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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0125/2015/E
Číslo spisu: 7699-2014-BA

Bratislava 14. 01. 2015

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 zmeny rozhodnutia
č. 0221/2014/E zo dňa 31. 12. 2013, ktorým úrad schválil tarify za prístup do miestnej
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v spojení s § 29 a 30 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky
č. 189/2014 Z. z. tak, že pre regulovaný subjekt D.A.H., s.r.o. Prešov, Budovateľská 35,
080 01 Prešov, IČO 31 717 152 m e n í rozhodnutie č. 0221/2014/E zo dňa 31. 12. 2013
s účinnosťou od 15. januára 2015 do 31. decembra 2016 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0221/2014/E zo dňa 31. 12. 2013 sa doterajšie
znenie častí I. až III. uvedené na strane 1 až 4 nahrádzajú nasledovným znením:
„I. Všeobecné podmienky
1. Tarify, sadzby a podmienky pre ich uplatňovanie uvedené v tomto rozhodnutí platia za
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (ďalej len „použitie distribučnej
sústavy“) pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny
v domácnostiach podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.
podľa pripojenia elektrického zariadenia užívateľa distribučnej sústavy na príslušnú
napäťovú úroveň do miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy
D.A.H., s.r.o. Prešov, Budovateľská 35, 080 01 Prešov, IČO 31 717 152.
2. Odberné miesta, ktorým je distribuovaná elektrina, sú pripojené do distribučnej sústavy
nízkeho napätia do 1 kV ( ďalej len „DS nn“).
3. Tarify, sadzby a ostatné hodnoty relevantné pre fakturáciu za použitie distribučnej sústavy
pre odberné alebo odovzdávacie miesto platia pre každé jedno odberné samostatne
Odberné miesto je vybavené určeným meradlom vo vlastníctve prevádzkovateľa
distribučnej sústavy. 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 spravidla meraný jednou meracou súpravou na

