
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: 0178/2011/E-PP                                                                            Bratislava, 21.07.2011 
Číslo spisu: 2842-2011-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 distribučnej sústavy ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 
907 01 Myjava, IČO: 36 315 117, ktorý bol schválený rozhodnutím č. 0143/2010/E-PP zo dňa 
24.03.2010, 
 

r o z h o d o l  
 
podľa § 15 ods. 1 a 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 
distribučnej sústavy ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, 
IČO: 36 315 117, s c h v a ľ u j e zmenu prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím 
č. 0143/2010/E-PP zo dňa 24.03.2010 takto:  
 
 
1. V Prílohe č. 2 k PPDS a v Prílohe č.3 k PPDS v častiach 3 sa vkladá nový odsek, ktorý 
znie: 
 
„ - Ak je distribúcia elektriny u koncového odberateľa meraná na sekundárnej strane 
transformátora, to znamená na strane nižšieho napätia a odberateľ elektriny má priznanú tarifu 
za distribúciu na úrovni vyššieho napätia transformátora, pripočítavajú sa k nameraným 
hodnotám odberu transformačné straty činnej elektriny pre pokrytie strát transformátora takto:  
- straty činné (kWh) transformátora vo výške 4 % u odberu z distribučnej sústavy vn, a to 
z celkovej mesačnej distribúcie elektriny (kWh) nameranej určeným meradlom. Takto 
upravené množstvo elektriny je základom pre stanovenie platieb za systémové služby, 
za prevádzkovanie systému, platieb za distribúciu a dodávku elektriny koncovému 
odberateľovi, za straty pri distribúcii ako aj vyhodnotenie dodržania zmluvnej hodnoty 
účinníka. Nameraný štvrťhodinový výkon zvýšený o 4 % u odberov bude použitý 
pre vyhodnotenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK), rezervovanej kapacity (RK).“ 
 
2. V Prílohe č. 2 k PPDS v  časti 2 sa vkladá nový odsek, ktorý znie: 
 
„ - Na zabezpečenie technickej bezpečnosti distribučnej sústavy ENERGOSAM, s.r.o. všetky 
odbery sa uskutočňujú pri induktívnom účinníku 0,95 – 1. Pri nedodržaní uvedenej tolerancie 
prevádzkovateľ DS účtuje odberateľovi tarifnú prirážku v zmysle rozhodnutia úradu.“ 
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Uvedené odseky  prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
ENERGOSAM, s.r.o. nadobúdajú účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
ENERGOSAM, s.r.o. schváleného rozhodnutím č. 0143/2010/E-PP zo dňa 24.03.2010 
zostávajú nezmenené. 

 
Odôvodnenie: 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky 
a plynárenstva (ďalej len „úrad“) rozhodnutím č. 0143/2010/E-PP zo dňa 24.03.2010 schválil 
prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. 
M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 (ďalej len „účastník konania“). 

 Úradu bol dňa 26.05.2011 pod podacím číslom 10238/2011/BA doručený návrh 
na schválenie zmeny prevádzkového poriadku zo dňa 23.05.2011 (ďalej len ,,návrh 
doplnku“), ktorý predložil účastník konania, týmto dňom sa začalo správne konanie vo veci 
schválenia zmeny prevádzkového poriadku.  

Návrh na zmenu 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 upresnenia 
niektorých jeho častí vyplývajúcich zo zmeny dodávateľa elektriny pre časť odberateľov 
z miestnej distribučnej sústavy a zmien súvisiacich s meraním spotreby elektriny a jej 
odpočtov. 

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 
Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 
s elektrinou v znení neskorších predpisov, dospel k záveru, že navrhované znenie 
prevádzkového poriadku účastníka konania spĺňa požiadavky na jeho schválenie a 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, PhD. 
                                                                        predseda Rady pre reguláciu             
                                                                                                           vykonávajúci pôsobnosť                            
                                                                                                                predsedu úradu 

 
 

Rozhodnutie sa doručí: 
ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava 


