
 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: 0089/2014/E-KV                                                                                     Bratislava  22. 08. 2014 
Spis číslo: 10420-2013-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. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach vo veci vo veci návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0023/2014/E-KV 
zo dňa 18. 11. 2013, ktorým schválil cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2014  

r o z h o d o l 

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v spojení s § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 vyhlášky Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v elektroenergetike tak, že pre regulovaný subjekt Slovenský plynárenský priemysel, a. s., 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256  m e n í  rozhodnutie č. 0023/2014/E-KV 
zo dňa 18. 11. 2013 pre rok 2014 takto: 

 Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová   

„74,0881 Eur/MWh pre generátory elektriny (312 kW - 25. 10. 1999, 312 kW - 25. 10. 1999)“   

nahrádzajú slovami   

„73,36 Eur/MWh pre generátory elektriny (312 kW – 20. 12. 2013, 312 kW – 20. 12. 2013).“ 

Uvedená pevná cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

Ostatné časti rozhodnutia č. 0023/2014/E-KV zo  dňa 18. 11. 2013 zostávajú nezmenené. 

Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016. 

Odôvodnenie: 

 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 20. 01. 2014                 
listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 1899/2014/BA doručený návrh, ktorým regulovaný 
subjekt Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 
IČO 35 815 256 (ďalej len ,,regulovaný subjekt“) navrhuje zmenu cenového rozhodnutia 
č. 0023/2014/E-KV pre rok 2014 zo  dňa 18. 11. 2013 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia), 
s technológiou výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom 
motore s palivom zemný plyn v zariadení výrobcu elektriny Kombinovaná výroba 
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elektriny a tepla (KVET) s celkovým inštalovaným výkonom 2,362 MW nachádzajúcom 
sa na adrese Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. Týmto dňom začalo cenové konanie. 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia, po posúdení úradom, je výrazná zmena ekonomických 
parametrov podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“), ktorá vyplynula z modernizácie zariadenia výrobcu 
elektriny - „generátorov elektriny (2x312 - 1999)“.  

Podľa § 14 ods. 14 tretej vety zákona o regulácii, ak v priebehu obdobia poberania podpory 
doplatkom dôjde k zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo technológie výroby 
je regulovaný subjekt povinný podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, od kedy 
táto zmena nastala. 

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania 
alebo z vlastného podnetu zmení rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, 
z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

Úrad konštatuje, že uskutočnením modernizácie došlo k takým investíciám do zariadenia 
výrobcu elektriny, na základe ktorých podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) začala plynúť 
nová 15 ročná doba podpory výroby elektriny a zároveň došlo k prehodnoteniu doterajšej ceny 
elektriny pre stanovenie doplatku tak, že bolo potrebné určiť novú (zníženú) cenu elektriny 
pre stanovenie doplatku v súlade s § 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška 
č. 221/2013 Z. z.“).   

 Modernizáciu preukázal regulovaný subjekt dokladmi, ktoré predložil dňa 20. 01. 2014 listom 
zaevidovaným pod podacím číslom úradu 1898/2014/BA spolu s návrhom na zmenu cenového 
rozhodnutia č. 0002/2013/E-KV zo dňa 07. 09. 2012 Táto zmena cenového rozhodnutia sa týkala 
roku 2013, pričom z týchto podkladov v súlade so zásadami zákonnosti a materiálnej pravdy 
správneho konania vychádzal úrad aj v tomto cenovom konaní na rok 2014. Originály týchto 
dokladov sú súčasťou spisu č. 2950-2014-BA 

Na účely preukázania modernizácie zariadenia regulovaný subjekt predložil úradu: 
1. Projekt výmeny kogeneračných jednotiek zariadenia KVET  
2. Zmluvu o dielo uzavretú medzi objednávateľom a zhotoviteľom  
3. Popis modernizácie zariadenia KVET  
4. Faktúry za realizáciu modernizácie zariadenia KVET  
5. Zápis o odovzdaní a prevzatí z 20. decembra 2013 
6. Protokol o vykonaní funkčnej skúšky zo dňa 20. 12. 2013  
7. Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s.  
8. Znalecký posudok č. 01/2014, znalec Ing. Jindřich Macháček, ktorý preukazuje splnenie 

podmienok modernizácie 

 Úrad po vyhodnotení uvedených dokladov dospel k záveru, že regulovaný subjekt splnil 
podmienky pre uznanie modernizácie na účely podpory podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z., 
pričom v cenovom konaní (spis č. 2950-2014-BA) zmenil rozhodnutie č. 0002/2013/E-KV 
zo dňa 07. 09. 2012 tak, že  určil cenu elektriny pre stanovenie doplatku v rozhodnutí 
č. 0094/2013/E-KV zo dňa 16. 06. 2014 pre rok 2013, v ktorom bola uskutočnená modernizácia 
zariadenia (312 kW – 20. 12. 2013, 312 kW – 20. 12. 2013).  

 V súlade s § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii v spojení s § 8 vyhlášky č. 221/2013 Z. z. 
úrad posúdil tieto doklady aj pri zmene rozhodnutia č. 0023/2014/E-KV zo dňa 18. 11. 2013. 
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Zariadenie výrobcu elektriny 2 x 312 kW (2x312 - 1999) bolo pôvodne uvedené 
do prevádzky v roku 1999, pričom po modernizácii je to dátum 20. 12. 2013 (312 kW – 20. 12. 2013, 
312 kW – 20. 12. 2013). 

Čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky z dôvodu modernizácie bol určený 
v súlade s § 2 ods. 3 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. na základe Protokolu o vykonaní funkčnej 
skúšky pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy, ktorý vydal prevádzkovateľ regionálnej 
distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. podľa prevádzkového poriadku 
schváleného rozhodnutím úradu č. 0024/2013/E-PP zo dňa 27. 08. 2013, ktoré je uložené v spise 
č. 2920-2013-BA. 

Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí dňa 19. 12. 2028 
pre generátory elektriny 312 kW a 312 kW (312 kW – 20. 12. 2013, 312 kW – 20. 12. 2013). 

Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2014  pre generátory 
2 x 312 kW (312 kW – 20. 12. 2013, 312 kW – 20. 12. 2013) postupoval podľa § 8 vyhlášky 
č. 221/2013 Z. z. a vychádzal zo schválenej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 
predchádzajúci roku 2014 na základe času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky 
a príplatku. Táto cena elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2013 je pre zariadenie výrobcu 
elektriny regulovaného subjektu podľa rozhodnutia úradu č. 0094/2013/E-KV zo dňa 16. 06. 2014 
vo výške 73,36 Eur/MWh, príplatok je 0 Eur/MWh.  

Cena elektriny pre stanovenie doplatku pre rok 2014 sa určila podľa § 8 vyhlášky  
č. 221/2013 Z. z. vo výške 73,36 Eur/MWh.  

Na základe uvedených skutočností úrad 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. 

                                                                     Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 
                                                                  predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  


