
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 

Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Číslo: 0167/2011/E-PP                                                                            Bratislava, 22.02.2011 

Číslo spisu: 1306-2011-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 

a plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vo veci zmeny prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141, ktorý bol schválený rozhodnutím 

č. 0162/2010/E-PP zo dňa 28.12.2010,  

 

rozhodol 

 

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141, schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku schváleného 

rozhodnutím č. 0162/2010/E-PP zo dňa 28.12.2010 takto:  

 

V prevádzkovom poriadku kapitola 3.13 vrátane názvu znie: 

 

„3.13 PRAVIDLÁ A PODMIENKY FAKTURÁCIE PLATIEB DO NÁRODNÉHO 

JADROVÉHO FONDU 

3.13.1 Spôsob stanovenia platby do Národného Jadrového fondu 

1. Platba do Národného jadrového fondu je uhrádzaná podľa platného Nariadenia vlády 

č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny 

koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond (ďalej len 

“Jadrový fond“) na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým 

jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „Nariadenie vlády o Národnom 

jadrovom fonde“). 

2. Platba je stanovená formou efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok 

(ďalej len „efektívna sadzba“) určenej Nariadením vlády o Národnom jadrovom fonde. 
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3. Koncový odberateľ pripojený do PS uhradí platbu do Jadrového fondu na základe Zmluvy 

o prístupe do PS a prenose elektriny (ďalej len „Zmluva“) alebo na základe osobitnej 

zmluvy s prevádzkovateľom PS.  

4. Ak koncový odberateľ priamo pripojený do PS má s dodávateľom elektriny uzatvorenú 

zmluvu o dodávke elektriny a s tým súvisiacich služieb, platbu do Jadrového fondu uhradí 

dodávateľ elektriny. 

5. Ak výrobca elektriny priamo pripojený do PS dodáva elektrinu koncovému odberateľovi 

bez použitia sústavy, platbu za koncového odberateľa uhradí výrobca elektriny 

prevádzkovateľovi PS. 

6. Platba do Jadrového fondu sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu 

zo sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo ktorý odoberá 

elektrinu zo sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby na výrobu elektriny.  

3.13.2 Podmienky platieb do Jadrového fondu  

1. Platba do Jadrového fondu sa účtuje a fakturuje koncovému odberateľovi priamo 

pripojenému do PS (ďalej len „Odberateľ“) na základe údajov nameraných alebo 

vyhodnotených PPS v odberných miestach Odberateľa podľa kapitoly  3.5 tohto 

Prevádzkového poriadku. 

2. Ak Odberateľ má s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a s tým 

súvisiacich služieb, platba do Jadrového fondu sa účtuje a fakturuje dodávateľovi 

elektriny za podmienok uvedených v Nariadení vlády o Národnom jadrovom fonde. 

3. Platba do Jadrového fondu sa účtuje a fakturuje podľa množstva elektriny dodanej 

a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave (ďalej len „MDS“) pripojenej do PS 

na základe údajov nahlásených prevádzkovateľom MDS.  

4. Platba do Jadrového fondu sa účtuje a fakturuje výrobcovi elektriny, ktorý dodáva 

elektrinu koncovému odberateľovi bez použitia sústavy, na základe údajov nahlásených 

výrobcom. Výrobca nahlási PPS údaje o množstve elektriny dodanej koncovému 

odberateľovi bez použitia sústavy za príslušný mesiac najneskôr do 7. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. 

3.13.3 Postup pri odovzdávaní údajov medzi subjektmi pripojenými do PS  

1. Prevádzkovateľ MDS nahlási PPS údaje podľa bodu 3.11.2 za príslušný mesiac 

v dohodnutej forme elektronicky na internetovú adresu určenú PPS a písomne ich potvrdí 

do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  
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2. Ak Prevádzkovateľ MDS údaje podľa ods. 1 neposkytne PPS do 7. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca za príslušný mesiac, PPS má právo stanoviť odhad týchto údajov. 

Takýto odhad je platný pre stanovenie mesačnej úhrady a jej fakturáciu. 

3. Prípadné rozdiely medzi skutočnosťou a nahlásenými údajmi, alebo odhadnutými údajmi 

podľa ods. 2. zašle Prevádzkovateľ MDS e-mailom na internetovú adresu určenú PPS 

v dohodnutej forme a písomne do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Rozdiel bude 

Prevádzkovateľovi MDS vyfakturovaný. 

