Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 28.8.2008 doručený
pod podacím číslom úradu č. 8857/2008/BA návrh ceny za pripojenie pri pripojení do
distribučnej sústavy do 1 kV na rok 2009 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu
ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 (ďalej len „cenové
konanie“).
Regulovaný
subjekt
je
v cenovom
konaní
zastúpený
spoločnosťou
Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení
Ing. Vladimír Turček, Ing. Marián Kapec, Mgr. Lucia Mikušková.
Podľa § 14 ods. 2 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 listom č. 8936/2008/BA zo dňa 2.9.2008 oznámil Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky, že začalo konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny,
ktorý predložil regulovaný subjekt.
Úrad vyzval listom č. 9265/2008/BA zo dňa 5.9.2008 regulovaný subjekt na
odstránenie nedostatkov v návrhu ceny a cenové konanie prerušil rozhodnutím
č. 017/2497/2008-BA/02/PK zo dňa 5.9.2008.
Regulovaný subjekt zaslal na úrad pod podacím číslom úradu č. 9744/2008/BA zo dňa
19.9.2008 doplnený návrh ceny, v ktorom trval na pôvodnom znení návrhu ceny.
Úrad následne vyzval listom č. 10455/2008/BA zo dňa 2.10.2008 regulovaný subjekt
na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny.
Na základe výzvy úradu č. 10455/2008/BA zo dňa 2.10.2008 regulovaný subjekt
zaslal na úrad pod podacím číslom úradu č. 11190/2008/BA zo dňa 13.10.2008 doplnený
návrh ceny, ktorý však neupravil v zmysle predmetnej výzvy úradu a opakovane trval na
pôvodnom znení návrhu ceny.
Úrad listom č. 11266/2008/BA zo dňa 14.10.2008 oznámil účastníkom konania, že
z dôvodu jednotného a nediskriminačného postupu v cenových konaniach nárast
maximálnych cien za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV na rok 2009 bol
stanovený rovnomerne pre všetky amperické hodnoty ističov. Maximálne ceny za pripojenie
pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV na rok 2009 pre všetky amperické hodnoty
ističov boli navýšené aritmetickým priemerom indexov jadrovej inflácie za obdobie od júla
2007 do júna 2008 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky
(JPI2009 =3,875%). Na základe tohto oznámenia zaslal regulovaný subjekt na úrad pod
podacím číslom úradu č. 11592/2008/BA zo dňa 21.10.2008 stanovisko, v ktorom konštatuje,
že jeho návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a oznámením úradu.
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 11310/2008/BA zo dňa
15.10.2008 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu
s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie.
Úrad vyzval listom č. 11783/2008/BA zo dňa 23.10.2008 regulovaný subjekt na odstránenie
nedostatkov v návrhu ceny a to o rovnaký percentuálny nárast maximálnych cien za
pripojenie na všetky amperické hodnoty ističov (JPI2009 =3,875%).
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