ÚRAD PRE REGULÁCIU SIE OVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0204/2018/E
Číslo spisu: 9442-2017-BA

Bratislava 10. 01. 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie pod a § 9 ods. 1
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci
rozhodnutia o tarifách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
a podmienkach ich uplatnenia

rozhodol

pod a § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 29 a 30 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 18/2017 Z. z.Ľ ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky
vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike z vlastného podnetu takĽ že pre regulovaný
subjekt Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
IČO 31 364 501 u r č u j e na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 tieto tarify za
prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
I. Všeobecné podmienky
Uvedené tarify platia pre poskytovanie distribučných služieb pre odberate ov elektriny
pripojených do miestnej distribučnej sústavy Železníc Slovenskej republikyĽ BratislavaĽ
Klemensova 8Ľ 813 61 BratislavaĽ IČO 31 364 501 (ďalej len „ŽSR“).
Odberatelia elektrinyĽ ktorým je distribuovaná elektrinaĽ sa rozde ujú pod a pripojenia na
príslušnú napäťovú úroveň do týchto kategórií:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

odberatelia elektriny pripojení na 25 kVĽ
odberatelia elektriny pripojení na 22 kVĽ
odberatelia elektriny pripojení na 3 kV jsmĽ
odberatelia elektriny pripojení na 1Ľ5 kV jsmĽ
odberatelia elektriny pripojení na 0Ľ6 kVjsmĽ
odberatelia elektriny pripojení na 0Ľ4 kV.

II. Tarifa za distribúciu elektriny podľa napä ových úrovní je nasledovná:
Napäťová úroveň
Tarify za distribúciu elektriny
bez strát elektriny a vrátane
prenosu elektriny (€/MWh)
Tarify za straty pri distribúcii
elektriny (€/MWh)

25 kV

22 kV

3 kV jsm

1,5 kV
jsm

0,6 kV
jsm

0,4 kV

36,8717

34,9292

45,3553

37,1334

42,9586

39,0043

1,4993

1,4993

1,4993

1,4993

6,1642

6,1642

Pre odberné miestaĽ ktoré sú vybavené systémom inteligentných meracích systémov, platia
tarify 0,4 kV.
Stanovené tarify sa uplatňujú pre merané odbery odberate ov elektriny a pre rozpočítanie
spotreby elektriny pre nemerané odbery nad 2 500 W pri odberoch s minimálnym trvalým
nemeraným odberom a nad 1 000 W pri odberoch s dočasným nemeraným odberom pre
odberate ov elektriny pripojených do distribučnej sústavy ŽSR.
III. Tarifa za distribúciu elektriny pre nemerané odbery pre napä ovú úroveň 0,4 kV
Pre sadzbu C9 – Nemeraný odber sa výška platby za použitie distribučnej sústavy vypočíta za
každé nemerané odberné miesto tohto druhu nasledovne:
a) Pre odberné miesto s minimálnym trvalým nemeraným odberomĽ kde nie je technickoekonomicky možné odber elektriny merať určeným meradlom prevádzkovate a
distribučnej sústavyĽ pre zabezpečovacie zariadenia železnícĽ domové číslaĽ televízne
vykrývačeĽ telefónne koncentrátory a automatyĽ automaty na predaj cestovných lístkovĽ
označovače cestovných lístkovĽ dopravnú signalizáciu a svetelné značkyĽ spoločné
antény a pod. sa výška platby za použitie distribučnej sústavy vypočíta z ceny za
každých aj začatých 10 W inštalovaného príkonu nemeraného odberu za mesiac.
Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste trvalého nemeraného odberu
(s výnimkou zabezpečovacích zariadení železníc) nesmie byť väčší ako 2 500 W.
b) Pre odberné miesto s dočasným nemeraným odberomĽ kde nie je technicko-ekonomicky
možné odber elektriny merať určeným meradlom prevádzkovate a distribučnej sústavyĽ
pre hlásiče polícieĽ poplachové sirény a podobné výstražné a signalizačné zariadeniaĽ kde
odber elektriny je nepatrný a prevádzka týchto zariadení výnimočná je výška platby za
použitie distribučnej sústavy určená cenou za jedno odberné miesto nemeraného odberu
za mesiac.
Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste dočasného nemeraného odberu
(s výnimkou poplachových sirén) nesmie byť väčší ako 1 000 W.
Sadzba - pre
nemerané odbery
pripojené na NN*

