
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIETOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 82007 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Císlo: 0210/2007JE Bratislava 29.05.2007

Úrad pre reguláciu sietových odvetví ako orgán príslušný na konanie podl'a § 5 ods. 1
písmod) prvého bodu a písmo f) zákona C.276/2001 Z. Z. o regulácii v sietových odvetviach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia
o návrhu ceny za dodávku elektriny pre domácnosti pre regulovaný subjekt ZSE Energia,
a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36 677 281 takto
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Úrad pre reguláciu sietových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1
písmo f) zákona C. 276/2001 Z. Z. o regulácii v sietových odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu
sietových odvetví C. 2/2006 zo dna 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej
regulácie v elektroenergetike a sposob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených
nákladov, sposob urcenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, pre regulovaný
subjekt ZSE Energia, a.s., Culenova 6, 81647 Bratislava, ICO 36 677 281 urcuje na obdobie
od 1.7.2007 do 31.12.2007 tieto maximálne ceny za dodávku elektriny pre domácnosti:

I. Ceny a podmienky odberu elektriny

1. Dl - sadzba pre odberné miesta s nižšouspotrebou elektriny

Sadzba je zložená z:
a) mesacnej platby za jedno odbemé miesto
b) ceny za elektrinu

7,12 Sk/mes.
4,62 Sk/kWh

Sadzbaje vhodná pre odbemé miesta, ktorých spotreba elektriny je menšia ako 1 263 kWh za
rok.

2. D2 - sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba je zložená z:
a) mesacnej platby za jedno odbemé miesto
b) ceny za elektrinu

145,00 Sk/mes.
3,31 Sk/kWh

Sadzba je vhodná pre odbemé miesta, ktorých spotreba elektriny je vacšia ako 1 263 kWh za
rok.

3. D duo - sadzba

Sadzba je zložená z:
a) mesacnej platby zajedno odbemé miesto
b) ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT)

ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme (NT)

138,71 Sk/mes.
3,85 Sk/kWh
1,88 Sk/kWh



-
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Sadzbaje vhodná pre odberatelov, ktorí chcú využit výhodu nízkeho pásma.

Pásmo NT sa poskytuje denne v trvaní 8 hodín, pricom ak je poskytovanie rozdelené do
viacerých casových úsekov, žiadny z nich nemaže byt' kratší ako 1 hodina. Casové úseky
pásma NT nie sú pevne vymedzené a dodávatel ich maže menit podla svojich potrieb.

4. D aku - sadzba pre akumulacné a hybridné elektrické vykurovanie

Sadzba je zložená z:
mesacnej platby za jedno odbemé miesto podla hodnoty hlavného istica
(pred elektromerom)
istic do 3 x 25 A (1 x 25 A)
istic do 3 x 35 A
istic do 3 x 50 A
istic do 3 x 63 A
istic do 3 x 160 A

336,26 Sk/mes.
471,64 Sk/mes.
668,15 Sk/mes.
851,57 Sk/mes.

1659,47 Sk/mes.

.
b) ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom pásme (VT)

ceny za elektrinu -odobranú v nízkom pásme (NT)
3,75 Sk/kWh
1,53 Sk/kWh

Sadzbu možno priznat pre elektrifikované odbemé miesto s pevne inštalovanými
elektrickými akumulacnými alebo hybridnými spotrebicmi na vykurovanie a prípravu teplej
úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie. Odberatel nie je povinný dodržat
technické blokovanie v case platnosti VT. Hybridným spotrebicom sa rozumie spotrebic,
ktorý má akumulacné aj priamovýhrevné bloky, pricom pre obidva bloky platí rovnaké pásmo
VT a NT.

Pásmo NT sa poskytuje denne minimálne 10 hodín, pricom dodávatel urcí casový úsek NT
podla nasledovných zásad:

-minimálne 5 hodín bez prerušenia v case od 22.00 do 6.00 h,
- 5 hodín v case od 6.00 do 22.00 h, z toho minimálne 3 hodiny súvisle,
-casové úseky NT mažu byt' denne maximálne 3 a musia trvat minimálne 1 hodinu,
- casový úsek týchto pásiem nemusí byt rovnaký pre všetkých odberatelov a jednotlivé dni,
dodávatel ho maže podla svojich potrieb operatívne menit.

