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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0214/2007/E

Bratislava, 19.06.2007

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 do distribučnej sústavy pre regulovaný subjekt ZSE distribúcia, a.s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 takto
r o z h o d o l:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1
písm. b) 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 výnosom Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej
regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených
nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, pre regulovaný
subjekt ZSE distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 schvaľuje na
obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 tieto pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy do
1 kV:
Ceny (pripojovacie poplatky) v Sk do 1 kV na obdobie od 1.7.2007 do
31.12.2007
pre Amperickú hodnotu hlavného ističa
1 Fázovového odberu

pre Amperickú hodnotu hlavného ističa
3 Fázovového odberu

do 1x

25

do 3x

13

2.341,-

do 3x

16

2.881,-

do 3x

20

3.601,-

do 3x

25

4.501,-

do 3x

32

5.761,-

do 3x

40

7.202,-

do 3x

50

9.002,-

do 3x

63

11.344,-

do 3x

80

14.405,-

do 3x

100

18.005,-

do 3x

125

22.507,-

do 3x

160

28.809,-

do 3x

200

36.011,-

do 3x

250

45.013,-

do 3x

315

56.717,-

do 3x

400

72.022,-

nad 3x

400

180,-

1.494,-

za každý 1A

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 30.4.2007 doručený
pod podacím číslom úradu č. 1600/2007 návrh ceny za pripojenie do distribučnej sústavy do
1 kV na obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu
ZSE distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 (ďalej len „regulovaný
subjekt“), týmto dňom sa začalo cenové konanie.
Návrh ceny predložil regulovaný subjekt v zmysle § 14 ods. 1 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“). Podklady pre vydanie tohto rozhodnutia
sú súčasťou spisu č. 3699/ÚRSO/2006/02.
Úrad rozhodol o tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na
obdobie od 1.7.2007 do 31.12. 2007 pre regulovaný subjekt, ako prevádzkovateľa distribučnej
sústavy podľa prílohy č. 2 k výnosu úradu č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa
ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a
štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na
návrh ceny (ďalej len „výnos") na základe povinnosti právneho oddelenia prevádzkovateľa
distribučnej sústavy od činností, ktoré nesúvisia s distribúciu elektriny, ustanovenej v § 25
zákona o energetike v spojení s Čl. V. ods. 1 zákona o energetike.
Úrad listom č. 1600/URSO/2007/02 zo dňa 14.5.2007 oznámil Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky ako účastníkovi cenového konania začatie cenového
konania na návrh regulovaného subjektu.
Regulovaný subjekt doručil úradu pod podacím číslom úradu č. 1814/2007 zo dňa
24.5.2007 doplnený návrh ceny.
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 1814/URSO/2007/02 zo
dňa 28.5.2007 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu
s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa v zákonnej 10 dňovej lehote
k predloženému návrhu ceny nevyjadrilo, podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii sa má za to, že
k predloženému návrhu nemá pripomienky.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je
v súlade so zákonom o regulácii a výnosom 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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