
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Hajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

ROZHODNUTIE 

Čís lo: 0293/2021/E Bratislava 27. 05. 2021 

Čís lo spisu : 2399-2021-BA 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podl'a § 9 ods. 1 písm. b) 
prvého bodu a § 9 od s. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 od s. 6 písm. b) zákona 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v s i eťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci 
zmeny rozhodnutia č. 0067/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č . 0106/2019/E 
z 03. 12. 20 18 v znení rozhodnutia č. 0286/2019/E z 15. 05. 2019 v znení rozhodnutia 
č. 0089/20120/E z 12. 12. 2019 a v znení rozhodnutia č. 0202/2021/E z 14. 01. 2021, 
kterým úrad schválil. tarify za prístup do miestnej distri bučnej sústavy a distribúciu clcktriny 
a podmienl<y ich uplatnenia 

roz h odo l 

podl'a § .14 ods. 11 a 15 a§ 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení zákona č . 22112019 Z. z. v spojení s § 29 vyhlášky Úradu pre reguláciu 
s i eťových odvetví č. 18/2017 Z. z ., kterou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 
a niektoré podmíenky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení 
neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt SK Energy, s. r.o., Račianska 153, 
831 54 Bratislava - mestská časť Rača, IČO 3 6 660 892, pre prevádzky: Hrachová 1417 
a 1484, 821 05 Bratislava, Púchovská 16, 831 05 Bratislava, Miletičova 60, 821 08 Bratislava, 
pri Kuchajde, 82 1 05 Bratislava, Petržalka City, Hálova ul., 851 O I Bratislava a TS Senecká 
5102/1, 900 27 Bemolákovo m e n í rozhodnutie č. 0067/2018/E z 18. 12. 2017 v znení 
rozhodnutia č. 0106/2019/E z 03. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0286/2019/E z 15. 05. 20 19 
v znení rozbodnutia č. 0089/20 120/E z 12. 12 . 2019 a v znení rozhodnutia č. 0202/2021 /E 
z 14. OJ. 2021 na obdobie od OJ. 06. 2021 do konca 5. regulačného obdobia takto: 

I. Vo výrokovej častí rozhodnutia sa slová "pre prevádzku Hrachová 14'17 a 1484, 
82 1 05 Bratislava, Púchovská 16, 831 05 Bratislava, Miletičova 60, 821 08 Bratislava, 
pri Kuchajde, 821 05 Bratislava, Petržalka City, Hálova ul. , 851 Ol Bratislava" 
nahrádzajú slovami "pre prevádzky: Hrachová 1417 a 1484, 821 05 Bratislava, 
Púchovská 16, 83 1 05 Bratislava, Miletičova 60, 821 08 Bratislava, pri Kuchajde, 
821 05 Bratislava, Petržalka City, Hálova ul., 851 Ol Bratislava a TS Senecká 5102/ 1, 
900 27 Bemolákovo". 

Ostatné častí_ rozhodnutia č. 0067/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodputia 
č. 0106/20 19/E z 03. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0286/2019/E z 15. 05 . 2019 v znení 
rozhodnutia č. 0089/20120/E z 12. 12. 2019 a v znení rozhodnutia č. 0202/2021 /E 



z 14. Ol. 2021 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčasť rozhodnutin 
č. 0067/20 18/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č . 0106/2019/E z 03. 12. 2018 
v znení rozhodnuti a č. 0286/20 19/E z 15. 05. 2019 v znení rozhodnuti a č. 0089/20 120/E 
z 12. 12. 2019 a v znení rozhodnutia č. 0202/2021 /E z 14. Ol. 2021. 

Odovodnenie: 

· Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví ( d'alej len "úracl") bol 27. 04. 2021 doručený 
a zaevidovaný pod podacím číslom úradu č. 11265/2021!BA návrh ceny za prístup 
do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od Ol. 06. 2021 
do 31. 12. 2021 (ďalej len "návrh ceny") regulovaného ·subjektu SK Energy, s.r.o., 
Račianska 153, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača, IČO 36 660 892 (ďalej len 
"r~gulovaný subjekt") pre novú prevádzku: TS Senecká 5102/1, 900 27 Bernolákovo. 
Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii ( ďalej len "cenové konanie"). 

