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Císlo: 0008/201 O/E

Císlo spisu: 3280-2009-BA
Bratislava, 21.9.2009

Úrad pre reguláciu sietových odvetví ako orgán príslušný na konanie podra § 5 ods. 1
písmo c) a 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 pripojenie pri yripojení do distribucnej sústa'1 do 1 kV pre regulovaný subjekt
ZSE Distribúcia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36 361 518 takto

r o z hod o I:

Úrad pre reguláciu sietových odvetví podra § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1
písmoc) 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 § 1 písmo c) a § 2 písmo c)
výnosu Úradu pre reguláciu sietových odvetví zlO. júna 2009 c. 1/2009 o rozsahu cenovej
regulácie v sietových odvetviach a sposobe jej vykonania a castou D prí10hy C. 6
k výnosu Úradu pre reguláciu sietových odvetví z 28. júla 2008 C. 2/2008, ktorým sa
ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra 2008 c. 7/2008,
výnosuzlO. júna 2009 C.2/2009 a výnosu z 9. septembra2009 C. 7/2009 pre regulovaný
subjekt ZSE Distribúcia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36361 518 schvaruje na
obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 tieto maximálne ceny za pripojenie pri
pnpOjtmrao=Gistribucnejsústavy do 1 kV: /

.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Ceny za pripojenie pri pripojení do distribucnej sústavy do 1 kV
na rok 2010

Pre amperickú
hodnotu hlavného do 1 x 25A 54,52istica 1.Fázového eura

odberu
do 3 x BA 85,45 eura

do 3 x 16A 105,18 eura

do 3 x 20A 131,45 eura

do3 x 25A 164,29 eura

do 3 x 32A 210,28 eura

do 3 x 40A 262,85 eura

do 3 x 50 A 328,57 eura
Pre amperickú do 3 x 63A 414,05 eura

hodnotu hlavného
do 3 x 80A 525,81istica 3. Fázového

eura

odberu do 3 x 100A 657,18 eura
do 3 x 125 A 821,50 eura

do3 x 160A 1.051,51 eura

do 3 x 200A 1.314,40 eura

do 3 x 250A 1.642,97 eura

do 3 x 315 A 2.070,18 eura

do 3 x 400A 2.628,80 eura

nad 3 x 400A 6,57 eura za každý lA
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Odovodnenie:

..I

Úradu pre reguláciu sietových odvetví (d'alej len "úrad") bol dna 28.8.2009 dorucený
pod podacím císlom úradu c. 981412009/BA návrh ceny za pripojenie pri pripojení do
distribucnej sústavy do 1 kV na rok 2010 (d'alej len "návrh ceny") regulovaného subjektu
ZSE Distribúcia, a.s., Culenova 6, 81647 Bratislava, ICO 36 361 518 (d'alej len "regulovaný
subjekt"), týmto dnom sa zacalo konanie o cenovej regulácii (d'alej len "cenové konanie").

Regulovaný subjekt je v cenovom konaní zastúpený spolocnostou
Západoslovenská energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení
Ing. Michal Puchel, Ing. Silvia Cuntalová, Ing. Juraj Nyulassy, JUDr. Lucia Mikušková.

Podl'a § 14 ods. 2 zákona c. 276/2001 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon
o regulácii") úrad listom c. 10100/2009/BA zo dna 3.9.2009 oznámil Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky, že zacalo konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny,
ktorý predložil regulovaný subjekt.

Úrad podl'a § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložillistom c. 10101/2009/BA zo dna
3.9.2009 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu
s potrebnými podkladmi na výpocet ceny na vyjadrenie.

~~

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (d'alej len "ministerstvo") sa
k predloženému návrhu ceny vyjadrilo listom pod podacím císlom úradu C. 1056812009/BA
doruceným dna 14.9.2009 kladne a oznámilo, že k predloženému návrhu ceny nebude vznášat
~omienky. ._~-- ,>"

Úrad po preskúmaní návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so
zákonom o regulácii, v súlade s § 1 písmo c) a § 2 písmo c) výnosu Úradu pre reguláciu
sietových odvetví z 10. júna 2009 C. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sietových
odvetviach a sposobe jej vykonania (oznámenie C. 238/2009 Z.z.) a castou D prílohy C. 6
k výnosu Úradu pre reguláciu sietových odvetví z 28. júla 2008 C. 2/2008, ktorým sa
ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie C. 311/2008 Z.z.) v znení výnosu
z 1. októbra 2008 C.7/2008 (oznámenie c. 377/2008 Z.z.), výnosu z 10. júna 2009 C.2/2009
(oznámenie C. 23912009 Z.z.) a výnosu z 9. septembra 2009 c. 7/2009 (oznámenie
c. 36212009Z.z.) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej casti tohto rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 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. Jozef Holjencík, predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci posobnost predsedu úradu.
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acenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podat na
'Úrad pre reguláciu sietových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 40 dní odo dna oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný
úcinok. Toto rozhodnutie je preskúmatefné súdom po vycerpaní riadnych opravných

prostriedkov. W
Ing. JozefHoljencík

predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci posobnost

predsedu Úfadu
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Rozhodnutie sa dorucí:
1. Západoslovenská energetika, a.s., Ing. Michal Puchel, Culenova 6,81647 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava
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