Popis

Tarifa za distribúciu elektriny

C9 - a

trvalý odber

0,9586 Eur/10W/mesiac

C9 - b

dočasný odber

1Ľ3070 Eur za odberné miesto/mesiac

*odobratá elektrina v kWh sa nefakturuje
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Od odberate a elektrinyĽ ktorý odoberá elektrinu z miestnej distribučnej sústavy ŽSR bez
platnej zmluvy o združenej dodávke elektriny typ TNOĽ resp. bez zmluvy o združenej
dodávke elektriny typ P alebo bez zmluvy o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej
sústavy (v prípade ak má odberate elektriny iného dodávate a elektriny ako sú ŽSR) sú
ŽSR oprávnené fakturovať 100 € za každú MWh odobratú z miestnej distribučnej sústavy
ŽSR. K tejto cene sú účtované všetky tarify pod a tohto rozhodnutia.
Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty
pri distribúcii elektriny zahŕňajú v sebe aj tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu
elektriny prevádzkovate ov distribučných sústavĽ do ktorých je regulovaný subjekt ŽSR
pripojený – Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika - DistribúciaĽ a.s.
a Východoslovenská distribučnáĽ a.s. a tarify za prístup do prenosovej sústavyĽ prenos elektriny
a straty elektriny pri prenose.
Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane
z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových
zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Zároveň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pod a § 17 ods. 2 písm. d) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach doterajšie rozhodnutie č. 0355/2017/E zo
dňa 12. 04. 2017 z r u š u j e od 1. januára 2018. Vyúčtovanie taríf za prístup do miestnej
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za rok 2017 sa vykoná pod a doterajšieho
rozhodnutia č. 0355/2017/E zo dňa 12. 04. 2017.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) určil cenovým rozhodnutím
č. 0355/2017/E zo dňa 12. 04. 2017 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy
a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. januára 2017 do
31. decembra 2021 pre regulovaný subjekt subjekt Železnice Slovenskej republikyĽ BratislavaĽ
Klemensova 8Ľ 813 61 BratislavaĽ IČO 31 364 501 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Dňa 06. 12. 2017 úrad listom č. 44092/2017/BA oznámil regulovanému subjektuĽ že
začína cenové konanie z vlastného podnetu pod a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia č. 0355/2017/E zo dňa 12. 04. 2017.
Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosťĽ že v priebehu roku 2017 došlo
k výraznej zmene ekonomických parametrovĽ z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny pod a
§ 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Zmena spočíva najmä v zmene plánovaných odpisov
súvisiacich s regulovanou činnosťouĽ miere výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné
obdobieĽ skutočných dodatočných výnosov v roku 2016 z uplatnenia ceny za pripojenie do
sústavyĽ zo sankcií za prekročenie rezervovanej kapacity a za skutočne zaplatené výnosy za
neoprávnený odber elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučnáĽ a.s.Ľ Stredoslovenská
energetika - DistribúciaĽ a.s. a Východoslovenská distribučnáĽ a.s. (plánované ekonomicky
oprávnené náklady na distribúciu elektrinyĽ ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny
vrátane strát elektriny pri distribúcii elektriny od prevádzkovate ov sústavĽ do ktorých sústav je
regulovaný subjekt pripojený EONE2018).
Úrad v cenovom konaní vychádzal z
a) podkladovĽ ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 1654-2017-BA k rozhodnutiu
č. 0355/2017/E zo dňa 12. 04. 2017,
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b) rozhodnutí č. 0008/2018/E, č. 0009/2018/E a č. 0010/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 vydané
prevádzkovate om
distribučných
sústav
Západoslovenská
distribučnáĽ
a. s.,
Stredoslovenská energetika - DistribúciaĽ a.s. a Východoslovenská distribučnáĽ a.s.,
c) podkladovĽ ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 9442-2017-BA.
Vplyv cien za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2018 oproti
roku 2017 bol pod a § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený pre jednotlivé
skupiny odberate ov takto:
