
 

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: 0005/2018/E-EU             Bratislava 13. 02. 2018 

Číslo spisu: 8258-2017-BA 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa článku 

7 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje 

sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy 

v spojení s § 4 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci 

schválenia návrhu hraničných hodnôt maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu 

elektrickej energie typu B, C a D v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky 

na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy 

 

r o z h o d o l 

 

 

tak, že s ch v a ľ u j e hraničné hodnoty maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu 

elektrickej energie typu B, C a D v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky 

na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy predložené prevádzkovateľom 

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

Bratislava, IČO: 35 829 141 v tomto znení: 

 

„Hraničné hodnoty maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie  

typu B, C a D 

 

 

Typ A:    0,8kW  ≤ Pmax < 100 kW (Limit B)  a  U < 110 kV 

Typ B: 100 kW (Limit B)  ≤ Pmax < 5 MW (Limit C)  a  U < 110 kV 

Typ C:  5 MW (Limit C)  ≤ Pmax < 20 MW (Limit D)  a  U < 110 kV 

Typ D:  20 MW (Limit D)  ≤ Pmax  a  U < 110 kV  

 Pmax nerozhoduje*   a  U ≥ 110 kV 

kde Pmax je „maximálny výkon výrobnej jednotky“ a U je „napäťová hladina miesta pripojenia 

do sústavy“ podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631. 
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* Za „Typ D“ je považovaná aj každá výrobná jednotka pripojená  do napäťovej hladiny 

110 kV a viac bez ohľadu na jej maximálny výkon.“ 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 03. 10. 2017 

doručený list prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava, IČO 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) 

„Návrh hraničných hodnôt maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie“ 

vypracovaného podľa článku 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým 

sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej 

sústavy (ďalej len „RFG NC“). Prílohou listu bol „Návrh výkonových limitov“ (ďalej len 

„návrh“). Predmetný návrh predložil účastník konania úradu na schválenie a je zaevidovaný 

pod podacím číslom úradu 36848/2017/BA.  

Podľa článku 5 ods. 3 RFG NC návrhy hraničných hodnôt maximálnej kapacity 

pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D podliehajú schváleniu príslušným 

regulačným orgánom alebo prípadne členským štátom. Pri vypracúvaní návrhov príslušný 

prevádzkovateľ prenosovej sústavy koordinuje svoju činnosť so susediacimi 

prevádzkovateľmi prenosových sústav a s prevádzkovateľmi distribučných sústav a uskutoční 

verejné konzultácie v súlade s článkom 10 RFG NC. Návrh na zmenu hraničných hodnôt 

predloží príslušný prevádzkovateľ prenosovej sústavy najskôr tri roky po predchádzajúcom 

návrhu. 

Návrh bol vypracovaný a odsúhlasený v rámci spolupráce so všetkými 

prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav v SR (Západoslovenská distribučná, 

a. s., Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a. s., Východoslovenská distribučná, a. s.) 

a susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v ENTSO-E (ČEPS, a. s., MAVIR 

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Austrian Power Grid AG, 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.).  

Usporiadateľom verejnej konzultácie bol účastník konania, ako prevádzkovateľ 

prenosovej sústavy na Slovensku a prebiehala v termíne od 15. 6. 2017 do 14. 7. 2017. Dopad 

verejnej konzultácie na návrh výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek 

na výrobu elektrickej energie nie je. Konečný návrh výkonových limitov je totožný s návrhom 

výkonových limitov, ku ktorým prebiehala verejná konzultácia. Účastník konania na výzvu 

úradu doplnil podklady a informácie o verejnej konzultácii. 

 Úrad listom č. 33808/2017/BA „Oznámenie o začatí správneho konania vo veci 

návrhu hraničných hodnôt maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie 

podľa článku 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje 

sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy“ zo 

dňa 24. 10. 2017 oznámil účastníkovi konania začatie správneho konania podľa zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“). 

Úrad požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako orgán 

vykonávajúci štátnu správu v energetike podľa § 88 ods. 2 zákona o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o stanovisko k návrhu účastníka 

konania. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky listom zaevidovaným pod podacím 

číslom úradu 3938/2018/BA zo dňa 30. 01. 2018 návrh účastníka konania nenamietalo. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 

predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 
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Úrad vykonal všetky úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal podklady 

nachádzajúce sa v spise č. 8258–2017–BA, v priebehu správneho konania s účastníkom 

konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol tak ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, 

a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

 

 

 


