk dodávateľa elektriny, ktorý je možné zahrnúť do
ceny, a pozostávajú z dvoch zložiek:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
b) z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
5. Sadzby za dodávku elektriny určené týmto rozhodnutím nezahŕňajú:
a) zodpovedajúcu tarifu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose (ďalej len “tarifa za distribúciu
elektriny“),
b) tarifu za straty pri distribúcii elektriny,
c) tarifu za systémové služby,
d) tarifu za prevádzkovanie systému, a
e) ostatné poplatky a položky,
ktoré dodávateľ elektriny fakturuje odberateľovi elektriny v domácnosti na základe
zmluvy o združenej dodávke elektriny pre každé odberné miesto osobitne v súlade
s cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“)
a platnými a účinnými právnymi predpismi v čase dodávky elektriny.
6. Pridelenie sadzby dodávateľa elektriny za dodávku elektriny je podmienené
pridelením zodpovedajúcej tarify za distribúciu elektriny zo strany príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre dotknuté odberné miesto. V prípade ak nie je
možné prideliť sadzbu za dodávku elektriny podľa zodpovedajúcej tarify za
distribúciu zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, má dodávateľ
elektriny právo prideliť najbližšiu zodpovedajúcu sadzbu za dodávku elektriny.
7. Doba trvania vysokého pásma a nízkeho pásma je určená v zmysle zásad poskytovania
a riadenia hromadného diaľkového ovládania príslušného prevádzkovateľa
distribučnej sústavy.
8. Príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa rozumie prevádzkovateľ
distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto odberateľa elektriny
v domácnosti pripojené.
9. Každý odberateľ elektriny v domácnosti má právo zvoliť si podľa svojich odberových
pomerov ktorúkoľvek sadzbu za dodávku elektriny podľa tohto rozhodnutia, ak spĺňa
podmienky uvedené v tomto rozhodnutí. Toto ustanovenie neplatí pre osobitné odbery
zaradené do sadzby DD1, ktorými sú odbery slúžiace na výstavbu až do predloženia
kolaudačného rozhodnutia, kedy je odberateľom elektriny fyzická osoba. Odberateľ
elektriny v domácnosti si po ukončení výstavby a po kolaudácii môže zvoliť inú
sadzbu za dodávku elektriny a inú tarifu za distribúciu elektriny, ak spĺňa podmienky
na jej pridelenie. V tomto prípade neplatí podmienka pridelenia sadzby za dodávku
elektriny najmenej na jeden rok.
10. Dohodnutá výška preddavkových platieb zohľadňuje skutočný odber elektriny za
predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny na nadchádzajúce
zúčtovacie obdobie v prípade nového odberateľa elektriny. Dodávateľ elektriny môže
zvýšiť preddavkové platby pre odberateľa elektriny v domácnosti a jeho odberné
miesta maximálne do výšky zodpovedajúcej zmene ceny v sadzbách podľa bodu 4
alebo tarifách a poplatkoch podľa piateho bodu tohto rozhodnutia a podľa ostatných
príslušných rozhodnutí úradu, ako aj pri nedoplatku za vyúčtovaciu faktúru.
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11. Pri uzatváraní novej zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo novej zmluvy
o dodávke elektriny sa výška preddavkovej platby určí na základe plánovaného odberu
elektriny na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie, t.j. na základe hodnoty inštalovaného
výkonu spotrebičov, predpokladaného odberu, a dohodnutej sadzby, minimálne však
vo výške súčtu mesačných platieb za odberné miesto v príslušnom fakturačnom
období.
12. Odberateľ elektriny v domácnosti je povinný platiť preddavkové platby podľa bodu 10
alebo podľa bodu 11 mesačne, ak sa vzhľadom na charakter odberu nedohodne
s dodávateľom elektriny inak. Maximálny počet preddavkových platieb za fakturačné
obdobie je jedenásť. V prípade zmien rozhodnutí úradu podľa piateho bodu bude
dodávateľ elektriny aplikovať príslušné tarify a poplatky podľa platného a účinného
cenového rozhodnutia úradu a relevantných platných a účinných právnych predpisov
počnúc dátumom nadobudnutia účinnosti.
13. Za jedno odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného
odberateľa elektriny v domácnosti, do ktorého je dodávka elektriny meraná jedným
meracím zariadením.
14. Sadzba sa prideľuje najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby u toho istého odberateľa
elektriny v domácnosti na tom istom odbernom mieste môže odberateľ elektriny
v domácnosti požiadať dodávateľa elektriny najskôr po uplynutí 12 mesiacov od
poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov na odbernom mieste
počas roka môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu sadzby skôr.
