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

 
R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0141/2009/E                                                   Bratislava, 31.12.2008 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d) prvého bodu f) a kk) 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  cene za dodávku elektriny pre malé podniky pre regulovaný subjekt  
Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 31 562 141 takto    

 
r o z h o d o l: 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 12  

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 prílohou č. 7 k výnosu Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien 
v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (ďalej len „výnos č. 2/2008) 
pre regulovaný subjekt Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová,  
IČO 31 562 141 určuje na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 tieto maximálne ceny za 
dodávku elektriny pre malé podniky: 
 
I. Ceny a podmienky odberu elektriny pre malé podniky 
Sadzba R Aktiv 24    
Sadzba sa skladá:    
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 0,00 Sk/mesiac (0,0000 Eur/mesiac)
b) z ceny za elektrinu 2,90 Sk/kWh (0,0963 Eur/kWh) 
     
Sadzba R Klasik 8     
Sadzba sa skladá:     
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 0,00 Sk/mesiac,  (0,0000 Eur/mesiac)
b) z ceny za elektrinu - odobranú vo vysokom 
pásme (ďalej len „VT“) 3,12 Sk/kWh (0,1036 Eur/kWh) 
c) z ceny za elektrinu - odobranú v nízkom pásme 
(ďalej len „NT“) 1,93 Sk/kWh (0,0641 Eur/kWh) 
     

NT poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je malý podnik pripojený denne 
spravidla 8 hodín. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov 
elektriny a jednotlivé dni          a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti NT operatívne meniť. 
     
Sadzba R Aku 8     
Sadzba sa skladá:     
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 0,00 Sk/mesiac (0,0000 Eur/mesiac)
b) z ceny za elektrinu - odobranú vo VT 3,26 Sk/kWh (0,1082 Eur/kWh) 
c) z ceny za elektrinu - odobranú v NT 1,81 Sk/kWh (0,0601 Eur/kWh) 
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NT poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je malý podnik pripojený denne 
spravidla 8 hodín. Časové vymedzenie NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov 
elektriny a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti NT operatívne meniť. Odberateľ elektriny 
je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách 
platnosti VT. 
     
Sadzba R Komfort 20     
Sadzba sa skladá:     
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 0,00 Sk/mesiac (0,0000 Eur/mesiac)
b) z ceny za elektrinu - odobranú vo VT 4,35 Sk/kWh (0,1444 Eur/kWh) 
c) z ceny za elektrinu - odobranú v NT 2,68 Sk/kWh (0,0890 Eur/kWh) 
 
Doba platnosti NT je spravidla 20 hodín denne, je riadená prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy, do ktorej je malý podnik pripojený s ohľadom  na priebeh  denného diagramu 
zaťaženia elektrizačnej sústavy. Doba platnosti VT je spravidla maximálne 4 hodiny denne 
a prestávky medzi dobou platnosti VT nemajú byť kratšie ako jedna hodina. 
 
Sadzba R Panoramik     
Sadzba sa skladá:     
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 0,00 Sk/mesiac (0,0000 Eur/mesiac)
b) z ceny za elektrinu 2,03 Sk/kWh (0,0674 Eur/kWh) 
     
Sadzba  R Element   
a) platba za odberné miesto  50,00 Sk/mesiac (1,6597 Eur/mesiac)
alebo     
b) platba za každých 10 W inštalovaného príkonu 
na odbernom mieste  50,00 Sk/mesiac (1,6597 Eur/mesiac)

 
II. Všeobecné podmienky 

1. Uvedené ceny a určené podmienky za dodávku elektriny pre koncových odberateľov 
elektriny mimo domácnosti  sú určené pre regulovanú činnosť dodávka elektriny pre 
malé podniky, ktorú vykonáva spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. 

2. Malým podnikom podľa bodu 1) je fyzická alebo právnická osoba so súhrnnou 
spotrebou elektriny všetkých jeho odberných miest zásobovaných  
spoločnosťou Železiarne Podbrezová a.s. na základe štandardných zmlúv o dodávke 
a distribúcii elektriny v období od 1.1.2007 do 31.12. 2007 do 30 MWh (ďalej len 
„malý podnik“).  

3. Štandardné zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny podľa bodu 2) predstavujú 
zmluvy o poskytovaní univerzálnej služby v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.               
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré 
uzatvorila Železiarne Podbrezová a.s. s  oprávneným odberateľom elektriny s ročnou 
spotrebou do 30 MWh pre odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy na časti 
vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a.s. alebo pripojené do miestnych distribučných sústav 
(v zmysle § 1 písmeno i) výnosu č. 2/2008), ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. alebo pripojené do miestnych 
distribučných sústav v zmysle prílohy č. 7 časť D ods. 5 výnosu č. 2/2008 do 
31.12.2007 a ktoré sú platné a účinné aj po 31.12. 2008 (ďalej len „Štandardné 
zmluvy“). 