5. D 11- sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie a tepelné cerpadlá

Sadzba je zložená z:
mesacnej platby za jedno odbemé miesto podla hodnoty hlavného istica
(pred elektromerom)
istic do 3 x 25 A (1 x 25 A)
istic do 3 x 35 A
istic do 3 x 50 A
istic do 3 x 63 A

istic do 3 x 160 A

336,26 Sk/mes.
471,64 Sk/mes.
668,15 Sk/mes.
851,57 Sk/mes.

1 659,47 Sk/mes.

b) cena za elektrinu -odobranú vo vysokom pásme (VT)
cenaza elektrinu-odobranú v nízkom pásme (NT)

7,50 Sk/kWh
1,57 Sk/kWh
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Sadzbu možno priznat pre elektrifikované odbemé miesto s pevne inštalovanými
elektrickými priamovýhrevnými spotrebicmi alebo tepelným cerpadlom na vykurovanie
a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie, so zabezpecením
technického blokovania priamovýhrevných castí v case platnosti VT, pricom pripojenie je na
samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stýkacom ovládaným
spínacom HDO cez oddel'ujúce relé, ktorý urcí dodávatel'.

Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dÍžke minimálne 20 hodín, pricom dodávatel' urcí
casový úsek VT podl'a nasledovných zásad:

-maximálne 4 hodiny, pricom dodávatel' operatívne riadi casové úseky pocas dna tak, aby ani
jeden casový úsek VT netrval dlhšie ako 2 hodiny,
-casový úsek NT nesmie trvat kratšie ako 1 hodinu,
- casový úsek týchto pásiem nemusí byt rovnaký pre všetkých odberatel'ov a jednotlivé dni,
dodávatel' ho može podl'a svojich potrieb operatívne menit.

II. Všeobecné pravidlá
a) Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia pre dodávku elektriny pre odberatel'ov

elektriny v domácnostiach, ktorých odbemé elektrické zariadenie je pripojené do
distribucnej sústavy elektriny nízkeho napatia (s napatím medzi fázami do 1 kV) na
vymedzenom území spolocnosti ZSE distribúcia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava,
ICO 36361 518, a ktorých odber elektriny slúži len na uspokojovanie osobných
potrieb odberatel'a (aj pre chaty, garáže, záhradky a podobne, ak odber neslúži na
podnikatel'skú cinnost).

b) Odberatel' elektriny si može podl'a svojich odberových pomerov zvolit sadzbu podl'a
pravidiel uvedených v tomto rozhodnutí.

c) Sadzba uvedená v tomto rozhodnutí sa stanovuje najmenej na jeden rok. O zmenu
sadzby u toho istého odberatel'a na tom istom odbemom mieste možno požiadat
najskor po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny
odberových pomerov odberatel'a pocas roka može odberatel' požiadat o zmenu sadzby
skoroZmenu sadzby posudzuje a povol'uje dodávatel'. Za zmenu odberových pomerov
sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebicov.

d) Odbemým miestom je miesto odberu elektriny vybavené urceným meradlom, ktoré
tvorí samostatný priestorovo alebo územne uzavretý a trvalo elektricky prepojený
celok.

e) Dodávatel' vystavuje vyúctovacie faktúry za dodávku elektriny spravidla jedenkrát
rocne. Ak odberatel' neumožní prístup k urcenému meradlu na úcely odpoctu dodanej
elektriny, spotreba elektriny sa vyúctuje podl'a spotreby predchádzajúceho
porovnatel'ného obdobia alebo podl'a hodnot dohodnutých na príslušné obdobie.

f) Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby sú vystavované spravidla na obdobie
jedného mesiaca.

g) Meranie dodávky elektriny sa vykonáva súvisle pocas celého dna vjednom pásme,
alebo je rozlíšené na vysoké pásmo (pásmo VT) a nízke pásmo (pásmo NT), ktorých
využitie je urcené príslušnou sadzbou.

h) Sadzba obsahuje:.mesacnú platbu za jedno odbemé miesto,
. cenu zajednu kWh odobranej elektriny v príslušnom pásme.

i) Mesacná platba je fakturovaná za príslušné fakturacné obdobie, pricom pre neucelené
casti kalendámych mesiacov sa fakturuje alikvotne 1/365 dvanástnásobku mesacnej
platby za každý aj zapocatý den dodávky.
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j) Dodávatel je oprávnený vykonat kontrolu dodržiavania podmienok schválených pre
priznanie sadzby.

k) V prípade neoprávnene priznanej sadzby má dodávatel' právo doúctovat spotrebu
v sadzbe, na ktorú má odberatel' právo podl'a podmienok tohto rozhodnutia.