Túto zmenu posudzuje a povoľuje dodávateľ elektriny. Za zmenu odberových
pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov.
15. Mesačná platba za časť mesiaca sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu. Za
každý začatý deň zúčtovacieho obdobia sa vyúčtuje 1/365 súčtu dvanástich
mesačných platieb.
16. Fakturovanie mesačnej platby pri prerušení dodávky z dôvodu neuhradenia
preddavkovej platby alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry za odobratú elektrinu sa
vykoná, ak
a) nedôjde k ukončeniu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy
o dodávke elektriny, a vtedy bude mesačná platba fakturovaná aj počas trvania
odpojenia,
b) dôjde k ukončeniu zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke
elektriny, a vtedy bude mesačná platba fakturovaná do dátumu ukončenia zmluvy.
17. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s
a) prenájmom meracieho, pomocného, príp. ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto
zariadenie slúži k spínaniu pásiem,
b) výmenou meracieho zariadenia nevyvolané odberateľom elektriny v domácnosti,
c) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená
odberateľom elektriny v domácnosti,
d) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
e) vykonaním zmeny pri zmene dodávateľa elektriny.
18. Odpočtom určeného meradla sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia
v zmysle prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vykonaný
v termíne a spôsobom stanoveným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, na základe
ktorého dodávateľ elektriny vykoná vyúčtovanie platieb súvisiacich:
a) s dodávkou elektriny za stanovené fakturačné obdobie ak má s odberateľom
uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny,
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b) s dodávkou a distribúciou elektriny za stanovené fakturačné obdobie ak má
s odberateľom uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny.
Odpočet určených meradiel sa vykonáva na konci fakturačného obdobia.
19. Pri zmene sadzby (ceny) dodávanej elektriny na začiatku alebo v priebehu
regulačného roka sa nová sadzba (cena) bude uplatňovať po vykonaní odpočtu
určených meradiel. Ak sa spotreba určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom,
môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať dodávateľa elektriny o preverenie
jeho správnosti.
20. Podľa § 45 ods. 3 vyhlášky č. 221/2013 Z. z., ak správca bytového domu alebo
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy preukáže, že užívanie spoločných častí
a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov,
nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba
domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest
spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu
elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti. 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. Na preukázanie
skutočnosti podľa § 45 vyhlášky č. 221/2013 Z. z. dodávateľovi elektriny sa uplatnia
podmienky určené príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej sú
odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu pripojené,
a dodávateľ elektriny bude považovať túto skutočnosť za preukázanú vtedy, ak ju
bude považovať za preukázanú príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Podklady potrebné na preukázanie uvedených skutočností predloží odberateľ elektriny
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prostredníctvom dodávateľa elektriny
spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené. Ak správca bytového domu alebo
spoločenstvo
vlastníkov
bytov
a
nebytových
priestorov
príslušnému
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy preukáže skutočnosti podľa § 45 vyhlášky
č. 221/2013 Z. z. a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy odberným miestam
spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu pridelí príslušnú sadzbu za
distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, má odberateľ elektriny
nárok na pridelenie sadzby za dodávku elektriny pre domácnosti do týchto odberných
miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu s účinnosťou odo dňa
účinnosti priradenia príslušnej sadzby za distribúciu elektriny pre domácnosti
príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy uvedeným odberným miestam.
V prípade preukázania skutočností podľa tohto bodu 20. sa sadzba za dodávku
elektriny pre domácnosti nebude uplatňovať pre dodávku elektriny do dotknutých
odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu spätne.
21. Dodávateľ elektriny má právo preveriť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených
v žiadosti na zmenu distribučnej sadzby a v prípade zistených rozdielov v skutkovom
stave a údajov uvedených v tejto žiadosti žiadosť zamietne.
22. V prípade, ak odberateľ – správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov
bytov - prestane spĺňať podmienky pre pridelenie sadzby pre odberateľov elektriny pre
domácnosti, má povinnosť bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť dodávateľa
elektriny, ktorý dotknutému odberateľovi – správcovi bytového domu alebo
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spoločenstvu vlastníkov bytov - priradí pôvodnú sadzbu od 1. dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy prestal uvedené podmienky spĺňať.
23. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby a ceny za dodávku elektriny v domácnosti
pre odberateľa – správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov - má
dodávateľ elektriny právo túto sadzbu koncovému odberateľovi elektriny odňať
a doúčtovať mu spotrebu v príslušnej sadzbe platnej pre odberateľa elektriny mimo
domácností.
II. Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku
elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
1. SADZBA DD1 – jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) z ceny za elektrinu
50,9126 €/MWh
2. SADZBA DD2 – jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) z ceny za elektrinu
50,9126 €/MWh
3. SADZBA DD3 – dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez
operatívneho riadenia
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
66,9032 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
34,7650 €/MWh
Sadzba DD3 je vhodná pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou
spotreby v nízkom pásme.
Nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky
v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov
sa nevyžaduje. Podmienky uplatňovania nízkeho pásma sú určené v cenovom rozhodnutí pre
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa
elektriny v domácnosti pripojené.
4. SADZBA DD4 – dvojpásmová sadzba s operatívnym riadením doby trvania
nízkeho pásma s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
62,1921 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
31,2479 €/MWh
Sadzba DD4 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber
elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času trvania nízkeho
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pásma.
Nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných
elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. Podmienky uplatňovania nízkeho pásma sú
určené v cenovom rozhodnutí pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej
je odberné miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.
5. SADZBA DD5 – dvojpásmová sadzba s operatívnym riadením doby trvania
nízkeho pásma s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
125,1742 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
47,9973 €/MWh
Sadzba DD5 je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností
s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Za plne elektrifikovanú domácnosť sa
považuje odberné miesto odberateľa elektriny, kde sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej
úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia.
Nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných
elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. Podmienky uplatňovania nízkeho pásma sú
určené v cenovom rozhodnutí pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej
je odberné miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.
6. SADZBA DD6 – dvojpásmová sadzba s operatívnym riadením doby trvania
nízkeho pásma s tepelným čerpadlom
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
118,4736 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
47,9732 €/MWh
Sadzba DD6 je určená pre odberné miesta vykurované tepelným čerpadlom, pričom
odberateľ elektriny v domácnosti preukazuje dôveryhodným spôsobom dodávateľovi
elektriny a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že pre vykurovanie objektu má riadne
nainštalovaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom.
Nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov
na vykurovanie v čase vysokého pásma. Podmienky uplatňovania nízkeho pásma sú určené
v cenovom rozhodnutí pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je
odberné miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.
7. SADZBA DD7 – dvojpásmová sadzba s víkendovým režimom bez operatívneho
riadenia
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
73,9784 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
41,3618 €/MWh
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Sadzba DD7 je vhodná pre odberné miesta typu chát, chalúp a podobne. Vhodnosť použitia
sadzby závisí od posúdenia odberateľom elektriny v domácnosti. Odberateľovi elektriny
v domácnosti sa doporučuje vykonať individuálny výpočet za jeho odberné miesto s ohľadom
na využívanie spotrebičov elektriny napojených na svojom odbernom zariadení.
Nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 06:00 hodiny;
blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Podmienky uplatňovania nízkeho pásma
sú určené v cenovom rozhodnutí pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do
ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.
8. SADZBA DD8 – dvojpásmová sadzba s operatívnym riadením doby trvania
nízkeho pásma s elektrickým akumulačným vykurovaním a elektrickým
akumulačným ohrevom úžitkovej vody
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,6500 €/mes.
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
87,0471 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
35,7894 €/MWh
Sadzba DD8 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi na
vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.
Nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných
spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom
akumulačných spotrebičov. Podmienky uplatňovania nízkeho pásma sú určené v cenovom
rozhodnutí pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto
odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane
z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových
zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 05. 11. 2013
doručený pod podacím číslom úradu č. 36083/2013/BA návrh ceny za dodávku elektriny pre
domácnosti na rok 2014 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 (ďalej
len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové
konanie“).
Úrad po preštudovaní návrhu ceny zistil, že návrh ceny neobsahuje všetky náležitosti
podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v spojení s § 31 a 32 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.
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Úrad preto vyzval listom č. 36899/2013/BA zo dňa 11. 11. 2013 regulovaný subjekt
na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny a cenové konanie rozhodnutím č. 0127/2013/E-PK zo dňa
11. 11. 2013 prerušil. Úrad v uvedenej výzve taktiež poučil regulovaný subjekt o možnosti
zastavenia cenového konania v prípade neodstránenia nedostatkov v návrhu ceny v určenej
lehote.
Regulovaný subjekt v určenej lehote zaslal úradu pod podacím číslom úradu
38492/2013/BA zo dňa 22. 11. 2013 doplnený návrh ceny, čím odstránil nedostatky v návrhu
ceny.
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. o regulácii v sieťových odvetviach a s § 31 a 32
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia v elektroenergetike, 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.

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

Rozhodnutie sa doručí:
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina
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