Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0257/2020/E
Číslo spisu: 4339-2019-BA

Bratislava 14. 01. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie pod a § 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 zákona č. 164/2017 Z. z.
vo veci rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu č. 0085/2020/E z 12. 12. 2019, ktorým boli
schválené tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021
rozhodol
pod a § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení
s § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 26 a 28
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 vyhlášky č. 178/2019 Z. z. takĽ že odvolaniu regulovaného
subjektu ENERGY ONE, s. r. o.Ľ Čachtická 13Ľ831 06 Bratislava, IČO 31 366 937
proti rozhodnutiu č. 0085/2020/E z 12. 12. 2019, ktorým sa menilo rozhodnutie
č. 0042/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0079/2019/E z 30. 11. 2018 v znení
rozhodnutia č. 0300/2019/E z 05.11.2019 v plnom rozsahu v y h o v u j e a m e n í
rozhodnutie č. 0085/2020/E z 12. 12. 2019 tak, že vo výrokovej časti rozhodnutia
č. 0085/2020/E z 12. 12. 2019 sa za doterajšiu časť A. vkladá časť B. v tomto znení:
„B. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov
sústavy v domácnostiach
I. Všeobecné podmienky
a) Tarify platia pre užívate ov distribučnej sústavy pod a 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 predpisovĽ ktorí sú odberate mi elektriny
v domácnostiach (ďalej len „odberatelia elektriny v domácnosti“)Ľ ktorých odberné
elektrické zariadenia alebo elektroenergetické zariadenia sú na napäťovej úrovni NN
(s napätím medzi fázami 1 kV) pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovate a
distribučnej sústavy ENERGY ONE, s. r. o.Ľ Čachtická 13Ľ 831 06 Bratislava,
IČO 31 366 937 (ďalej len „prevádzkovate distribučnej sústavy“)Ľ klasifikované

pod a § 3 písm. b) bod 9. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (aj pre chatyĽ garážeĽ záhradky
a podobne, ak odber neslúži na podnikate skú činnosť). Súčasťou týchto taríf
sú aj ceny za prístup do prenosovej sústavyĽ prenos elektriny vrátane strát pri prenose
elektriny.
b) Tarify sa uplatňujú pre každé odberné miesto osobitne.
c) Doba platnosti sadzby je 12 kalendárnych mesiacov. Zmenu sadzby je možné vykonať
najskôr po uplynutí doby jej platnostiĽ to neplatíĽ ak na odbernom mieste odberate a
elektriny v domácnosti dôjde k zmene odberových pomerov. Odberate elektriny
v domácnosti je oprávnený požiadať o zmenu sadzbyĽ pričom žiadosť musí byť
podaná najneskôr 30 kalendárnych dní pred uplynutím doby platnosti sadzby.
Ak užívate sústavy najneskôr 30 kalendárnych dní pred uplynutím doby platnosti
sadzby nepožiada o jej zmenuĽ sadzba platí ďalších 12 kalendárnych mesiacov.
Ak na odbernom mieste odberate a elektriny v domácnosti dôjde k zmene odberových
pomerov, je odberate elektriny v domácnosti oprávnený požiadať o zmenu sadzby,
pričom takáto žiadosť musí byť podaná najneskôr do 20. kalendárneho dňa mesiaca
predchádzajúceho mesiacu platnosti novej sadzbyĽ inak prevádzkovate distribučnej
sústavy zmenu sadzby nevykoná. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje
sezónne využívanie spotrebičov.
Sadzby obsahujú:
pevnú mesačnú zložku tarify:
– za jedno odberné miesto v prípade D1Ľ D2 a D3,
– za ampérickú hodnotu ističa v prípade D4Ľ D5Ľ
variabilnú zložku tarify za 1 kWh distribuovanej elektriny.
d) V prípade jednofázového odberu sa pevná mesačná zložka tarify za 1 A vynásobí
ampérickou hodnotou hlavného ističa (pred elektromerom).
e) V prípade trojfázového odberu sa pevná mesačná zložka tarify za 1 A vynásobí
trojnásobkom ampérickej hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom).
f) Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred elektromeromĽ použije
sa maximálna ampérická hodnota zaťaženia meracej súpravy.
g) V sadzbách sú zahrnuté náklady súvisiace s:
1. uzavretím alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miestaĽ
2. prenájmom meraciehoĽ pomocnéhoĽ príp. ovládacieho zariadeniaĽ pokia
zariadenie slúži k tarifným účelomĽ