3.14.4 Fakturačné a platobné podmienky  

1. Odberateľ odvedie na účet PPS sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby a množstva 

elektriny dodanej koncovému odberateľovi elektriny za príslušný mesiac. Ak odberateľ 

má s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a s tým súvisiacich 

služieb, túto sumu odvedie na účet dodávateľa elektriny. 

2. Prevádzkovateľ MDS pripojenej do PS odvedie na účet PPS sumu, ktorá sa rovná súčinu 

efektívnej sadzby a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny v MDS 

za príslušný mesiac. 

3. PPS vystavuje mesačnú faktúru za platbu do Jadrového fondu, a to najneskôr do 15. dňa 

mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa vyúčtovacia faktúra týka. Splatnosť 

faktúry je do 7 kalendárnych dní po jej odoslaní Užívateľovi PS faxom. Faktúra bude 

zaslaná súčasne poštou doporučeným listom. 

4. V prípade, že deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného 

pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu 

Prevádzkovateľa PS.  

5. PPS je oprávnený fakturovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 1M EURIBOR 

+ 2 % p. a. (pri 360-dňovom účtovnom roku), ktorého hodnota je stanovená v deň 

splatnosti dlžnej platby. Úrok z omeškania je splatný do 14 kalendárnych dní 

od doručenia jeho vyúčtovania faxom. Faktúra bude súčasne Užívateľovi zaslaná 

doporučenou poštou na adresu jeho sídla. 

3.13.5 Efektívna sadzba 

1. Efektívna sadzba bude každoročne 1. júla zvýšená o koeficient jadrovej inflácie 

za predchádzajúci rok stanovený Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaokrúhlená 

na dve desatinné miesta. PPS má právo účtovať zmenenú výšku efektívnej sadzby. Túto 
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zmenu sú obe zmluvné strany povinné bezodkladne a v plnom rozsahu, s účinnosťou 

od dátumu účinnosti všeobecne záväznej právnej normy premietnuť do Zmluvy formou 

číslovaného dodatku, ktorý sa obe zmluvné strany zaväzujú akceptovať. 

2. Zmluvné strany uskutočnia finančné vysporiadanie prípadne vzniknutých cenových 

rozdielov najneskôr do jedného mesiaca od účinnosti všeobecne záväznej právnej normy, 

pokiaľ sa nedohodnú inak.“. 

 

Kapitola 3.13 prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. schváleného rozhodnutím č. 0162/2010/E-PP 

zo dňa 28.12.2010 zostávajú nezmenené. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 

a plynárenstva (ďalej len „úrad“) rozhodnutím č. 0162/2010/E-PP zo dňa 28.12.2010 (ďalej 

len „rozhodnutie“) schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, 

IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“).  

 

 Úradu bol dňa 16.02.2011 pod podacím číslom 3650/2011/BA doručený návrh 

na zmenu rozhodnutia číslo č. 0162/2010/E-PP“ č. PS/2011/002909 zo dňa 16.02.2001 (ďalej 

len ,,návrh“), ktorý predložil účastník konania, týmto dňom sa začalo správne konanie vo veci 

schválenia zmeny prevádzkového poriadku. 

  

Návrh na zmenu znenia prevádzkového poriadku predložil účastník konania 

na schválenie úradu podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 

v  sieťových odvetviach a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov z dôvodu, že „navrhované znenie príslušnej kapitoly prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS (kap. 3.13) bude mať jednoznačný výklad a jasne 

stanoví postupy pre všetky dotknuté subjekty, aby bol nielen dosiahnutý cieľ nariadenia“ 

vlády Slovenskej republiky zo 6. októbra 2010 č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny  koncovým odberateľom a spôsobe jeho 

výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, „ale aj jednoznačne špecifikované 

postupy pri napĺňaní tohto cieľa.“ 

 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu zmeny prevádzkového poriadku, jeho 

súladu so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády 
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Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 

s elektrinou v znení neskorších predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky 

zo 6. októbra 2010 č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu 

z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond 

na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom 

a rádioaktívnymi odpadmi, dospel k záveru, že navrhované znenie zmeny prevádzkového 

poriadku účastníka konania spĺňa požiadavky na jeho schválenie 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, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, 

P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Holjenčík 

                                                                     predseda Rady pre reguláciu             

                                                                                                         vykonávajúci pôsobnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                predsedu úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

 


