
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: 0180/2009/E                                                   Bratislava, 31.12.2008 
Spis č.: 3645-2008-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) prvého bodu f) a kk) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach             
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia   
o cene za dodávku elektriny pre malé podniky pre regulovaný subjekt SLOVNAFT, a.s., 
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 takto    

 
r o z h o d o l: 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 12  

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s prílohou č. 7 k výnosu Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien 
v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 pre regulovaný subjekt       
SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 určuje na obdobie od 
1.1.2009 do 31.12.2009 tieto maximálne ceny za dodávku elektriny pre malé podniky: 
 
I. Všeobecné pravidlá 
 

1) Na základe Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, 
ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra 
2008 č. 7/2008 (ďalej len „výnos č. 2/2008“), sa na účely cenovej regulácie 
v elektroenergetike na rok 2009 za malý podnik považuje koncový odberateľ 
elektriny, ktorého spotreba elektriny v roku 2007 za všetky jeho odberné miesta bola 
najviac 30 000 kWh s výnimkou domácností. 

2) Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia pre dodávku elektriny pre odberateľov 
elektriny, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy 
na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy -  
ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 alebo 
do miestnych distribučných sústav (v zmysle § 1 písmeno i) výnosu č. 2/2008), ktoré 
sú pripojené do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. alebo do miestnych 
distribučných sústav v zmysle prílohy č. 7 časť D ods. 5 výnosu č. 2/2008. 

3) Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky určené týmto rozhodnutím pozostávajú 
z dvoch častí: 
a)   z mesačnej platby za jedno odberné miesto, 
b)   z ceny za jednu kWh odobranej elektriny v príslušnom pásme. 
Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky určené týmto rozhodnutím v sebe 
nezahŕňajú tarifu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny, cenu za straty pri 
distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému  
a ostatné položky, ktoré sú v súlade s platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví vo veci schválenia ceny za prístup do distribučnej sústavy 
a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je malý 
podnik pripojený. Uvedené položky sú pre každé odberné miesto malého podniku 
fakturované osobitne v súlade s platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „úrad“) vo veci schválenia ceny za prístup do distribučnej sústavy 
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a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je malý 
podnik pripojený. 

4) Za malý podnik je považovaný taký koncový odberateľ elektriny a jeho odberné 
miesta, ktorého určí dodávateľ elektriny na základe údajov o histórii spotreby za rok 
2007 v zmysle ustanovení výnosu č.2/2008 (ďalej len „odberateľ elektriny“). Ak má 
koncový odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti zaradenia, môže písomne 
požiadať dodávateľa elektriny o preverenie správnosti zaradenia. Táto žiadosť 
obsahuje podklady, z ktorých vyplýva nesprávnosť zaradenia dodávateľom elektriny.  

5) Odberatelia elektriny mimo domácností bez histórie spotreby za rok 2007 nie sú 
považovaní za malé podniky na účely cenovej regulácie v elektroenergetike.  

 
II. Ceny za dodávku elektriny pre malé podniky 
 
Cena za dodávku elektriny pre malé podniky s produktom SLOVNAFTStandardPower 
Malý podnik – SLOVNAFTStandardPower 

Sk/kWh 2,58182 cena za elektrinu 
Eur/kWh 0,085701 

 
Malý podnik – SLOVNAFTStandardPower  

Sk/mesiac 60,251 mesačná platba za jedno 
odberné miesto Eur/mesiac 2,0000 
 
Podmienky za dodávku elektriny v produkte SLOVNAFTStandardPower pre malé 
podniky 
 

1) Cena za dodávku elektriny pre malé podniky je stanovená v rozhodnutí úradu pre 
dodávateľa elektriny. 

2) Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné 
obdobie vždy v rovnakej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú 
alikvotne, podľa počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový 
počet dní v kalendárnom roku, spravidla ide o 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby 
za každý aj započatý deň dodávky elektriny. 

3) Dodávateľ elektriny je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok na priznanie 
tohto produktu. V prípade neoprávnene priznaného produktu má dodávateľ elektriny 
právo doúčtovať spotrebu elektriny cenou za dodávku elektriny v príslušnom 
produkte, ktorého podmienky priznania odberateľ elektriny spĺňa. 

4) Dodávateľ elektriny účtuje DPH v súlade so zákonom o DPH. Dodávateľ elektriny 
účtuje spotrebnú daň v súlade so zákonom o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a 
zemného plynu. 

 
Pre prepočet cien zo slovenských korún na eurá je použitý konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 Sk. 
 
Všetky uvedené ceny sú bez DPH a bez spotrebnej dane z elektriny. 

 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa  21.11.2008  
doručený pod podacím číslom úradu č. 13676/2008/BA návrh ceny za dodávku elektriny pre 
malé podniky na rok 2009 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu SLOVNAFT, a.s., 
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 (ďalej len „regulovaný subjekt“), týmto 
dňom sa začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“). 
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Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o regulácii“) úrad listom č. 14657/2008/BA zo dňa 4.12.2008 oznámil  
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, že začalo konanie vo veci rozhodnutia 
o návrhu ceny, ktorý predložil regulovaný subjekt.   

Úrad vyzval listom č. 14658/2008/BA zo dňa 4.12.2008 regulovaný subjekt na 
odstránenie nedostatkov v návrhu ceny a cenové konanie prerušil rozhodnutím  
č. 142/3645/2008-BA/02/PK zo dňa 4.12.2008.  
 Úrad listom č. 15547/2008/BA zo dňa 16.12.2008 oznámil regulovanému subjektu 
schválenie cien za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2009 pre ZSE Energia, a.s., 
ktoré žiadal zohľadniť do návrhu ceny. 
 Regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu č. 16202/2008/BA zo dňa 
18.12.2008 doplnený návrh ceny, čím odstránil nedostatky v návrhu ceny.   
 Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 16494/2008/BA zo dňa 
22.12.2009 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu 
s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa 
k predloženému návrhu ceny nevyjadrilo. 

Úrad po preskúmaní doplneného návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je  
v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s časťou D prílohy č. 7 k výnosu Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví z  28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien 
v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z.z.) v znení výnosu  z 1. októbra 2008 č. 7/2008 
(oznámenie č. 377/2008 Z.z.) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona                        
o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu 
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu. 
 
 
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 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný 
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

 
 
 
 
                                                                                

Ing. Jozef Holjenčík 
                    predseda Rady pre reguláciu         

        vykonávajúci pôsobnosť 
                                                                                                             predsedu úradu 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava 
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava  