- tarifa za distribúciu elektriny bez strát elektriny a vrátane prenosu elektriny na napäťovej úrovni
25 kV zostáva nezmenenáĽ tarifa za straty pri distribúcii elektriny sa zvýši z 1,3868 €/MWh na
1,4993 €/MWhĽ teda zvýšenie o 8,11 %,
- tarifa za distribúciu elektriny bez strát elektriny a vrátane prenosu elektriny na napäťovej úrovni
22 kV zostáva nezmenenáĽ tarifa za straty pri distribúcii elektriny sa zvýši z 1Ľ3868 €/MWh na
1Ľ4993 €/MWhĽ teda zvýšenie o 8,11 %,
- tarifa za distribúciu elektriny bez strát elektriny a vrátane prenosu elektriny na napäťovej úrovni
3 kV jsm sa zvýši z 44Ľ2446 €/MWh na 45Ľ3553 €/MWhĽ teda zvýšenie o 2,51 %, tarifa za straty
pri distribúcii elektriny sa zvýši z 1Ľ3868 €/MWh na 1Ľ4993 €/MWhĽ teda zvýšenie o 8,11 %,
- tarifa za distribúciu elektriny bez strát elektriny a vrátane prenosu elektriny na napäťovej úrovni
1Ľ5 kV jsm zostáva nezmenenáĽ tarifa za straty pri distribúcii elektriny sa zvýši z 1Ľ3868 €/MWh
na 1Ľ4993 €/MWhĽ teda zvýšenie o 8,11 %,
- tarifa za distribúciu elektriny bez strát elektriny a vrátane prenosu elektriny na napäťovej úrovni
0Ľ6 kV jsm zostáva nezmenenáĽ tarifa za straty pri distribúcii elektriny sa zvýši z 5Ľ6689 €/MWh
na 6Ľ1642 €/MWhĽ teda zvýšenie o 8,74 %,
- tarifa za distribúciu elektriny bez strát elektriny a vrátane prenosu elektriny na napäťovej úrovni
0Ľ4 kV zostáva nezmenenáĽ tarifa za straty pri distribúcii elektriny sa zvýši z 5Ľ6689 €/MWh na
6Ľ1642 €/MWhĽ teda zvýšenie o 8,74 %.
V priebehu cenového konania pri vyhodnocovaní podkladov úrad zistilĽ že z dôvodu
rozsahu zmienĽ určitostiĽ zrozumite nosti a preh adnosti cenového rozhodnutia nie je možné
doterajšie rozhodnutie zmeniťĽ ale je potrebné ho nahradiť novým rozhodnutímĽ pričom sa
zároveň v súlade so zásadou hospodárnosti v tom istom konaní pod a § 17 ods. 2 písm. d)
zákona o regulácii zruší doterajšie rozhodnutie č. 0355/2017/E zo dňa 12. 04. 2017Ľ číslo spisu
1654-2017-BA.
Pod a § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedyĽ ak sa výrazne zmenili ekonomické
parametreĽ z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
Úrad listom č. 44135/2017/BA zo dňa 07. 12. 2017 požiadal regulovaný subjekt
v súlade so zásadou súčinnostiĽ zásadou materiálnej pravdy v spojení s § 32 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
o zaslanie súvisiacich plánovaných údajov na rok 2018Ľ a to v lehote do siedmich dní odo dňa
doručenia tejto výzvy.
Regulovaný subjekt v určenej lehote zaslal úradu pod podacím číslom úradu
45683/2017/BA zo dňa 18. 12. 2017 požadované údaje.
Úrad dňa 22. 12. 2017 listom č. 46224/2017/BA vyzval regulovaný subjekt pod a § 33
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov na vyjadrenie k podkladom pred vydaním rozhodnutiaĽ a to v lehote sedem dní odo
dňa doručenia výzvy.
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Regulovaný subjekt sa v úradom určenej lehote k podkladom pred vydaním rozhodnutia
nevyjadril.
Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia vrátane jeho doplnenia dospel k záveruĽ že
rozhodnutie je v súlade so zákonom o reguláciiĽ § 2 písm. e)Ľ § 3 písm. e) a § 29 a 30 vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z.Ľ ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike,
a preto rozhodol takĽ ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pod a tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021Ľ pričom doterajšie rozhodnutie č. 0355/2017/E zo dňa
12. 04. 2017 sa zrušuje od 01. 01. 2018 (ex nunc). Regulovaný subjekt vykoná vyúčtovanie taríf
za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za rok 2017 pod a
doterajšieho rozhodnutia č. 0355/2017/E zo dňa 12. 04. 2017. Týmto úrad pod a § 14 ods. 11
zákona o regulácii využil svoje oprávnenie určiť v cenovom konaní podmienky uplatnenia ceny
a zároveň naplnil svoju povinnosť vysporiadať sa s otázkouĽ v akom období sa majú pod a
rozhodnutia ceny uplatniť.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíĽ Bajkalská 27Ľ P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27,
a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmate né súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

prof. Ing. ubomír JahnátekĽ CSc.
predseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
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