I) Odpocet urcených meradiel sa vykoná na konci fakturacného obdobia. Pri zmene ceny
dodávanej elektriny na zaciatku alebo v priebehu regulacného roka sa nová cena bude
uplatnovat po vykonaní odpoctu urcených meradieI. V prípade, že spotreba sa urcí
iným sposobom ako fyzickým odpoctom, može odberatel elektriny požiadat
dodávatela o preverenie jeho správnosti.

m) Náklady súvisiace s
a) uzavretím alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
b) prenájmom meracieho, pomocného, príp. ovládacieho zariadenia, pokial' toto

zariadenie súvisí s rozlíšením odberu vo VT alebo NT,
c) výmenou meracieho zariadenia nevyvolané odberatel'om,
d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená

odberatel'om
sú zahrnuté v sadzbách.

~
Ostatné hodnoty urcené rozhodnutím úradu:

1. s = - koeficient delenia rozdielu medzi skutocnými a plánovanými nákladmi na nákup
elektriny regulovaného subjektu medzi regulovaný subjekt a domácnosti,

2. X= - faktor efektivity obmedzujúci vplyv eskalacných súcinitelov a vedúci k znižovaniu
nákladov.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Odovodnenie:

Úradu pre reguláciu sietových odvetví (d'alej len "úrad") bol dna 3.5.2007 dorucený
pod podacím císlom úradu 1615/2007 návrh ceny za dodávku elektriny pre domácnosti na
obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 (dalej len "návrh ceny") regulovaného subjektu ZSE
Energia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36 677281 (d'alej len "regulovaný
subjekt"), týmto dnom sa zacalo cenové konanie.

Návrh ceny predložil regulovaný subjekt v zmysle § 12 ods. 1 písmo f) zákona c.
276/2001 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon o regulácii"). Podklady pre vydanie tohto
rozhodnutia sú súcastou spisu c. 4052/ÚRSO/2006/02.

S úcinnostou od 1. júla 2007 v zmysle CI. V ods. 1 zákona c. 656/2004 Z. z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý odberatel
elektriny právo výberu dodávatela, t.j. odberatel' elektriny v domácnosti sa stane oprávneným
odberatel'om elektriny. V zmysle §12 ods. 1 písmo f) zákona o regulácii podlieha dodávka
elektriny pre domácnosti cenovej regulácii. Na základe uvedeného podla casti C prílohy c. 5
výnosu úradu c. 2/2006 zo dna 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie
v elektroenergetike a sposob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, sposob
urcenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny (dalej len "výnos") sa pre
regulovaný subjekt dodávka elektriny pre domácnosti na obdobie od 1.7.2007 do 31.12. 2007
reguluje priamym urcením maximálnej ceny.
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Úrad listom c. 1615/URSO/2007/02 zo dna 14.5.2007 oznámil Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky ako úcastníkovi cenového konania zacatie cenového
konania na návrh regulovaného subjektu.

Úrad podl'a § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložillistom c. 1615/URSO/2007/02/2
zo dna 15.5.2007 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu
s potrebnými podkladmi na výpocet ceny na vyjadrenie.
Regulovaný subjekt dorucil úradu pod podacím císlom úradu 1799/2007 zo dna 23.5.2007
doplnený návrh ceny.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky listom c. 1225/2007-3400 zo dna
28.5.2007 doruceným na úrad pod podacím císlom 1849/2007 dna 28.5.2007 oznámilo, že
k predloženému návrhu ceny nemá pripomienky s tým, že nedójde k zvýšeniu cien elektriny
pre odberatel'ov elektriny v domácnosti.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je
v súlade so zákonom o regulácii a výnosom, pricom nedójde k zvýšeniu cien elektriny pre
odberatel'ov elektriny v domácnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej casti tohto
rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s ust. § 47 ods. 5 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona
o regulácii ako oprávnená osoba Ing. JozefHoljencík, clen Rady pre reguláciu.\,

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní ode dna jeho
oznámenia na Úrad pre reguláciu sietových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07
Bratislava 27. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný úcinok. Toto rozhodnutie je
preskúmatel'né súdom po vycerpaní riadnych opravných prostriedkov.

'"

Ini JozefHoljencík
clen Rady pre reguláciu

Rozhodnutie sa dorucÍ:
1.ZSE Energia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15

Bratislava
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