úradu počas platnosti zmluvy bude PDS fakturovať odberateľom elektriny novú tarifu
odo dňa účinnosti rozhodnutia úradu, ktorým došlo k úprave tarify.“.
5. V prílohe číslo 1, časť III, § 5 odsek 1 znie:
„Tarifu za distribúciu elektriny, tarifu za distribučné straty, tarifu za prístup
do distribučnej sústavy, ako aj ostatné regulované alebo predpísané tarify (napríklad
tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému, odvod
do Jadrového fondu podľa prílohy číslo 10 tohto Prevádzkového poriadku) bude PDS
účtovať odberateľovi elektriny podľa platných a účinných rozhodnutí úradu
a všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade zmeny cenového rozhodnutia
úradu počas platnosti zmluvy bude PDS fakturovať odberateľom elektriny novú tarifu
odo dňa účinnosti rozhodnutia úradu, ktorým došlo k úprave tarify.“.
6. V prílohe číslo 3, časť III, § 5 písmeno A. odsek 1 znie:
„Tarifu za distribúciu elektriny, tarifu za distribučné straty, tarifu za prístup
do distribučnej sústavy, ako aj ostatné regulované alebo predpísané tarify (napríklad
tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému, odvod
do Jadrového fondu podľa prílohy číslo 10 tohto Prevádzkového poriadku) bude PDS
účtovať odberateľovi elektriny podľa platných a účinných rozhodnutí úradu alebo
všeobecne záväzných právnych predpisov. Cenník za distribúciu elektriny
pre oprávnených odberateľov sa mení na základe platného a účinného rozhodnutia
úradu. O každej zmene je PDS povinný dodávateľa elektriny informovať. Táto
povinnosť je splnená, ak takýto oznam zverejní PDS na svojej internetovej stránke
alebo v tlači. PDS bude fakturovať dodávateľovi elektriny novú tarifu v zmysle
rozhodnutia úradu odo dňa účinnosti rozhodnutia, ktorým došlo k zmene tarify.“.
7. V prevádzkovom poriadku za prílohu číslo 9 sa vkladá nová príloha číslo 10, ktorá vrátane
názvu znie:
„Príloha číslo 10 k Prevádzkovému poriadku spoločnosti
Východoslovenská distribučná a.s.
Podmienky odvodu do Jadrového fondu
I. Všeobecné ustanovenia
1. Podľa ustanovenia § 24 ods. 2 písm. w) Zákona o energetike a ustanovenia § 7 ods. 1
písm. b) zákona č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie
jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a jeho vykonávacích právnych predpisov, je PDS povinný vybrať od užívateľov
sústavy odvod určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených
na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytváraných počas doterajšej
prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny (ďalej len „odvod na krytie
dlhu“) a tento odvod na krytie dlhu zaplatiť na účet Národného jadrového fondu
na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „jadrový fond“).
2. PDS za účelom splnenia si uvedených povinností účtuje odvod na krytie dlhu
spôsobom a vo výške ustanovenej príslušnými právnymi predpismi vo vyúčtovacej
faktúre za distribúciu elektriny na základe distribuovaného množstva elektriny
nameraného alebo určeného v zmysle prílohy číslo 7 tohto Prevádzkového poriadku
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priamo užívateľovi DS pripojenému do DS so samostatnou distribučnou zmluvou
alebo dodávateľovi, ktorý má s užívateľom DS pripojeným do DS uzatvorenú zmluvu
o združenej dodávke elektriny, prípadne samostatnou faktúrou na základe
poskytnutých údajov od prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
a/alebo výrobcu elektriny, ktorý dodáva ním vyrobenú elektrinu priamym vedením
(bez použitia sústavy) koncovým odberateľom elektriny.
3. Za množstvo elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do DS
sa považuje namerané množstvo elektriny uvedené na vyúčtovacej faktúre
za distribúciu elektriny vrátane opráv množstiev dodanej elektriny vyplývajúcich
z uznaných reklamácií nameranej spotreby ukončených v príslušnom mesiaci.