4. Sadzby podľa tohto rozhodnutia platia pre odberné miesta malého podniku uvedené 
v Štandardných zmluvách podľa bodu 3) účinných k 31.12.2008, pri ktorých došlo na 
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základe súhlasu malého podniku od 1.1.2009 k nahradeniu pôvodnej sadzby – 
produktu uvedeného v Štandardnej zmluve podľa bodu 3), novou sadzbou nasledovne: 

Pôvodná sadzba k 31.12.2008 Nová sadzba od 1.1. do 31.12.2009 
Aktiv 24 R Aktiv 24 
Klasik 8 R Klasik 8 
Premium 12 R Aku 8 
Aku 8 R Aku 8 
Komfort 20 R Komfort 20 
Panoramik R Panoramik 
Element R Element 

5. Malý podnik prejavuje súhlas so zmenou sadzby v zmysle bodu 4) akceptovaním 
dohody o zálohových platbách na rok 2009.  

6.  Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky určené týmto rozhodnutím pozostávajú 
z dvoch častí: 
a)      z mesačnej platby za jedno odberné miesto, 
b)      z ceny za jednu kWh odobranej elektriny v príslušnom pásme. 

7.  Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky určené týmto rozhodnutím v sebe 
nezahŕňajú tarifu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane 
prenosu elektriny a strát pri prenose, cenu za straty pri distribúcii, tarifu za systémové 
služby, tarifu za prevádzkovanie systému a ostatné položky, ktoré  
Železiarne Podbrezová a.s. fakturuje pre každé odberné miesto osobitne na základe 
Štandardných zmlúv podľa bodu 3) a v súlade s platným  rozhodnutím  
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo veci schválenia ceny za prístup do 
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 
do ktorej je malý podnik pripojený.  

8.  Pri zmene odberateľa elektriny na odbernom mieste alebo pri zániku Štandardných 
zmlúv podľa bodu 3) v období medzi 1.1.2009 a 31.12.2009 nie je možné pre dotknuté 
odberné miesta naďalej aplikovať ceny za dodávku elektriny pre malé podniky.  

 
Pre prepočet cien zo slovenských korún na eurá je použitý konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 Sk. 
 
Všetky uvedené ceny sú bez DPH a bez spotrebnej dane z elektriny. 

 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa  7.11.2008  doručený 
pod podacím číslom úradu č. 12918/2008/BA návrh ceny za dodávku elektriny pre malé 
podniky na rok 2009 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu  
Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 31 562 141 (ďalej len 
„regulovaný subjekt“), týmto dňom sa začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové 
konanie“). 
 

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. 13442/2008/BA zo dňa 14.11.2008 oznámil Ministerstvu 
hospodárstva Slovenskej republiky, že začalo konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny, 
ktorý predložil regulovaný subjekt.   

 
Úrad vyzval listom č. 13443/2008/BA zo dňa 14.11.2008 regulovaný subjekt na 

odstránenie nedostatkov v návrhu ceny a cenové konanie prerušil rozhodnutím                       
č. 119/3513/2008-BA/02/PK zo dňa 12.11.2008.  
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 Úrad listom č. 15549/2008/BA zo dňa 16.12.2008 oznámil regulovanému subjektu 
schválenie maximálnych cien za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2009 pre    
Stredoslovenská energetika, a.s., ktoré žiadal zohľadniť do návrhu ceny. 
 
 Regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu č. 16554/2008/BA zo dňa 
22.12.2008 doplnený návrh ceny, čím odstránil nedostatky v návrhu ceny.   
   

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 16685/2008/BA zo dňa 
23.12.2008 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu 
s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie. 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa 
k predloženému návrhu ceny nevyjadrilo.  
 

Úrad po preskúmaní doplneného návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je  
v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s časťou D prílohy č. 7 k výnosu Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví z  28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien 
v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z.z.) v znení výnosu  z 1. októbra 2008 č. 7/2008 
(oznámenie č. 377/2008 Z.z.) 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. 
 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na            
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to 
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný 
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

 
 
 

                                                                                 
Ing. Jozef Holjenčík 

                    predseda Rady pre reguláciu         
        vykonávajúci pôsobnosť 

                                                                                                             predsedu úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 31 562 141 
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava  


