
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: 0318/2021/E                                                      Bratislava 24. 11. 2021 

Číslo spisu: 5874-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 

písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV  

 
r o z h o d o l 

 
podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 38, 41 a 44 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré 

podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších 

predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt SK Energy, s.r.o., 

Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO 36 660 892, pre prevádzku Apolka, ul. Chalupkova 7981, 

811 09 Bratislava  s c h v a ľ u j e na obdobie od 1.  decembra  2021 do konca 5. regulačného 

obdobia tieto maximálne ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV takto:  

 

 Ceny za pripojenie odberateľa elektriny do distribučnej sústavy do 1 kV: 

Ceny za pripojenie odberateľa elektriny pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV 

na obdobie od 1.  decembra  2021 do konca 5. regulačného obdobia pre prevádzku 

Apolka, ul. Chalupkova 7981, 811 09 Bratislava   
Pre amperickú hodnotu hlavného 

ističa jednofázového odberu 
 do 1x 25 A  55,68 €   

Pre amperickú hodnotu hlavného 

ističa trojfázového odberu 

do 3x 13 A  87,21 €   

do 3x 16 A  107,34 €   

do 3x 20 A  134,18 €   

do 3x 25 A  167,72 €   

do 3x 32 A  214,68 €   

do 3x 40 A  268,35 €   

do 3x 50 A  335,44 €   

do 3x 63 A  422,65 €   

do 3x 80 A  536,70 €   

do 3x 100 A  670,88 €   

do 3x 125 A  838,60 €   

do 3x 160 A  1 073,40 €   

do 3x 200 A  1 341,75 €   

do 3x 250 A  1 677,19 €   

do 3x 315 A  2 113,26 €   

do 3x 400 A  2 683,50 €   

nad 3x 400 A  6,71 € za každý 1 A 

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.  
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Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 18. 11. 2021  doručený 

prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a zaevidovaný pod podacím číslom 

30967/2021/BA návrh ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV na 

obdobie  od  1.   decembra  2021 do  konca  5. regulačného  obdobia  (ďalej  len  „návrh  ceny“)  

regulovaného subjektu SK Energy, s.r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO 36 660 892,  

pre prevádzku Apolka, ul. Chalupkova 7981, 811 09 Bratislava  (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

Týmto dňom sa začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“). 

Vplyv návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov bol podľa § 14 ods. 11 zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o regulácii“) úradom vyhodnotený nasledovne: 

Cena za pripojenie je jednorázový poplatok, ktorý zaplatí žiadateľ (odberateľ elektriny 

alebo výrobca elektriny), ktorý žiada o pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave.  

Ide o poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy do 1 kV, ktorý v zmysle vyhlášky Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike v  znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.)   

zohľadňuje náklady na pripojenie elektroenergetického zariadenia žiadateľa (odberateľa 

elektriny alebo výrobcu elektriny) do distribučnej sústavy. Tieto náklady  

na pripojenie sa nezohľadňujú v tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny. Z uvedeného dôvodu cena za pripojenie nemá vplyv na koncovú cenu za dodávku 

elektriny, resp. na distribúciu elektriny pre odberateľa elektriny. 

Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho 

spisu č. 5874-2021-BA. 

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 schvaľuje rozhodnutie s účinnosťou od 1. decembra 2021 do konca 5. regulačného 

obdobia (do 31. decembra 2022). Podľa čl. I Dodatku č. 1 k Regulačnej politike sa  

5. regulačným obdobím rozumie obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021  

s predĺženou účinnosťou o jeden rok do 31. decembra 2022. 

Úrad po preskúmaní návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom 

o regulácii, § 2 písm. c), § 3 písm. c) a s § 38, 41 a 44 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., 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, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 

40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

                      Andrej Juris                                                                    Martin Horváth 

                         predseda                                                                          podpredseda      

 

Rozhodnutie sa doručí:  
SK Energy, s.r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava 