Pre stanovenie výšky odvodu pri reklamácii sa použije výška odvodu platná
pre obdobie, ktorého sa reklamácia týka. Za množstvo elektriny dodanej a vyrobenej
v miestnej distribučnej sústave pripojenej do DS sa považuje množstvo elektriny, ktoré
prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a/alebo výrobca elektriny oznámil PDS
spôsobom uvedeným v časti II tejto prílohy číslo 10 vrátane opráv množstiev dodanej
elektriny vyplývajúcich z uznaných reklamácií nameranej spotreby ukončených
v príslušnom mesiaci. Pre stanovenie výšky odvodu pri reklamácii sa použije výška
odvodu platná pre obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
4. Odvod na krytie dlhu sa nevzťahuje na spotrebu elektriny na krytie strát v DS.
5. Pri zmene výšky odvodu na krytie dlhu počas vyúčtovacieho obdobia PDS neuskutoční
vyúčtovanie k dátumu zmeny výšky odvodu na krytie dlhu. PDS uskutoční
vyúčtovanie v najbližšej fakturácii v zmysle odseku 3, pričom vyúčtovanie zohľadní
výšku odvodu na krytie dlhu platnú v čase fakturácie a výšku odvodu na krytie dlhu
platnú v predchádzajúcom období podľa počtu dní prislúchajúcich jednotlivým
obdobiam.
II. Podmienky poskytovania údajov od prevádzkovateľov miestnych distribučných
sústav a výrobcov elektriny
1. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy alebo výrobca elektriny je povinný
odovzdať údaje potrebné pre fakturáciu odvodu na krytie dlhu vždy za príslušný
mesiac do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca, pričom tieto údaje
musia byť totožné s údajmi zaslanými podľa bodu 3. Údaje za príslušný mesiac zašle
prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy alebo výrobca elektriny na predpísanom
formulári zverejnenom na internetovej stránke PDS emailom alebo faxom.
2. E-mailová adresa a faxové číslo sú uvedené na internetovej stránke PDS.
3. Vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný formulár s údajmi za príslušný mesiac je
prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy alebo výrobca elektriny povinný zaslať
poštou na adresu PDS a to najneskôr do pätnásteho kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca.
4. Prevádzkovateľ MDS, ktorý začal prevádzkovať MDS na základe povolenia
na distribúciu elektriny, oznamuje túto skutočnosť PDS do ktorej je pripojený do 7 dní
po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny. Prevádzkovateľ
MDS, ktorý podniká na základe povolenia na distribúciu elektriny oznamuje PDS
každú zmenu v povolení na distribúciu elektiny do 7 dní po nadobudnutí právoplatnosti
povolenia na distribúciu. Povinnými údajmi oznámenia sú:
- číslo odberného miesta a EIC identifikátor miesta dodávky typu 24ZVS na rozhraní
PDS a MDS
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-

EIC identifikátor typu 24X MDS pridelený PPS
obchodné meno, adresa sídla spoločnosti a miesto výkonu činnosti
údaje kontaktnej osoby pre nahlasovanie údajov v zmysle §12 Pravidiel trhu
s elektrinou
- číslo zmluvy o pripojení do PDS
5. Porušenie povinností uvedených v odsekoch 1, 3 a 4 zo strany prevádzkovateľa MDS
alebo výrobcu elektriny sa považujú za podstatné porušenie zmluvy.“.

Uvedené odseky prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s. nadobúdajú účinnosť dňom právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s. schváleného rozhodnutím č. 0158/2010/E-PP zo dňa
4.11.2010 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky
a plynárenstva (ďalej len „úrad“) rozhodnutím č. 0158/2010/E-PP zo dňa 4.11.2010 (ďalej len
„rozhodnutie“) schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361
(ďalej len „účastník konania“).
Úradu bol dňa 13.12.2010 pod podacím číslom 21837/2010/BA doručený „Návrh
na zmenu rozhodnutia číslo č. 0158/2010/E-PP“ č. 028/RM a RS/2010 zo dňa 9.12.2010
(ďalej len ,,návrh“), ktorý predložil účastník konania, týmto dňom sa začalo správne konanie
vo veci schválenia zmeny prevádzkového poriadku.
Návrh na zmenu znenia prevádzkového poriadku predložil účastník konania
na schválenie úradu podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov z dôvodu zapracovania nariadenia vlády Slovenskej republiky zo 6. októbra 2010
č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny
koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie
jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu zmeny prevádzkového poriadku, jeho
súladu so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu
s elektrinou v znení neskorších predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2010 č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu
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