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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0461/2017/E
Číslo spisu: 7038-2017-BA

Bratislava 31. 05. 2017

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 tarifách za prístup
do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienkach ich uplatnenia
rozhodol
podľa § 17 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 tak, že pre regulovaný subjekt ENERGY ONE, s. r. o., Čachtická 13,
831 06 Bratislava, IČO 31 366 937
m e n í s účinnosťou od 01. 06. 2017 rozhodnutie
č. 0343/2017/E zo dňa 31. 03. 2017, ktorým boli určené tarify za prístup do miestnej
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutie č. 0343/2017/E zo dňa 31. 03. 2017:
I. na prvej strane rozhodnutia sa text:
„pre prevádzky
- Logistické centrum Rača, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava,
- Logistické centrum Svätý Júr, Priemyselná 900 21 Svätý Júr,
- Priemyselný park Kostolné Kračany, 930 03 Kostolné Kračany,
- Hrubá Borša 925 23 Hrubá Borša“
dopĺňa o text:
- Staromestská Office, Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava
Text výrokovej časti na prvej strane rozhodnutia rozhodnutie č. 0343/2017/E zo dňa
31. 03. 2017 po zmene znie:
„pre prevádzky
- Logistické centrum Rača, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava,
- Logistické centrum Svätý Júr, Priemyselná 900 21 Svätý Júr,
- Priemyselný park Kostolné Kračany, 930 03 Kostolné Kračany,
- Hrubá Borša 925 23 Hrubá Borša,
- Staromestská Office, Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava,
II. na prvej strane rozhodnutia v časti I. Všeobecné podmienky sa prvý odsek
označený odrážkou označí ako odsek „a)“.

III. v časti I. Všeobecné podmienky v odseku a) sa text:
„pre prevádzku Logistické centrum Rača, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava,
Logistické centrum Svätý Jur, Priemyselná, 900 21 Svätý Jur, Priemyselný park
Kostolné Kračany, 930 03 Kostolné Kračany a Hrubá Borša 925 23 Hrubá Borša“
nahradí textom:
„pre
prevádzky:
Logistické centrum Rača,
Na pántoch 18,
831 06 Bratislava,
Logistické centrum Svätý Jur, Priemyselná, 900 21 Svätý Jur, Priemyselný park Kostolné
Kračany, 930 03 Kostolné Kračany, Hrubá Borša 925 23 Hrubá Borša a Staromestská
Office, Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava“.
IV. na strane 6 sa text:
„I. Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN s výnimkou užívateľov sústavy
v domácnostiach“
nahradí textom:
„II. Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN s výnimkou užívateľov sústavy
v domácnostiach“
V. na strane 7 sa text:
„II. Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej
sústavy“
nahradí textom:
„III. Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej
sústavy“
VI. na strane 7 sa text:
„III. Tarifné prirážky za jalovú spotrebu“
nahradí textom:
„IV. Tarifné prirážky za jalovú spotrebu“
VII.na strane 8 sa text:
„IV.Tabuľky“
nahradí textom:
„V. Tabuľky“
VIII. na strane 9 sa text:
„V. Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy“
nahradí textom:
„VI. Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy“
V ostatnej časti zostáva rozhodnutie č. 0343/2017/E zo dňa 31. 03. 2017 nezmenené.
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Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 18. 05. 2017
doručený pod podacím číslom úradu 22324/2017/BA návrh ceny za prístup do miestnej
distribučnej sústavy a distribúcii na rok 2017 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu
ENERGY ONE, s. r. o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava, IČO 31 366 937 (ďalej len
„regulovaný subjekt“). Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové
konanie“).
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil pre regulovaný subjekt cenovým
rozhodnutím č. 0343/2017/E zo dňa 31. 03. 2017 tarify za prístup do miestnej distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017 s platnosťou až
do roku 2021.
Podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) úrad na návrh účastníka
konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenil
rozsah cenovej regulácie alebo spôsob vykonávania cenovej regulácie.
Úrad v cenovom konaní vychádzal z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho
spisu č. 7038-2017-BAa informácií známych mu z úradnej činnosti.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je
v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z., § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 29 a 30 vyhlášky
č. 18/2017Z. z., 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.

v z. Ing. Miroslav Čelinský
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
ENERGY ONE, s. r. o., Čachtická 13, 831 06 Bratislava
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