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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0213/2012/E
Spis číslo: 2834-2012-BA

Bratislava 8.8.2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1
písm. d) prvého bodu a písm. 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 zmeny
rozhodnutia č. 0055/2012/E zo dňa 9.12.2011, ktorým schválil tarify za prístup do
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra
2012 pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO: 36 599 361
rozhodol
podľa § 14 ods. 5 a 6 písm. a) 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. f) a § 2 písm. f) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z.
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 22, 23, 24
a 26 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný
subjekt Východoslovenská distribučná, a.s. mení rozhodnutie č. 0055/2012/E zo dňa
9.12.2011 s účinnosťou od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2012 takto:
Na 14 strane rozhodnutia v časti A IV. s názvom „Tarifa za transformačné straty,
jalovú energiu a určené podmienky“ sa doterajšie znenie tretieho bodu:
„3. Ak je distribúcia elektriny meraná na sekundárnej strane transformátora, tzn. na strane
nižšieho napätia a odberateľ elektriny má pridelenú tarifu za distribúciu elektriny na
úrovni vyššieho napätia transformátora, pripočítavajú sa k nameraným odberom elektriny
transformačné straty elektriny takto:
a) z napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia na úroveň vysokého napätia straty
elektriny vo výške 2 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane vysokého
napätia a z napäťovej úrovne vysokého napätia na úroveň nízkeho napätia straty
elektriny vo výške 4 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane nízkeho napätia.
b) Pre krytie jalových strát transformátora sa k nameraným hodnotám induktívnej jalovej
energie pripočítajú jalové straty transformátorov naprázdno v kVArh, ktoré sú
uvedené pre rôzne druhy a veľkosti transformátorov v časti IV. v prípade
nevykompenzovania jalových strát transformátora naprázdno.“.

nahrádza týmto znením:
„3. Ak je distribúcia elektriny meraná na sekundárnej strane transformátora, tzn. na strane
nižšieho napätia a odberateľ elektriny má pridelenú tarifu za distribúciu elektriny na
úrovni vyššieho napätia transformátora:
a) pripočítavajú sa k nameraným hodnotám straty elektriny, ktoré vznikajú transformáciou
z napäťovej úrovne
1. veľmi vysokého napätia na úroveň vysokého napätia najviac 2 % z množstva elektriny
vystupujúceho na strane vysokého napätia,
2. vysokého napätia na úroveň nízkeho napätia najviac 4 % z množstva elektriny
vystupujúceho na strane nízkeho napätia.
b) Pre krytie jalových strát transformátora sa k nameraným hodnotám induktívnej jalovej
energie pripočítajú jalové straty transformátorov naprázdno v kVArh, ktoré sú uvedené
pre rôzne druhy a veľkosti transformátorov v časti IV. v prípade nevykompenzovania
jalových strát transformátora naprázdno.“.
Ostatné údaje a hodnoty uvedené v rozhodnutí č. 0055/2012/E zo dňa 9.12.2011
zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým
rozhodnutím č. 0055/2012/E zo dňa 9.12.2011 tarify za prístup do distribučnej sústavy
a distribúciu elektriny na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 (ďalej len
„rozhodnutie“) pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO: 36 599 361 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Podľa § 14 ods. 6 písm. a) 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 môže z vlastného podnetu začať konanie o zmene rozhodnutia.
Dôvod na zmenu rozhodnutia vyplynul z potreby podrobnejšieho spresnenia
ustanovení uvedených v časti A IV. s názvom „Tarifa za transformačné straty, jalovú energiu
a určené podmienky“ tretieho bodu v nadväznosti na § 22 ods. 19 vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení neskorších predpisov (dalej len „vyhláška č. 225/2011 Z.z.“) tak, aby bola
zabezpečená ich aplikácia pre odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, ktorí
využívajú tarifu za distribúciu elektriny na strane vyššieho napätia transformátora.
Úrad oznámil listom č. 19220/2012/BA zo dňa 10.7.2012 regulovanému subjektu
a listom č. 19222/2012/BA zo dňa 10.7.2012 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) ako účastníkovi cenového konania začatie konania o zmene
rozhodnutia úradu z podnetu úradu. Zároveň úrad požiadal regulovaný subjekt a ministerstvo
o vyjadrenie k zmene rozhodnutia úradu.
