
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: 0049/2009/E                                                   Bratislava, 31.12.2008 
Číslo spisu: 3243/2008/BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) prvého bodu a f) 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 prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 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. 1 písm. 

g) a i) 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  § 1 písm. f) a h) a § 2 písm. f) 
a h) výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu 
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a prílohy č. 5 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 schvaľuje na 
obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy 
a distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre jednotlivé skupiny 
odberateľov elektriny regulovaného subjektu v prevádzke Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava:          

 
Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky 
priznania jednotlivých taríf: 
 
A – tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre 
odberné miesta pripojené na vysoké napätie (VN) 
 
Tarifa  je  vhodná  pre  odberné miesta,  ktoré sú pripojené  na vysoké napätie   
Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane 
strát..................................................................................782,82 Sk/MWh (25,9849 Eur/MWh).  
 
B – tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre 
odberné miesta pripojené na nízke napätie (NN) 
 
B1) Tarifa  je  vhodná  pre  odberné miesta, ktorých spotreba elektriny za rok je väčšia ako 
1000 MWh  
Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane 
strát...............................................................................1 158,00 Sk/MWh (38,4386 Eur/MWh). 
 
B2) Tarifa  je  vhodná  pre  odberné miesta, ktorých spotreba elektriny za rok je nižšia ako 
1000 MWh  
Tarifa za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane 
strát...............................................................................1 295,00 Sk/MWh (42,9861 Eur/MWh). 
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 Tieto tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny zahŕňajú 
v sebe aj tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,          
824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 pripojený – ZSE Distribúcia, a.s. a tarify za prístup do 
prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose. 

  
Regulovaný subjekt SLOVNAFT, a.s. pre jednotlivé skupiny odberateľov elektriny fakturuje 
okrem taríf za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny tieto nasledovné 
tarify: 
1. tarifu za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny.................282,00 Sk/MWh       
    (9,3607 Eur/MWh), 
2. tarifu za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny........82,00 Sk/MWh   
    (2,7219 Eur/MWh). 
 
Pre prepočet cien zo slovenských korún na eurá je použitý konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 Sk. 
    
Všetky uvedené tarify sú bez DPH a bez spotrebnej dane z elektriny. 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 3.11.2008  doručený 
pod podacím číslom úradu č. 12487/2008/BA návrh ceny za prístup do miestnej distribučnej 
sústavy a distribúciu elektriny 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“). 
 

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. 13096/2008/BA zo dňa 11.11.2008 oznámil Ministerstvu 
hospodárstva Slovenskej republiky, že začalo konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny, 
ktorý predložil regulovaný subjekt.   

 
Úrad vyzval listom č. 13097/2008/BA zo dňa 11.11.2008 regulovaný subjekt na 

odstránenie nedostatkov v návrhu ceny a cenové konanie prerušil rozhodnutím                       
č. 113/3243/2008-BA/02/PK zo dňa 11.11.2008.  
 

Úrad listom č. 11326/2008/BA zo dňa 15.10.2008 oznámil regulovanému subjektu 
zmenu tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2009 
(ďalej len „tarifa za distribúciu elektriny“), kde sa do tarify za distribúciu elektriny doplnil 
parameter Y2009  na základe novely výnosu č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien 
v elektroenergetike, ktorý zohľadnil rozdiel ceny elektriny na účely pokrytia strát pri 
distribúcii elektriny v Sk v roku 2008 a v roku 2009.  
 

Úrad listom č. 14471/2008/BA zo dňa 2.12.2008 oznámil regulovanému subjektu 
schválenie tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému na rok 2009 pre 
ZSE Distribúcia, a.s., ktoré žiadal zohľadniť do návrhu ceny. Zároveň úrad žiadal doplniť do 
parametra Y2009 aj rozdiel EONE2009 oproti EONE2008. 
 
 Regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu č. 15677/2008/BA zo dňa 
15.12.2008 doplnený návrh ceny, čím odstránil nedostatky v návrhu ceny.    
    



 3

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 15815/2008/BA zo dňa 
17.12.2008 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu 
s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie. 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa 
v zákonnej 10 dňovej lehote k predloženému návrhu ceny vyjadrilo kladne listom pod 
podacím číslom úradu č.16666/2008/BA doručeným dňa 23.12.2008. 
 

Úrad po preskúmaní doplneného návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je  
v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 1 písm. f) a h) a § 2 písm. f) a h) výnosu Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie 
v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania  (oznámenie č. 226/2008 Z.z.) a prílohy č. 5 
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  


