
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE 

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

R O Z H O D N U T I E   

 

Číslo: 0005/2019/E-PP      Bratislava, 11. 03. 2019 

Číslo spisu: 1401-2019-BA 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu 

v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny 

rozhodnutia č. 0027/2014/E-PP zo dňa 22. 08. 2014 v znení rozhodnutia č. 0058/2014/E-PP zo dňa 

12. 12. 2014, rozhodnutia č. 0019/2015/E-PP zo dňa 09. 07. 2015, rozhodnutia č. 0035/2015/E-PP 

zo dňa 21. 12. 2015, rozhodnutia č. 0021/2016/E-PP zo dňa 20. 12. 2016, rozhodnutia 

č. 0002/2017/E-PP zo dňa 09. 01. 2017, rozhodnutia č. 0006/2017/E-PP zo dňa 31. 03. 2017, 

rozhodnutia č. 0001/2018/E-PP zo dňa 25. 01. 2018, rozhodnutia č. 0005/2018/E-PP zo dňa 

01. 03. 2018, rozhodnutia č. 0010/2018/E-PP zo dňa 06. 08. 2018, rozhodnutia č. 0015/2018/E-PP 

zo dňa 02. 10. 2018 a rozhodnutia č. 0020/2018/E-PP zo dňa 17. 12. 2018, ktorým úrad schválil 

prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy  

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 13 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach na návrh účastníka konania tak, že pre prevádzkovateľa 

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

824 84 Bratislava, IČO 35 829 141  m e n í  rozhodnutie č. 0027/2014/E-PP zo dňa 22. 08. 2014 

v znení rozhodnutia č. 0058/2014/E-PP zo dňa 12. 12. 2014, rozhodnutia č. 0019/2015/E-PP zo dňa 

09. 07. 2015, rozhodnutia č. 0035/2015/E-PP zo dňa 21. 12. 2015, rozhodnutia č. 0021/2016/E-PP 

zo dňa 20. 12. 2016, rozhodnutia č. 0002/2017/E-PP zo dňa 09. 01. 2017, rozhodnutia 

č. 0006/2017/E-PP zo dňa 31. 03. 2017, rozhodnutia č. 0001/2018/E-PP zo dňa 25. 01. 2018, 

rozhodnutia č. 0005/2018/E-PP zo dňa 01. 03. 2018, rozhodnutia č. 0010/2018/E-PP zo dňa 

06. 08. 2018, rozhodnutia č. 0015/2018/E-PP zo dňa 02. 10. 2018 a rozhodnutia č. 0020/2018/E-PP 

zo dňa 17. 12. 2018 o schválení prevádzkového poriadku takto: 

 

1. V kapitole 1.4 sa text „Nariadenie vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný 

jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým 

palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov (Nariadenie vlády o Národnom 

jadrovom fonde)“ nahrádza textom „Nariadenie vlády SR č. 21/2019 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny 

koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový 

fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (Nariadenie vlády o Národnom jadrovom 

fonde)“.  
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2. V prevádzkovom poriadku kapitola 3.16 znie: 

 

„3.16  PRAVIDLÁ A PODMIENKY FAKTURÁCIE EFEKTÍVNEJ SADZBY ODVODU NA 

ÚHRADU DLHU DO NÁRODNÉHO JADROVÉHO FONDU 
 

3.16.1  Spôsob stanovenia platby do Národného Jadrového fondu 

1. Platba do Národného jadrového fondu (ďalej len „Jadrový fond“) je uhrádzaná podľa 

Nariadenia vlády č. 21/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na 

úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti 

o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho 

úhrady (ďalej len „Nariadenie vlády o Národnom jadrovom fonde“). 

2. Platba je stanovená formou efektívnej sadzby odvodu za príslušný rok (ďalej len „efektívna 

sadzba“) určenej Nariadením vlády o Národnom jadrovom fonde. 

3. Koncový odberateľ pripojený do PS uhradí platbu do Jadrového fondu na základe Zmluvy alebo 

na základe osobitnej zmluvy s PPS.  

4. Ak koncový odberateľ pripojený priamo do PS má s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu 

o dodávke elektriny a s tým súvisiacich služieb, platbu do Jadrového fondu uhradí dodávateľ 

elektriny. 

5. Ak výrobca elektriny pripojený priamo do PS dodáva elektrinu koncovému odberateľovi 

elektriny bez použitia sústavy, platbu za koncového odberateľa elektriny uhradí výrobca 

elektriny Prevádzkovateľovi PS. 