rovnakej napäťovej úrovni; to platí aj vtedy, ak súvislosť pozemku je prerušená verejnou
komunikáciou.
3.1. Odovzdávacie miesto je miesto fyzickej dodávky elektriny pozostávajúce z jedného
alebo viacerých meracích bodov, vybavené určeným meradlom vo vlastníctve
prevádzkovateľa distribučnej sústavy na rovnakej napäťovej úrovni.
3.2. 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.
3.3. 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.
4. Meranie elektriny sa uskutočňuje podľa podmienok merania určených v Technických
podmienkach a v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len
„prevádzkový poriadok“). Požiadavky na meranie nad štandard definovaný
prevádzkovateľom distribučnej sústavy a ceny za tieto zvláštne prípady sa osobitne
dohodnú medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny alebo
medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny (ďalej „medzi
prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zmluvným partnerom“).
5. D.A.H., s.r.o. Prešov fakturuje ceny za použitie distribučnej sústavy na základe stavov
určeného meradla stanovených odpočtom alebo iným spôsobom v termíne a spôsobom
stanoveným v prevádzkovom poriadku. Odpočet určených meradiel vykoná
D.A.H., s.r.o. Prešov sústavy zvyčajne na konci fakturačného obdobia. Pri zmene tarify
za použitie distribučnej sústavy na začiatku alebo v priebehu regulačného roka, sa nová
tarifa bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel, alebo po stanovení
spotreby iným spôsobom ako fyzickým odpočtom v súlade s prevádzkovým poriadkom.
D.A.H., s.r.o. Prešov vykoná odpočet určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je
vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom každoročne; pre užívateľa
distribučnej sústavy mimo domácnosti každoročne k 31. decembru, najneskôr do 30 dní
po skončení roka. Odpočtom určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj
odpočet určeného meradla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného
meradla medzi D.A.H., s.r.o. Prešov a užívateľom distribučnej sústavy. Požiadavky na
odpočet určeného meradla nad štandard definovaný v prevádzkovom poriadku sa osobitne
dohodnú medzi D.A.H., s.r.o. Prešov a zmluvným partnerom. Platba za prístup do
distribučnej sústavy za časť fakturačného obdobia sa pre konkrétne odberné miesto určí
alikvotne podľa počtu dní platnosti zmluvy, na základe ktorej sa poskytuje prístup do
distribučnej sústavy. Za každý deň fakturovaného obdobia sa vyúčtuje 1/365 súčtu
dvanástich mesačných platieb za prístup do distribučnej sústavy.
6. Ceny za použitie distribučnej sústavy sú kalkulované pri štandardnom pripojení
odberného miesta v zmysle technických podmienok D.A.H., s.r.o. Prešov jedným
vedením (odbočením od hlavného vedenia alebo zaslučkovaním) z jedného napäťového
uzla distribučnej sústavy D.A.H., s.r.o. Prešov Pri pripojení odberateľa elektriny so
zvláštnymi nárokmi na distribúciu (ďalej iba „nadštandardná distribúcia“) sa táto tarifa za
distribúciu elektriny osobitne dohodne medzi D.A.H., s.r.o. Prešov a zmluvnými
partnermi.
7. Definovanie pojmov
a) Hodnota rezervovanej kapacity (RK) na napäťovej úrovni nízkeho napätia je MRK
stanovená ampérickou hodnotou ističa pred elektromerom alebo prepočítaná
kilowattová hodnota MRK na prúd v ampéroch. MRK je dohodnutá v zmluve
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o pripojení alebo v Zmluve o združenej dodávke elektriny. Ak je hodnota
rezervovanej kapacity stanovená ampérickou hodnotou ističa pred elektromerom,
v prípade použitia ističa s nastaviteľnou tepelnou a skratovou spúšťou musí byť tento
konštrukčne upravený tak, aby bolo možné nastavenie spúšte riadne zaplombovať na
čelnom paneli prístroja. Ak táto úprava nebude konštrukčne možná, potom za
hodnotu MRK a hodnotu rezervovanej kapacity sa bude považovať nominálna
ampérická hodnota ističa (In). Hlavný istič pred elektromerom musí byť vybavený
nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty a zabezpečený prevádzkovou
plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade priamych meraní musí byť
vybavený plombou hlavný kryt ističa.
b) Ak odberné miesto pripojené do distribučnej sústavy nn nie je vybavené hlavným
ističom pred elektromerom alebo nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred
elektromerom, resp. nie je vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového
činného výkonu, za hodnotu MRK a hodnotu rezervovanej kapacity sa považuje
maximálna hodnota zaťaženia meracej súpravy.
c) Pre trojfázové odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy nn sa hodnota
rezervovanej kapacity, MRK alebo nameraného výkonu prepočíta podľa vzorca:
P [kW] = √3 ·Uzdr [V] • I [A] • cos φ (kde: I je prúd v Ampéroch; Uzdr = 0,4
kV, cos φ = 0,95)
d) Pre jednofázové odberné miesta sa prepočíta podľa vzorca:
P [kW] = Uf [V] • I [A] • cos φ (kde: I je prúd v Ampéroch; Uf = 0,23 kV,
cos φ = 0,95)
e) O zmenu hodnoty rezervovanej kapacity resp. tarify na nasledujúce obdobie zmluvný
partner písomne požiada D.A.H., s.r.o. Prešov najneskôr do 20. kalendárneho dňa
mesiaca, ktorý predchádza mesiacu ,od ktorého má byť zmena hodnoty rezervovanej
kapacity dojednaná a uplatnená. Odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto je
pripojené do DS nn, môže požiadať o zmenu hodnoty rezervovanej kapacity na tomto
mieste najskôr po uplynutí 12 mesiacov od posledného zníženia RK pričom platí, že
min. hodnota RK je 20% MRK. Hodnotu RK je možné v priebehu kalendárneho roka
zvýšiť.
f) Odberateľ elektriny so zmluvou o združenej dodávke elektriny žiada o požadované
zmeny prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.
g) Nameraný výkon je najvyššia nameraná stredná hodnota elektrického činného výkonu
v 15 minútovej perióde, ktorý bol nameraný počas kalendárneho mesiaca v dňoch
pondelok až nedeľa počas celých 24 hodín denne.
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II. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesta
užívateľov distribučnej sústavy pripojené do miestnej distribučnej sústavy nízkeho
napätia nn
Tarifa
Tarifa za prístup do distribučnej
sústavy (€/kW/mesiac)
Tarifa za prístup do distribučnej
sústavy (€/A/mesiac)

