
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: 0009/2012/E                                                 Bratislava 04.10.2011 
Číslo spisu: 4650-2011-BA 
 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 

písm. d) prvého bodu a písm. 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 návrhu ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny pre regulovaný subjekt 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 
IČO 35 829 141 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. f) 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. e) a § 2 písm. e) vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových 
odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 15, § 16, § 17 a prílohou č. 2 vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 225/2011“) pre regulovaný subjekt 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, 
IČO 35 829 141 schvaľuje na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012: 

 
1) Tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny pre koncových odberateľov 

elektriny priamo pripojených na prenosovú sústavu: 
 

Zložky ceny Jednotka Hodnota 

Za rezervovanú kapacitu €/MW/rok 31 039,3897 

Za prenesenú elektrinu €/MWh 3,5776 

 
2) Výrobcovi elektriny pripojenému do prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky 

sa tarify za  prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny neúčtujú.  
 
3) Tarifu PSstraty2012 v hodnote 1,0459 €/MWh za straty pri prenose elektriny prenosovou 

sústavou.  
 
4) Hodnoty ekonomických parametrov: 
 

koeficient m = .... podľa § 16 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 225/2011, 
koeficient k2012 = .... % podľa § 17 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 225/2011, 
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INVPL2012 - celkový plánovaný objem investícií do prenosovej sústavy ................. eur 
v roku 2012, 

JPI2012 - aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie 1,8167, 

PLE2012 – cenu elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny v eurách 
na jednotku množstva elektriny na rok 2012 vo výške ............. €/MWh (vrátane povolených 
nákladov na odchýlku na rok 2012 v eurách na jednotku množstva elektriny), 
 
PNvych - skutočné oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v roku 2010 súvisiace 
s regulovanou činnosťou okrem odpisov súvisiacich s regulovanou činnosťou a nákladov 
na dispečerskú činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových 
služieb ............... eur, 
 
RABvych - východiskovú hodnotu regulačnej bázy aktív v eurách, ktorá sa rovná všeobecnej 
hodnote majetku regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej s regulovanou činnosťou 
precenenej k 1. januáru 2011 vo výške .............. eur, 
 
Ovych - východiskovú hodnotu odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom roku 
regulačného obdobia v eurách súvisiacich s regulovanou činnosťou a vypočítaných 
z RABvych na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne 
využívaných pre regulovanú činnosť ...................... eur, 
 
PO2012 - plánované odpisy v eurách na rok 2012 súvisiace s regulovanou činnosťou 
z plánovanej hodnoty schválených alebo určených investícií v eurách zaradených 
do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť v roku 
2011 a vypočítaných na základe doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne 
využívaných pre regulovanú činnosť .................. eur, 
 
O2012 - plánované náklady regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny 
na rok 2012 na odchýlku súvisiacu s plánovaným diagramom strát elektriny na rok 2012 
pri prenose elektriny; tieto náklady sa stanovia pomerne k skutočným nákladom za obdobie 
január až jún 2011 vo výške ............... €/MWh. 
 
 

 
Všetky uvedené hodnoty taríf sú bez DPH.  
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 24.8.2011 listom 
č. PS/2011/012030 zo dňa 22.8 2011 doručený pod podacím číslom úradu č. 19626/2011/BA 
návrh ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2012 (ďalej len 
„návrh ceny“) regulovaného subjektu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 
Týmto dňom sa začalo 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. 20060/2011/BA zo dňa 26.8.2011 oznámil Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky, že začalo konanie o návrhu ceny, ktorý regulovaný subjekt predložil. 
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Úrad preskúmal predložený návrh ceny. Vzhľadom na to, že predložený návrh ceny 
nebol dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia návrhu ceny v zmysle 
zákona o regulácii, úrad listom č. 21218/2011/BA zo dňa 7.9.2010 vyzval regulovaný subjekt 
na odstránenie nedostatkov a doplnenie návrhu ceny, a to v lehote 5 dní odo dňa doručenia 
výzvy a cenové konanie rozhodnutím číslo 0126/2011/E-PK prerušil. 
K návrhu ceny úrad požadoval upraviť hodnoty množstiev elektriny a plán investícii doplniť 
o plán použitia príjmov z riadenia preťaženia k príslušným investičným akciám. 

 
Regulovaný subjekt odôvodnil použitie hodnôt množstiev elektriny a doplnil návrh ceny 

listom číslo PS/2011/013056 zo dňa 14.9.2011 doručeným úradu dňa 14.9.2011 pod podacím 
číslom úradu č. 21813/2011/BA. 

 
Úrad preskúmal doplnený návrh ceny. Pri schválení taríf uvedených vo výrokovej časti 

rozhodnutia boli použité parametre: 
 

a) CEEEX,2012 vo výške 56,2335 €/MWh, 
b) OPP2012 vo výške .............. MWh, 
c) PPSCPS,2012 vo výške ......... %, 
d) QPL2012 vo výške .............. MWh, 
e) FPS2012 vo výške .............. €/MWh. 

 
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 22027/2011/BA zo dňa 

19.9.2011 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu 
s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie. 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa k predloženému návrhu ceny 

vyjadrilo listom č. 6871/2011-3200 zo dňa 27.09.2011 pod podacím číslom úradu 
č. 23050/2011/BA doručeným dňa 28.09.2011 kladne a oznámilo, že k predloženému návrhu 
ceny nebude vznášať pripomienky. 

 
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je 

v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s s § 1 písm. e) a § 2 písm. e) vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových 
odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 15, § 16, § 17 a prílohou č. 2 vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v elektroenergetike 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, PhD., predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci 
pôsobnosť predsedu úradu. 
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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 vo veciach cien nemá odkladný 
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 
            predseda Rady pre reguláciu 
   vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.  
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 