6. Platba do Jadrového fondu sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy 

na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo ktorý odoberá elektrinu zo 

sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny alebo na účely ostatnej 

vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny. 

 

3.16.2 Podmienky platieb do Jadrového fondu  

1. Platba do Jadrového fondu sa fakturuje koncovému odberateľovi elektriny pripojenému priamo 

do PS (Užívateľovi) na základe údajov nameraných alebo vyhodnotených PPS v odberných 

miestach Užívateľa podľa týchto OP. Odvod nie je súčasťou ceny za prenos elektriny a uhradí 

sa na základe samostatnej faktúry. 

2. Ak má Užívateľ s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a s tým 

súvisiacich služieb, platba do Jadrového fondu sa fakturuje dodávateľovi elektriny za 

podmienok uvedených v Nariadení vlády o Národnom jadrovom fonde. 

3. Platba do Jadrového fondu sa fakturuje podľa množstva elektriny dodanej a vyrobenej 

v miestnej distribučnej sústave (ďalej len „MDS“) pripojenej do PS na základe údajov 

nahlásených prevádzkovateľom MDS.  

4. Platba do Jadrového fondu sa fakturuje výrobcovi elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovému 

odberateľovi elektriny bez použitia PS, na základe údajov nahlásených výrobcom elektriny. 

Výrobca elektriny nahlási PPS údaje o množstve elektriny dodanej koncovému odberateľovi 

elektriny bez použitia PS za príslušný mesiac do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 



3 
 

3.16.3 Postup pri odovzdávaní údajov  

1. Užívateľ, ktorý je zároveň prevádzkovateľom MDS a/alebo výrobcom elektriny, nahlási PPS 

údaje poľla Nariadenia vlády o Národnom jadrovom fonde za príslušný mesiac na webový 

portál informačného systému obchodného merania PPS a/alebo na e-mailovú adresu 

K_spotreba@sepsas.sk do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

2. Ak Užívateľ, ktorý je zároveň Prevádzkovateľom MDS a/alebo výrobcom elektriny, údaje 

podľa ods. 1 neposkytne PPS do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za príslušný 

mesiac, PPS má právo stanoviť odhad týchto údajov. Takýto odhad je platný pre stanovenie 

mesačnej úhrady a jej fakturáciu. 

3. Prípadné rozdiely medzi skutočnosťou a nahlásenými údajmi, alebo odhadnutými údajmi podľa 

ods. 2 zašle Užívateľ v predpísanej forme na webový portál informačného systému obchodného 

merania PPS a/alebo na e-mail K_spotreba@sepsas.sk a písomne ich potvrdí listom. Rozdiel 

bude Užívateľovi vyfakturovaný opravnou faktúrou. 

 

3.16.4 Fakturačné a platobné podmienky  

1. PPS vystaví mesačnú faktúru za platbu do Jadrového fondu, a to najneskôr do 15. dňa mesiaca, 

ktorý nasleduje po mesiaci, ktorého sa vyúčtovacia faktúra týka. Splatnosť faktúry je do 7 

kalendárnych dní po jej doručení Užívateľovi e-mailom. Faktúra bude zaslaná súčasne poštou 

doporučeným listom. Prevádzkovateľ a Užívateľ sa môžu písomne dohodnúť na vyhotovovaní 

elektronických faktúr. Uvedené musí byť dohodnuté v zmluve a musí obsahovať e-mailové 

adresy pre odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. 

2. V prípade, že deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, 

bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa 

považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu PPS.  

3. Prevádzkovateľ PS je oprávnený v prípade omeškania s úhradou splatnej platby fakturovať úrok 

z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2% p. a. z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania 

(pri 360 dňovom účtovnom roku). Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá 

je platná k prvému dňu omeškania s platbou. Úrok z omeškania je splatný do 14 kalendárnych 

dní odo dňa doručenia faktúry Faktúra bude Užívateľovi súčasne zaslaná doporučenou poštou 

na adresu jeho sídla. 

4. Ak jedna zo zmluvných strán uhradí druhej zmluvnej strane úroky z omeškania z dlžnej sumy, 

ktoré boli neoprávnene fakturované, je zmluvná strana, v prospech ktorej boli takéto úroky 

uhradené, povinná ich bezodkladne vrátiť.“ 

 

 

3. V prevádzkovom poriadku kapitola 11.3 sa vypúšťa. 

    Doterajšie kapitoly 11.4 a 11.5 sa označujú ako kapitoly 11.3. a 11.4. 

