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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0195/2015/E
Číslo spisu: 7648-2014-BA

Bratislava 30. 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. 0174/2014/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 U.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál
U.S. Steel, 044 54 Košice, IČO 36 199 222 m e n í rozhodnutie č. 0174/2014/E zo
dňa 31. 12. 2013 s účinnosťou od 1. februára 2015 do 31. decembra 2016 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0174/2014/E zo dňa 31. 12. 2013 sa slová
„Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny..... 12,0103 €/MWh.
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny ..............................................................1,1293 €/MWh.
Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktoré sú pripojené na vysoké napätie.
Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny....... 16,3433 €/MWh.
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny ..............................................................3,7161 €/MWh.
Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktoré sú pripojené na nízke napätie.“
nahrádzajú slovami
„Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny..... 12,7700 €/MWh.
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny ..............................................................1,0684 €/MWh.
Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktoré sú pripojené na vysoké napätie.
Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny....... 14,9888 €/MWh.
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny ..............................................................3,5155 €/MWh.
Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktoré sú pripojené na nízke napätie.“.

Ostatné časti rozhodnutia č. 0174/2014/E zo dňa 31. 12. 2013 zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0174/2014/E zo dňa 31. 12. 2013.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým
rozhodnutím č. 0174/2014/E zo dňa 31. 12. 2013 tarify za prístup do miestnej distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014
s platnosťou aj na roky 2015 a 2016 (ďalej len „rozhodnutie č. 0174/2014/E“) pre
regulovaný subjekt U.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice,
IČO 36 199 222 (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 o regulácii. Táto výrazná zmena spočíva najmä v zmene ceny
elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny a zmena parametrov na
rok 2015, t.j. plánovaného množstva prenesenej elektriny, plánovaných odpisov súvisiacich
s regulovanou činnosťou, miery výnosnosti regulačnej bázy aktív, koeficientu miery využitia
disponibilných zdrojov do investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou, alikvotnej časti
plánovaných výnosov z medzinárodnej prevádzky, plánovaných nákladov regulovaného
subjektu na odchýlku súvisiacu s plánovaným diagramom strát elektriny, skutočných výnosov
v roku 2013 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných sústav, výrobcami
elektriny a koncovými odberateľmi elektriny za pripojenie do sústavy spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (plánované ekonomicky oprávnené náklady na
prenos elektriny, ktoré zahŕňajú náklady na prenos elektriny vrátane strát elektriny pri prenose
elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený
EONE2015), v náraste nákladov na opravy a údržbu v roku 2015 o ..... eur, teda nárast o ..... %
oproti roku 2014 a faktorom vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny KA2015 (plánované ekonomicky oprávnené náklady na
distribúciu elektriny EONV2015 v roku 2015). Taktiež došlo k nárastu plánovaného množstva
distribuovanej elektriny z prenosovej sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený
v roku 2015 o ..... MWh, teda nárast o ..... % oproti roku 2014.
Na základe uvedených skutočností úrad začal z vlastného podnetu konanie o zmene
rozhodnutia úradu č. 0174/2014/E, o čom upovedomil regulovaný subjekt listom
č. 31751/2014/BA zo dňa 03. 12. 2014.
Úrad výzvou č. 31973/2014/BA zo dňa 04. 12. 2014 vyzval regulovaný subjekt na
predloženie podkladov potrebných na zmenu rozhodnutia č. 0174/2014/E.
Regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu 34756/2014/BA zo dňa
29. 12. 2014 a pod podacím číslom úradu 1981/2015/BA zo dňa
22. 01. 2015 podklady potrebné na zmenu rozhodnutia č. 0174/2014/E.
Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov listom č. 2109/2015/BA zo dňa 22. 01. 2015 vyzval regulovaný
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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 30. 01. 2015
a zaevidovaným pod č. 3198/2015/BA vyjadril k predloženému návrhu zmeny rozhodnutia,
v ktorom oznámil, že k podkladom pred vydaním rozhodnutia nemá pripomienky.
Úrad v cenovom konaní vychádzal z rozhodnutia č. 0174/2014/E zo dňa 31. 12. 2013,
návrhu ceny, na základe ktorého bolo rozhodnutie č. 0174/2014/E vydané, podkladov
predložených regulovaným subjektom na základe výzvy na predloženie podkladov
a z informácií známych mu z úradnej činnosti. Úrad mení rozhodnutie s účinnosťou
od 1. februára 2015 do 31. decembra 2016.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že zmena rozhodnutia
č. 0174/2014/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

Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva

Rozhodnutie sa doručí:
U.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice,
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