toto

3. výmenou meracieho zariadenia nevyvolané užívate om sústavyĽ
4. overením meradla na základe reklamácieĽ pri ktorej zistená chyba nie je zavinená
užívate om sústavy.
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h) Prevádzkovate distribučnej sústavy vyhotovuje vyúčtovacie faktúry za distribúciu
elektriny na základe odpočtu určeného meradla. Odpočet určeného meradla vykoná
prevádzkovate distribučnej sústavy na konci fakturačného obdobia. Prevádzkovate
distribučnej sústavy vykonáva odpočet určeného meradla na odbernom miesteĽ ktoré
nie je vybavené určeným meradlom s dia kovým odpočtom každoročne. Pri zmene
sadzby (tarify) fakturovaných prevádzkovate om distribučnej sústavy na začiatku
alebo v priebehu regulačného roku, sa nová sadzba (tarifa) bude uplatňovať
od účinnosti takejto zmenyĽ pričom spotreba elektriny na odbernom mieste ku dňu
účinnosti zmeny sadzby (tarify) sa určí po vykonaní odpočtu určeného meradla alebo
iným spôsobom stanoveným v prevádzkovom poriadku prevádzkovate a distribučnej
sústavy.
i) Vyúčtovacia faktúra za distribúciu elektriny sa vystavuje spravidla jedenkrát ročne.
j) Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby sú vystavované spravidla na obdobie
jedného mesiaca. Výška faktúry za opakované dodanie tovaru a služby sa stanovuje
odhadom. Výška odhadu závisí od druhu sadzby, spotreby v predchádzajúcom
fakturačnom období alebo očakávanej spotreby vychádzajúcej z používaných
odberných elektrických zariadení. Prevádzkovate distribučnej sústavy má právo
upraviť výšku odhadu v prípade zmeny množstva spotreby elektriny alebo zmeny
ceny.
k) Pevná zložka tarify je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobieĽ pričom
pre neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje pomerná časť príslušného
fakturačného obdobia.
l) Prevádzkovate distribučnej sústavy je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania
podmienok pre pridelenie sadzby.
m) V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má prevádzkovate distribučnej sústavy
právo dofakturovať spotrebu elektriny v sadzbe, na ktorú má odberate elektriny
v domácnosti právo pod a podmienok tohto rozhodnutia.
II.

Sadzby a podmienky pre odberné miesta pripojené na NN pre odberateľov
elektriny v domácnostiach

a) D1 sadzba pre jednotarifné odberné miestaĽ ktoré využívajú sadzbu dodávky pre nižšiu
spotrebu elektriny (ktorých ročná spotreba elektriny je menšia ako 1 344 kWh).
Sadzba je zložená z:
1. pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto ................. 1,3132 €/mes.Ľ
2. variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny ............................. 0,037753 €/kWh.
b) D2 sadzba pre jednotarifné odberné miestaĽ ktoré využívajú sadzbu dodávky pre
vyššiu spotrebu elektriny (ktorých ročná spotreba elektriny je väčšia ako 1 344 kWh).
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Sadzba je zložená z:
1. pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto ................. 4,2466 €/mes.Ľ
2. variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny ............................. 0,011569 €/kWh.
c) D3 sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miestaĽ ktoré využívajú sadzbu dodávky
v pásme vysokej tarify (ďalej len „VT“) a nízkej tarify (ďalej len „NT“). Pásmo NT
sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s fixne určenými intervalmi času prevádzky
v pásme NTĽ pričom aspoň jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní
minimálne 3 hodiny pod a príslušného kódu hromadného dia kového ovládania (ďalej
len „HDO“) uvedeného na webovom sídle prevádzkovate a distribučnej sústavy
(www.zsdis.sk)Ľ blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Tarifa
za distribúciu elektriny sa poskytuje v rovnakej cene za VT a NT.
Sadzba je zložená z:
1. pevnej mesačnej zložky tarify za jedno odberné miesto ................. 7Ľ2187 €/mes.,
2. variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny ............................. 0,011569 €/kWh.
d) D4 sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miestaĽ ktoré využívajú sadzbu dodávky
v pásme VT a NT pre akumulačné alebo hybridné elektrické vykurovanie. Pásmo NT
sa poskytuje minimálne 10 hodín denne pod a príslušného kódu HDO uvedeného
na webovom sídle prevádzkovate a distribučnej sústavy (www.zsdis.sk)Ľ s blokovaním
akumulačných a hybridných elektrických spotrebičov v pásme VT. Tarifa
za distribúciu sa poskytuje v rovnakej cene za VT a NT.
Sadzba je zložená z:
1. pevnej mesačnej zložky tarify za 1 A ampérickej hodnoty 1 fázového ističa
(pred elektromerom) ........................................................................ 0Ľ1500 €/A/mes.Ľ
2. variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny ............................. 0,002832 €/kWh.
e) D5 sadzba s 2-tarifným meraním pre odberné miestaĽ ktoré využívajú sadzbu dodávky
v pásme VT a NT pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie alebo iné elektrické
spotrebiče na vykurovanie s blokovaním. Pásmo NT sa poskytuje minimálne 20 hodín
denne pod a príslušného kódu HDO uvedeného na webovom sídle prevádzkovate a
distribučnej sústavy (www.zsdis.sk), s blokovaním priamovýhrevných elektrických
spotrebičov alebo iných elektrických spotrebičov na vykurovanie s blokovaním
v pásme VT. Tarifa za distribúciu elektriny sa poskytuje v rovnakej cene za VT a NT.
Sadzba je zložená z:
1. pevnej mesačnej zložky tarify za 1 A ampérickej hodnoty 1 fázového ističa
(pred elektromerom) ........................................................................ 0Ľ1500 €/A/mes.Ľ
2. variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny ............................. 0,002832 €/kWh.
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III.

Ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy

a) Tarifa za straty pri distribúcii elektriny (CSD NNĽ 2020) vo výške 0Ľ008145 €/kWh.
b) Odvod pod a § 10 ods. 1 písm. b) zákona o Národnom jadrovom fonde. Odvod nie je

príjmom plynúcim z podnikania prevádzkovate ov sústav pod a § 10 ods. 9 zákona
o Národnom jadrovom fonde“.

Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty a bez
spotrebnej dane z elektriny.“
V ostatných častiach zostáva rozhodnutie č. 0085/2020/E z 12. 12. 2019,
ktorým sa menilo rozhodnutie č. 0042/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0079/2019/E z 30. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0300/2019/E z 05.11.2019 nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddelite nú súčasť rozhodnutia č. 0085/2020/E z 12. 12. 2019.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým
rozhodnutím č. 0085/2020/E z 12. 12. 2019Ľ ktorým sa menilo rozhodnutie č. 0042/2018/E
z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0079/2019/E z 30. 11. 2018 v znení rozhodnutia
č. 0300/2019/E z 05.11.2019 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu
elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2020 s platnosťou od 01. 01. 2020
do 31. 12. 2021 pre regulovaný subjekt ENERGY ONE, s. r. o., Čachtická 13,
831 06 Bratislava, IČO 31 366 937.
Úrad listom č. 41708/2019/BA z 28. 11. 2019 oznámil regulovanému subjektuĽ že začína
cenové konanie z vlastného podnetu pod a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia č. 0042/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0079/2019/E z 30. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0300/2019/E z 05.11.2019.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveruĽ že rozhodnutie
je v súlade so zákonom o reguláciiĽ § 2 písm. e)Ľ § 3 písm. e) a § 26 a 28 vyhlášky
č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré
podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky
č. 178/2019 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“) a vydal 12. 12. 2019 rozhodnutie
č. 0085/2020/E, ktorým zmenil rozhodnutie č. 0042/2018/E z 18. 12. 2017 v znení
rozhodnutia č. 0079/2019/E z 30. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0300/2019/E z 05.11.2019
a schválil tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 pre regulovaný
subjekt.
Dňa 08. 01. 2020 bolo úradu v zákonnej 40 dňovej lehote doručené a zaevidované
pod číslom 452/2020/BA odvolanie regulovaného subjektu proti rozhodnutiu (ďalej
len „odvolanie“). Týmto dňom začalo pred úradom ako prvostupňovým orgánom odvolacie
konanie pod a § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
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Regulovaný subjekt vo svojom odvolaní žiada o zmenu rozhodnutia č. 0085/2020/E
z 12. 12. 2019 nasledovne:
- doplniť do rozhodnutia časť „B. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu
elektriny pre užívate ov sústavy v domácnostiach.“
Regulovaný subjekt nemal k ostatným častiam rozhodnutia žiadne námietky.
Pod a ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgánĽ ktorý napadnuté
rozhodnutie vydalĽ môže o odvolaní sám rozhodnúťĽ ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie
a ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.
Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveruĽ že odvolanie
proti rozhodnutiu spĺňa náležitosti na postup pod a § 57 ods. 1 správneho poriadku
(autoremedúra) a účastníkom konania je iba regulovaný subjekt. Navrhovaná oprava
rozhodnutia je v súlade so zákonom o regulácii a § 26 a 28 vyhlášky č. 18/2017 Z. z.,
a preto úrad rozhodol takĽ ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Z dôvodu
určitostiĽ zrozumite nosti a preh adnosti cenového rozhodnutia sa ostatné časti výroku B
nahrádzajú v úplnom znení. Pod a rozhodnutia č. 0085/2020/E z 12. 12. 2019 v znení
tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2021.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad
pre reguláciu sieťových odvetvíĽ 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 preskúmate né súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

prof. Ing. ubomír JahnátekĽ CSc.
predseda

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
ENERGY ONE, s. r. o., Čachtická 13Ľ831 06 Bratislava
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