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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0236/2019/E
Číslo spisu: 4343-2018-BA

Bratislava 14. 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
odvolania proti rozhodnutiu č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0099/2019/E z 28. 11. 2018, ktorým boli schválené tarify za prístup do miestnej distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny a podmienkach ich uplatnenia
rozhodol
podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení
s § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona
č. 164/2017 Z. z. 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. tak, že odvolaniu
regulovaného subjektu MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37,851 03 Bratislava, IČO 31 371 485 proti
rozhodnutiu č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0099/2019/E z 28. 11. 2018
v plnom rozsahu v y h o v u j e a m e n í rozhodnutie č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017 v znení
rozhodnutia č. 0099/2019/E z 28. 11. 2018 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0099/2019/E z 28. 11. 2018 sa časť B. dopĺňa bodom III., ktorý znie:
„III.

Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy

a) Tarifa za straty pri distribúcii elektriny (CSD NN, 2019) vo výške 0,006873 €/kWh.
b) Odvod podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde

na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Odvod nie je príjmom plynúcim z podnikania
prevádzkovateľov sústav podľa § 7 ods. 6 zákona o jadrovom fonde.“
V ostatnej časti zostáva rozhodnutie č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0099/2019/E z 28. 11. 2018 nezmenené.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím
č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0099/2019/E z 28. 11. 2018 tarify
za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia
na rok 2019 s platnosťou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021 pre regulovaný subjekt
MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37,851 03 Bratislava, IČO 31 371 485.
Úrad listom č. 36662/2018/BA z 14. 11. 2018 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 (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia
č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade
so zákonom o regulácii, § 2 písm. f), § 3 písm. f) a § 29 a 30 vyhlášky 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. (ďalej len „vyhláška
č. 18/2017 Z. z.“) a vydal dňa 28. 11. 2018 rozhodnutie č. 0099/2019/E, ktorým zmenil
rozhodnutie č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017 a schválil tarify za prístup do miestnej distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2021 pre regulovaný subjekt.
Dňa 10. 12. 2018 bolo úradu v zákonnej 40 dňovej lehote doručené a zaevidované
pod číslom 40663/2018/BA odvolanie regulovaného subjektu proti rozhodnutiu
(ďalej len „odvolanie“). Týmto dňom začalo pred úradom ako prvostupňovým orgánom
odvolacie konanie podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
Regulovaný subjekt vo svojom odvolaní žiada o doplnenie výroku rozhodnutia o článok
III. z rozhodnutia č. 0008/2018/E z 30. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0019/2019/E
z 08. 11. 2018
vydané
prevádzkovateľovi
regionálnej
distribučnej
sústavy
Západoslovenská distribučná, a.s., z ktorého úrad v cenovom konaní vo veci zmeny rozhodnutia
č. 0062/2018/E z 18. 12. 2017 vychádzal.
Regulovaný subjekt nemá k ostatným častiam rozhodnutia žiadne námietky.
Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie
a ak s tým ostaní účastníci konania súhlasia.
Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveru, že odvolanie
proti rozhodnutiu spĺňa náležitosti na postup podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku
a účastníkom konania je iba regulovaný subjekt. Návrh na opravu taríf za prístup do miestnej
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienkach ich uplatnenia je v súlade
so zákonom o regulácii a § 29 a 30 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a preto rozhodol tak,
ako je uvedené v odvovodnení rozhodnutia.

2

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:
MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37,851 03 Bratislava
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