Dvanásťmesačná Trojmesačná
rezervovaná
rezervovaná
kapacita
kapacita
5,8726

6,7260

Mesačná
rezervovaná
kapacita
7,4240

0,5850

Tarifa za distribúciu elektriny
vrátane prenosu elektriny
(€/MWh)
Tarifa za distribučné straty
(€/MWh)

44,3653
2,8738

1. Výška pevnej mesačnej platby za prístup do distribučnej sústavy sa vypočíta ako súčin
tarify za prístup do distribučnej sústavy a rezervovanej kapacity danou amperickou
hodnotou ističa.
2. Výška platby za distribúciu elektriny sa vypočíta ako súčin tarify za distribúciu elektriny
vrátane prenosu elektriny (€/MWh) a množstva odobratej elektriny v MWh za príslušné
obdobie.
3. Výška platby za distribučné straty sa vypočíta ako súčin tarify za distribučné straty
(€/MWh) a množstva odobratej elektriny v MWh za príslušné obdobie.
III. Tarifa za prekročenie rezervovanej kapacity
V prípade prekročenia rezervovanej kapacity nad dohodnutú alebo stanovenú hodnotu,
D.A.H., s.r.o. Prešov fakturuje tarifu formou prirážky za každý takto prekročený kW vo
výške 5-násobku zmluvne dohodnutej tarify za prístup do distribučnej sústavy (tarify za
výkon). Cena za prekročenie rezervovanej kapacity sa vypočíta ako súčin tarify za
prekročenie rezervovanej kapacity a prekročenia rezervovanej kapacity v danom mesiaci.
Prekročenie rezervovanej kapacity sa vyhodnocuje mesačne a cena sa uplatňuje na celý
mesiac, v ktorom došlo k prekročeniu. Ak sa dohodnutá rezervovaná kapacita rovná MRK,
uplatňuje sa tarifa za prekročenie MRK. Pre odberné miesto pripojené do distribučnej
sústavy na úrovni nízkeho napätia s rezervovanou kapacitou v Ampéroch, fakturuje sa tarifa
formou prirážky za každý takto prekročený Ampér ako 5-násobok ceny rezervovanej
kapacity za jeden Ampér podľa príslušnej tarify a hodnoty veľkosti hlavného ističa
v ampéroch.
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
D.A.H., s.r.o. Prešov pripojený – Východoslovenská distribučná, a.s. a tarify za prístup do
prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose.“
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Posledné dve vety vo výrokovej časti uvedené na strane 4 rozhodnutia
č. 0221/2014/E zo dňa 31. 12. 2013 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí
neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0221/2014/E zo dňa 31. 12. 2013.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým
rozhodnutím č. 0221/2014/E zo dňa 31. 12. 2013 tarify za prístup do miestnej distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. januára 2014 do
31. decembra 2014 s platnosťou aj na roky 2015 a 2016 (ďalej len „rozhodnutie
č. 0221/2014/E“) pre regulovaný subjekt D.A.H., s.r.o. Prešov, Budovateľská 35,
080 01 Prešov, IČO 31 717 152 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
(ďalej len „zákon o regulácii“) môže úrad z vlastného podnetu začať konanie o zmene
rozhodnutia, ak došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo
pri určení ceny.
Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že v priebehu roku 2014 došlo
k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny podľa
§ 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len
„zákon o regulácii“). Táto výrazná zmena spočíva najmä v zmene plánovaných odpisov
súvisiacich s regulovanou činnosťou, faktora investícii, skutočných dodatočných výnosov
v roku 2013 z uplatnenia ceny za pripojenie do sústavy, zo sankcií za prekročenie
rezervovanej kapacity a za skutočne zaplatené výnosy za neoprávnený odber elektriny