Regulovaný subjekt listom č. 030/VSD/OMR/2012 zo dňa 23.7.2012 evidovaným
úradom pod č. 20853/2012/BA zo dňa 24.7.2012 zaslal vyjadrenie k zmene rozhodnutia
úradu, v ktorom uviedol, že v praxi je dôležité uplatňovať percento strát pre namerané
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množstvá elektriny a zároveň aj pre nameraný výkon, keďže obidve fyzikálne veličiny majú
spoločný základ a síce výkon. Ďalej regulovaný subjekt uviedol dôvody, na základe ktorých
v praxi vznikne disproporcia, ak sa nebude percento strát uplatňovať aj na nameraný výkon
a odporučil dnes platný stav nemeniť.
Úrad k argumentácii regulovaného subjektu uvádza, že dôvodom zmeny rozhodnutia
je spresnenie doterajšieho znenia tretieho bodu, tak aby bola zabezpečená jednoznačná
aplikácia § 22 ods. 19 vyhlášky č. 225/2011 Z.z. v praxi.
Ministerstvo ako účastník cenového kanania dňa 13.7.2012 zaslalo elektronicky
kladné vyjadrenie k predloženým podkladom na zmenu rozhodnutia listom zaevidovaným
pod podacím číslom úradu 19800/2012/BA zo dňa 13.7.2012 a oznámilo, že k predloženým
podkladom na zmenu rozhodnutia nebude vznášať pripomienky.
Úrad listom č. 21079/2012/BA zo dňa 25.7.2012 vyzval regulovaný subjekt na
vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia a listom č. 21080/2012/BA zo dňa
25.7.2012 vyzval ministerstvo na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia.
Regulovaný subjekt listom č. 033/VSD/OMR/2012 zo dňa 3.8.2012 evidovaným
úradom pod č. 22149/2012/BA zo dňa 7.8.2012 zaslal vyjadrenie k výzve na vyjadrenie sa
k podkladom pred vydaním rozhodnutia, v ktorom uviedol, že trvá na svojom pôvodnom
stanovisku a predložil svoje pripomienky, v ktorých uviedol dôvody, ktoré spôsobí
navrhovaná zmena rozhodnutia. Záverom regulovaný subjekt žiadal ponechať v súčasnosti
platné rozhodnutie č. 0055/2012/E zo dňa 9.12.2011 bez zmeny.
Úrad k zaslanému navrhovanému doplneniu regulovaného subjektu uvádza, že
percento strát sa uplatňuje na namerané množstvo spotrebovanej elektriny a navrhovanou
zmenou rozhodnutia tretieho bodu sa zabezpečí jednoznačná aplikácia § 22 ods. 19 vyhlášky
č. 225/2011 Z.z. v praxi.
Ministerstvo dňa 2.8.2012 zaslalo elektronicky kladné vyjadrenie k predloženej výzve
na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia listom zaevidovaným pod podacím
číslom úradu 22004/2012/BA zo dňa 2.8.2012 a oznámilo, že k predloženej výzve na
vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia nebude vznášať pripomienky.
Úrad v cenovom konaní postupoval v súlade so zásadami správneho konania.
Regulovaný subjekt mal možnosť v cenovom konaní obhajovať svoje práva a oprávnené
záujmy účinne. Počas cenového konania prebiehala komunikácia úradu s regulovaným
subjektom.
Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vykonávanie dôkazov patrí
správnemu orgánu. Úrad zhodnotil dôkazy podľa svojej úvahy v zmysle zásady voľného
hodnotenia dôkazov, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti,
pričom prihliadol na všetko, čo v cenovom konaní vyšlo najavo.
Zmena rozhodnutia je v súlade so zákonom o regulácii a v súlade s § 1 písm. f) a § 2
písm. f) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej
regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a s § 22, 23, 24 a 26 vyhlášky
č. 225/2011 Z.z.
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Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona správneho poriadku
a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda
Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.
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, PhD.
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, Sekcia energetiky, Mierová 19,
827 15 Bratislava
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