 

 

 Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia 

č. 0005/2019/E-PP zo dňa 11. 03. 2019. 

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a. s. schváleného rozhodnutím č. 0027/2014/E-PP zo dňa 22. 08. 2014 v znení 

rozhodnutia č. 0058/2014/E-PP zo dňa 12. 12. 2014, rozhodnutia č. 0019/2015/E-PP zo dňa 

09. 07. 2015, rozhodnutia č. 0035/2015/E-PP zo dňa 21. 12. 2015, rozhodnutia č. 0021/2016/E-PP 

zo dňa 20. 12. 2016, rozhodnutia č. 0002/2017/E-PP zo dňa 09. 01. 2017, rozhodnutia 

č. 0006/2017/E-PP zo dňa 31. 03. 2017, rozhodnutia č. 0001/2018/E-PP zo dňa 25. 01. 2018, 

rozhodnutia č. 0005/2018/E-PP zo dňa 01. 03. 2018, rozhodnutia č. 0010/2018/E-PP zo dňa 
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06. 08. 2018, rozhodnutia č. 0015/2018/E-PP zo dňa 02. 10. 2018 a rozhodnutia č. 0020/2018/E-PP 

zo dňa 17. 12. 2018 zostávajú nezmenené. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 28. 02. 2019 doručený 

a pod podacím číslom úradu 8195/2019/BA zaevidovaný návrh na zmenu prevádzkového poriadku, 

ktorý bol schválený rozhodnutím úradu č. 0027/2014/E-PP zo dňa 22. 08. 2014, ktorý bol zmenený 

rozhodnutím č. 0058/2014/E-PP zo dňa 12. 12. 2014, rozhodnutím č. 0019/2015/E-PP zo dňa 

09. 07. 2015, rozhodnutím č. 0035/2015/E-PP zo dňa 21. 12. 2015, rozhodnutím č. 0021/2016/E-PP 

zo dňa 20. 12. 2016, rozhodnutím č. 0002/2017/E-PP zo dňa 09. 01. 2017, rozhodnutím 

č. 0006/2017/E-PP zo dňa 31. 03. 2017, rozhodnutím č. 0001/2018/E-PP zo dňa 

25. 01. 2018, rozhodnutím č. 0005/2018/E-PP zo dňa 01. 03. 2018, rozhodnutím č. 0010/2018/E-PP 

zo dňa 06. 08. 2018, rozhodnutím č. 0015/2018/E-PP zo dňa 02. 10. 2018 a rozhodnutím 

č. 0020/2018/E-PP zo dňa 17. 12. 2018 (ďalej len ,,zmena prevádzkového poriadku“) 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“). Týmto 

dňom sa začalo správne konanie vo veci zmeny prevádzkového poriadku.  

Zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu v súlade 

s § 17 ods. 2 písm. g) v spojení s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). 

Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania zmení 

rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa 

§ 13, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú. 

 Aktualizácia súčasného znenia platného Prevádzkového poriadku PPS vyplynula zo zmien 

v energetickej legislatíve a týkajú sa: 

- kapitoly 3.16 „Pravidlá a podmienky fakturácie efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu do 

národného jadrového fondu“ v nadväznosti na nové nariadenie vlády SR č. 21/2019 Z. z., ktorým 

sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny 

koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, 

jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (ďalej „Nariadenie vlády o Národnom jadrovom 

fonde“), účinného od 1. februára 2019 a kapitoly 1.4 „Súvisiaca legislatíva“. Obe kapitoly boli 

aktualizované. 

 - kapitoly 11.3 „Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov Európskej únie“ 

v nadväznosti na novelu zákona o regulácii účinnú od 1. januára 2019. V súlade so znením § 45c 

zákona o regulácii je kapitola 11.3 z Prevádzkového poriadku PPS vypustená. 

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

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad 

vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému 

sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu prevádzkového poriadku, jeho súladu 

so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákonom o regulácii, vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 

fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení a Nariadením vlády o Národnom 

jadrovom fonde, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spolu 
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s odôvodnením spĺňa požiadavky na jeho zmenu, a preto 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, sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

   JUDr. Renáta Pisárová 

   riaditeľka odboru vecnej regulácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

 