spoločnosti Východoslovenská 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 EONE2015). Dôvodom na zmenu rozhodnutia je aj skutočnosť, že tarifa za prístup
do miestnej distribučnej sústavy v roku 2014 oproti predchádzajúcim rokom mala nepriaznivý
ekonomický dopad na bilanciu distribúcie elektriny regulovaného subjektu, keďže náklady za
nakupovanú rezervovanú kapacitu vysoko prevyšujú príjem z distribúcie elektriny cez
amperickú hodnotu ističov.
Na základe uvedených skutočností úrad začal z vlastného podnetu konanie o zmene
rozhodnutia úradu č. 0221/2014/E, o čom upovedomil regulovaný subjekt listom
č. 31890/2014/BA zo dňa 03. 12. 2014.
Úrad výzvou č. 32151/2014/BA zo dňa 04. 12. 2014 vyzval regulovaný subjekt na
predloženie podkladov potrebných na zmenu rozhodnutia č. 0221/2014/E.
Regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu 33297/2014/BA zo dňa
15. 12. 2014 podklady, ktoré však neboli úplné a kompletné pre účely zmeny rozhodnutia
č. 0221/2014/E.
Súčasne regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu 33411/2015/BA
zo dňa 15.1 2. 2014 list, v ktorom oznámil, že žiada o schválenie vlastného návrhu ceny
(zmenu rozhodnutia č. 0221/2014/E). Dôvodom zmeny predloženia prevzatého návrhu ceny
za distribúciu elektriny - Východoslovenská distribučná, a.s. na vlastný návrh ceny je
nepriaznivý ekonomický dopad na bilanciu distribúcie elektriny regulovaného subjektu,
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keďže náklady za nakupovanú rezervovanú kapacitu vysoko prevyšujú príjem z distribúcie
elektriny cez amperickú hodnotu ističov.
Následne regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu 34489/2014/BA
zo dňa 22. 12. 2014 doplnené podklady potrebné na zmenu rozhodnutia č. 0221/2014/E.
Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov listom č. 35371/2014/BA zo dňa 02. 01. 2015 vyzval
regulovaný subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote piatich
dní odo dňa doručenia tejto výzvy.
Regulovaný subjekt sa listom doručeným úradu dňa 15. 01. 2015
a zaevidovaným pod č. 1115/2015/BA vyjadril k predloženému návrhu zmeny rozhodnutia,
v ktorom oznámil, že k podkladom pred vydaním rozhodnutia nemá žiadne pripomienky.
Úrad v cenovom konaní vychádzal z rozhodnutia č. 0221/2014/E zo dňa 31. 12. 2013,
návrhu ceny, na základe ktorého bolo rozhodnutie č. 0221/2014/E vydané, podkladov
predložených regulovaným subjektom na základe výzvy na predloženie podkladov
a z informácií známych mu z úradnej činnosti.
Úrad pred vydaním rozhodnutia upravil text návrhu na zmenu rozhodnutia
z legislatívno-právneho hľadiska a zosúladil pojmy v návrhu s ustáleným pojmoslovím
v elektroenergetike. Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti cenového rozhodnutia
sa doterajšie znenie častí I. až III. nahrádza v úplnom znení okrem vety týkajúcej sa daní
a odvodu do Národného jadrového fondu a vety o platnosti rozhodnutia na roky 2015 a 2016.
Úrad mení rozhodnutie s účinnosťou od 15. januára 2015 do 31. decembra 2016.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že zmena rozhodnutia
úradu č. 0221/2014/E je v súlade so zákonom o regulácii, § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 29 a 30
vyhlášky č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení
vyhlášky č. 189/2014 Z. 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.

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

Rozhodnutie sa doručí:
D.A.H., s.r.o. Prešov, Budovateľská 35, 080 01 Prešov
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