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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0010/2010/E
Číslo spisu: 3299-2009-BA

Bratislava, 21.9.2009

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1
písm. c) a f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu
ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV pre regulovaný subjekt
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 takto
r o z h o d o l:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1
písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 písm. c) a § 2 písm. c)
výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej
regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a časťou D prílohy č. 6
k výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa
ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008,
výnosu z 10. júna 2009 č. 2/2009 a výnosu z 9. septembra 2009 č. 7/2009 pre regulovaný
subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361
schvaľuje na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 tieto maximálne ceny za
pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV:
Ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV
na rok 2010
Pre amperickú
hodnotu hlavného
ističa 1. Fázového
odberu

Pre amperickú
hodnotu hlavného
ističa 3. Fázového
odberu

do 1x

25 A

48,7270 eura

nad 1x

25 A

3,8982 eura za každý 1 A

do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
do 3x
nad 3x

13 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
400 A

76,5323 eura
94,1704 eura
117,4862 eura
147,0845 eura
193,1220 eura
241,2514 eura
301,9386 eura
379,9652 eura
482,8016 eura
762,3210 eura
1.270,2349 eura
1.625,9841 eura
2.032,5558 eura
3.176,0337 eura
4.001,7313 eura
5.081,5335 eura
15,1585 eura za každý 1 A

Pozn.:
A – ampér
Istič – hlavný istič pred elektromerom
Hodnota ističa napr. do 3x25 A znamená vrátane ističa danej hodnoty

Uvedené ceny sú bez DPH a vzťahujú sa na všetky žiadosti o pripojenie do distribučnej
sústavy do 1 kV podané od 1.1.2010. Žiadosti o pripojenie podané do 31.12.2009 sa
posudzujú v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0014/2009/E zo
dňa 4.11.2008, aj keď fyzické pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy sa uskutoční po
1.1.2010.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31.8.2009 doručený
pod podacím číslom úradu č. 9901/2009/BA návrh ceny za pripojenie pri pripojení do
distribučnej sústavy do 1 kV na rok 2010 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361 (ďalej len
„regulovaný subjekt“), týmto dňom sa začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové
konanie“).
Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o regulácii“) úrad listom č. 10105/2009/BA zo dňa 3.9.2009 oznámil Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky, že začalo konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny,
ktorý predložil regulovaný subjekt.
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 10106/2009/BA zo dňa
3.9.2009 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu
s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa
k predloženému návrhu ceny vyjadrilo listom pod podacím číslom úradu č. 10569/2009/BA
doručeným dňa 14.9.2009 kladne a oznámilo, že k predloženému návrhu ceny nebude vznášať
pripomienky.
Úrad po preskúmaní návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so
zákonom o regulácii, v súlade s § 1 písm. c) a § 2 písm. c) výnosu Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových
odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z.z.) a časťou D prílohy č. 6
k výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa
ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z.z.) v znení výnosu
z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z.z.), výnosu z 10. júna 2009 č. 2/2009
(oznámenie č. 239/2009 Z.z.) a výnosu z 9. septembra 2009 č. 7/2009 (oznámenie
č. 362/2009 Z.z.) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona
o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.
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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 vo veciach cien nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:
1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava
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