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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0248/2019/E
Číslo spisu: 4547-2018-BA

Bratislava 18. 12. 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 v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0202/2018/E zo dňa 10. 01. 2018, ktorým úrad určil tarify za prístup do
miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia
rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 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 v znení vyhlášky
č. 207/2018 Z. z.
z vlastného
podnetu
tak,
že
pre
regulovaný
subjekt
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 m e n í rozhodnutie
č. 0202/2018/E zo dňa 10. 01. 2018 na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021
takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia doterajšie znenie častí I. a II. nahrádza týmto znením:
„I. Všeobecné podmienky
a) Tarify uvedené v tomto rozhodnutí platia pre distribúciu elektriny v zmysle 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 vyhlášky č. 207/2018 Z. z.
b) maximálna rezervovaná kapacita, rezervovaná kapacita
Rezervovaná kapacita – dohodnutá hodnota štvrťhodinového výkonu, ktorý zabezpečuje pre
odberateľa elektriny prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe platnej zmluvy o prístupe
do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny
alebo rámcovej distribučnej zmluvy. Rezervovaná kapacita nemôže prekročiť hodnotu
maximálnej rezervovanej kapacity. Rezervovaná kapacita na úrovni NN je stanovená
amperickou hodnotou ističa pred elektromerom alebo prepočítaná kilowattová hodnota
maximálnej rezervovanej kapacity na prúd v ampéroch.

Maximálna rezervovaná kapacita – maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné
odoberať z distribučnej sústavy – stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu na
napäťovej úrovni VN dohodnutá v zmluve o pripojení do sústavy a určená v pripojovacích
podmienkach. Na napäťovej úrovni NN sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná
hodnote rezervovanej kapacity, ktorá je stanovená ampérickou hodnotou ističa pred
elektromerom alebo prepočítaná kilowattová hodnota maximálnej rezervovanej kapacity na
prúd v ampéroch.
A. Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarifa za
straty pri distribúcii elektriny pre odberné miesta pripojené na vysoké napätie (VN)
Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny........17,1000 €/MWh.
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny ..............................................................0,8374 €/MWh.
Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktoré sú pripojené na vysoké napätie.
B. Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarifa za
straty pri distribúcii elektriny pre odberné miesta pripojené na nízke napätie (NN)
Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny........35,6000 €/MWh.
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny ..............................................................2,6762 €/MWh.
Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktoré sú pripojené na nízke napätie.
II. Ostatné platby za použitie distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Vyhodnotenie prekročenia rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity sa
uskutočňuje mesačne:
a) v prípade prekročenia maximálnej rezervovanej kapacity je oprávnený vyúčtovať
prevádzkovateľ distribučnej sústavy odberateľovi elektriny 99,5818 € za každý
prekročený kW,
b) v prípade prekročenia rezervovanej kapacity je oprávnený vyúčtovať prevádzkovateľ
distribučnej sústavy odberateľovi elektriny 33,1939 € za každý prekročený kW.
Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty
pri distribúcii elektriny zahŕňajú v sebe aj tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu
elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt
SLOVNAFT, a.s. pripojený – Západoslovenská distribučná, a.s. a tarify za prístup do prenosovej
sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose.“.
Tarify 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.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0202/2018/E zo dňa 10. 01. 2018 zostávajú
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0202/2018/E zo
dňa 10. 01. 2018.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím
č. 0202/2018/E zo dňa 10. 01. 2018 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy
a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. januára 2018 do
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31. decembra 2021 pre regulovaný subjekt SLOVNAFT, a.s.,
824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 (ďalej len „regulovaný subjekt“).

Vlčie

hrdlo 1,

Dňa 16. 11. 2018 úrad listom č. 37771/2018/BA oznámil regulovanému subjektu, že
začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon
o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia č. 0202/2018/E zo dňa 10. 01. 2018.
Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že v priebehu roku 2018 došlo
k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny podľa
§ 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Zmena spočíva najmä v zmene ceny elektriny na účely
pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny a zmene parametrov na rok 2019, t.j. v zmene
plánovaných odpisov súvisiacich s regulovanou činnosťou, miere výnosnosti regulačnej bázy
aktív na regulačné obdobie, skutočných dodatočných výnosov v roku 2017 z uplatnenia ceny
za pripojenie do sústavy, zo sankcií za prekročenie rezervovanej kapacity a za skutočne
zaplatené výnosy za neoprávnený odber elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
(plánované ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu elektriny, ktoré zahŕňajú náklady na
distribúciu elektriny vrátane strát elektriny pri distribúcii elektriny od prevádzkovateľa sústavy,
do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený EONE2019) a v náraste nákladov na odpisy
v roku 2019 vo výške .... eur, teda v náraste o .... % oproti roku 2018 a iných nákladov v roku
2019 vo výške ..... eur, teda v náraste o ..... % oproti roku 2018 (plánované ekonomicky
oprávnené náklady na distribúciu elektriny EONV2019 v roku 2019).
Úrad v cenovom konaní vychádzal z
a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 9430-2017-BA k rozhodnutiu
č. 0202/2018/E zo dňa 10. 01. 2018,
b) rozhodnutia č. 0019/2019/E zo dňa 08. 11. 2018 vydaného prevádzkovateľovi distribučnej
sústavy Západoslovenská distribučná, a. s.,
c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4547-2018-BA.
Vplyv cien za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2019 oproti
roku 2018 bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený pre jednotlivé
skupiny odberateľov takto:
na napäťovej úrovni vysokého napätia (VN)
- tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa zvýši
z 15,8000 €/MWh na 17,1000 €/MWh, teda zvýšenie o 8,23 %, tarifa za straty pri distribúcii
elektriny sa zvýši z 0,6907 €/MWh na 0,8374 €/MWh.
na napäťovej úrovni nízkeho napätia (NN)
- tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa zvýši
z 34,2000 €/MWh na 35,6000 €/MWh, teda zvýšenie o 4,09 %, tarifa za straty pri distribúcii
elektriny sa zvýši z 2,4578 €/MWh na 2,6762 €/MWh.
Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické
parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
Úrad listom č. 37774/2018/BA zo dňa 16. 11. 2018 požiadal regulovaný subjekt
v súlade so zásadou súčinnosti, zásadou materiálnej pravdy v spojení s § 32 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
o zaslanie súvisiacich plánovaných údajov na rok 2019, a to v lehote do siedmich dní odo dňa
doručenia tejto výzvy.
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Regulovaný subjekt v určenej lehote zaslal úradu pod podacím číslom úradu
39307/2018/BA zo dňa 28. 11. 2018 požadované údaje.
Úrad dňa 10. 12. 2018 listom č. 40730/2018/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 sedem dní odo
dňa doručenia výzvy.
Regulovaný subjekt sa listom doručeným úradu dňa 14. 12. 2018
a zaevidovaným pod č. 41724/2018/BA vyjadril k predloženej výzve na vyjadrenie sa
k podkladom pred vydaním rozhodnutia, v ktorom oznámil, že k podkladom pred vydaním
rozhodnutia nemá pripomienky.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade
so zákonom o regulácii, § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 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 v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z.,
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Úrad pred vydaním rozhodnutia upravil text návrhu na zmenu rozhodnutia z legislatívnoprávneho hľadiska a zosúladil pojmy v rozhodnutí s ustáleným pojmoslovím
v elektroenergetike. Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti cenového rozhodnutia
sa doterajšie znenie častí I. a II. nahrádza v úplnom znení.
Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien
od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021.
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

Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva

Rozhodnutie sa doručí:
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
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