Úrad v cenovom konaní postupuje podl'a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v si~ťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 250/2012 Z. z.") 
a vyhlášky Úradu pre reguláciu siet'ových 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."). 

Podl'a § 17 ods. 2 písm. cl) zákona č. 250/2012 Z. z. úrad na nitvrh účastníka konania 
alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili 
parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

D6vodom na zmenu rozhodnutia je pocll'a § 17 ods. 2 písm. d) zákona 
č. 250/2012 Z. z. výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo 
pri určení ceny. Zmena spočíva v nát·aste množstva distribuovanej elektriny a zvýšení počtu 
odberných miest z do vodu rozšírenia prevádzok o TS Senecká 5102/ 1, 900 27 Berno1ákovo. 

Úrad v cenovom konaní vychádza z: 
a) · rozhodnutia č. 0067/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0106/2019/E 

· 7-03. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0286/2019/E z 15. 05. 2019 v znení rozhodnutia 
č. 0089/20120/E z 12. 12. 2019 a v znení rozhodnutia č. 0202/2021/E z 14. Ol. 2021, 

b) . podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 2399-2021-BA k tomuto 
rozhodnuti u, 

c) rozhodnutia č. 0008/2018/E z 30. ll. 2017 v znení rozhodnutia č. 0019/2019/E 
z 08. ll. 2018 v znení rozhodnutia č. 0058/2020/E z 27. ll. 2019 v znení rozhodnutia 
č. 0110/2021/E z 23. 12. 2020 vydané prevádzkovatel'ovi regionálnej distribočnej sústavy 
Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "ZSD, a.s."). 

Vplyv cien za prístup do distribučnej sústavy a clistribúciu elektriny bol podl'a § 14 
ods. ll zákona č. 250/2012 Z. z. úradom vyhodnotený takto: 

- tarify za prístup do DS a distribúciu elektriny regulovaný subjekt preberá podl'a rozhodnutia 
vydaného úradom pre prevádzkovatel'a regionálnej distribučnej sústavy ZSD, a.s. a teda všetci 
odberate1ia, ktorí sú pripojení do MDS regulovaného subjektu majú tarify rovnaké, 
ako odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení u iných prevádzkovatel'ov distribučnej sústavy, 
ktorí preberajú cen~ od prevádzkovatel'a regionálnej distribučnej sústavy ZSD, a.s. , 
resp. sú priamo pripojení do regionálnej distribučnej sústavy ZSD, a. s. 
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Na toto konan ie sa podl'a § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. nevzťahuje ustanovenie § 33 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení nesko rších 
predpisov, nakol'ko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených 
regulovaným subjektem, kterému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

Úrad dňa 17. 05. 2021 listem č. 13864/2021 /BA vyzval regulovaný subjekt podl'a 
§ 14 ods. 12 v spojení s§ 45e zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii na označenie a preukázanie 
obchodného tajomstva podl'a § 17 zákona č. 51311991 Zb. Obchodného zákonnika, 
a to v lehote piatich dní odo di1a doručenia výzvy. 

Regulovaný subjekt sa elektronickou poštou zaevidovanou pod podacím číslom úradu 
15565/2021/BA z 26. 05. 2021 vyjadril k výzve na preukázanie obchodného tajo mstva, 
a zárovei1 doplnil návrh ceny. 

Úrad po preskúmaní doplneného návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceriy· je 
v sú lade so zákonem č. 250/2012 Z. z. a § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 29 vyhlášky 
č. 18/2017 Z. z. a preto rozhodci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Podl'a tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní 

cien od Ol. 06. 2021 do konca 5. regulačn ého obdobia (do 31. decembra 2022). Podl'a 
č l. 1 Dodatku č. 1 k Regulačnej politike sa 5. regulačným obdobím rozumie obdobie 
od 1. j anuára 2017 do 31. decembra 2021 s predÍženou účinnosťou o jeden rok 
do 3 1. decembra 2022. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba p.odat' na Úrad pre 

reguláciu s i eťových 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 účinek. 
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. · 

Andrej Juris 

predseda 

Rozhodnutie sa doručí: 

Martin Horváth 

podpredseda 

SK Energy, s.r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava- mestská časť Rača 
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