Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0093/2020/E
Číslo spisu: 3993-2019-BA

Bratislava 06. 12. 2019

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. 309/2018 Z. z. vo veci
rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu č. 0008/2020/E z 13. 11. 2019Ľ ktoré mení rozhodnutie
č. 0179/2018/E z 20. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0033/2019/E z 21. 11. 2018, ktorým boli
schválené maximálne ceny za dodávku elektriny odberate om elektriny v domácnosti a malým
podnikom a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021

rozhodol
pod a § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení s § 14
ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 31 až 35 vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
takĽ že odvolaniu regulovaného subjektu TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945/38,
010 01 ŽilinaĽ IČO 44 187 653 proti rozhodnutiu č. 0008/2020/E z 13. 11. 2019 v plnom
rozsahu v y h o v u j e a m e n í rozhodnutie č. 0008/2020/E z 13. 11. 2019 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0008/2020/E z 13. 11. 2019 sa doterajšie znenie častí
II. a III. nahrádza týmto znením:
II. Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny
pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti
1.

DD1 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu
61,6787 €/MWh
Sadzba DD1 je vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty,
garážeĽ záhrady). Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby
D1Ľ prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberate ov elektriny v domácnosti
s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1Ľ pokia nebude
príslušným prevádzkovate om distribučnej sústavy poskytovaná distribučná sadzba
pre odberate ov elektriny v domácnosti D1.

2.

DD2 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu
61,6787 €/MWh
Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miestaĽ ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr.
rodinné domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmiĽ ktoré nemajú
elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou na pridelenie sadzby DD2
je priradenie distribučných sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú
sadzbu D2.

3.

DD3 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
73,4268 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
49,9305 €/MWh
Sadzba DD3 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi
s nižšou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD3 je priradenie
distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D3.
Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky
v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodinyĽ blokovanie elektrických
spotrebičov sa nevyžaduje.

4.

DD4 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
73,4268 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
49,9305 €/MWh
Sadzba DD4 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi
s vyššou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je priradenie
distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D4.
Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných
elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.

5.

DD5 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným
vykurovaním
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
82,2379 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
58,7416 €/MWh
Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Doba platnosti
NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov
v čase VT.
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6.

DD6 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
82,2379 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
58,7416 €/MWh
Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je priradenie distribučnej sadzby D6. Doba platnosti
NT je minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie
v čase VT.

7.

DD7 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
73,4268 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
49,9305 €/MWh
Sadzba DD7 je vhodná pre odberná miesta typu chátĽ chalúp a podobne. Podmienkou
na pridelenie sadzby DD7 je priradenie distribučnej sadzby D7. Doba platnosti NT
je celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 06:00 hodinyĽ blokovanie elektrických
spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje.

8.

DD8 – Dvojpásmová sadzbaĽ nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne
s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným
minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac
b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT)
73,4268 €/MWh
c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT)
49,9305 €/MWh
Sadzba DD8 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi
s vysokou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD8 je priradenie
distribučnej sadzby D8. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním
akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.

III. Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny
pre zraniteľných odberateľov elektriny - malé podniky
1. DMP1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu
64,6167 €/MWh.
Pre odberate ov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1.
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2. DMP2 je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu
64,6167 €/MWh.
Pre odberate ov elektrinyĽ ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C2.
3. DMP3 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu
64,6167 €/MWh.
Pre odberate ov elektrinyĽ ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C3.
4. DMP4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT
minimálne 8 hodín denne.
Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
71,6655 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
52,8685 €/MWh.
Pre odberate ov elektrinyĽ ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4.
5. DMP5 je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT
minimálne 8 hodín denne.
Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
71,6655 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
52,8685 €/MWh.
Pre odberate ov elektrinyĽ ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C5.
6. DMP6 je dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT
minimálne 8 hodín denne.
Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
71,6655 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
52,8685 €/MWh.
Pre odberate ov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C6.
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7. DMP7 je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú
elektrické priamovýhrevné spotrebiče.
Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných
elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
88,1129 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
62,8544 €/MWh.
Pre odberate ov elektrinyĽ ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C7.
8. DMP8 je dvojpásmová sadzba určená pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú
tepelné čerpadlo.
Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických
spotrebičov v čase vysokého pásma.
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto
0,7500 €/mesiac,
b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT
88,1129 €/MWh,
c) z ceny za elektrinu odobratú v NT
62,8544 €/MWh.
Pre odberate ov elektrinyĽ ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho
napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C8.
9. DMP9 je sadzba pre nemerané odbery
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto

0,7500 €/mesiac,

10.
DMP10 je sadzba pre verejné osvetlenie
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto

0,7500 €/mesiac,
61,0922 €/MWh.

b) z ceny za elektrinu
11.
DMP11 je sadzba pre dočasné odbery
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto

0,7500 €/mesiac,
64,6167 €/MWh.“.

b) z ceny za elektrinu

Ceny 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.
Ostatné časti rozhodnutia č. 0179/2018/E z 20. 12. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0033/2019/E z 21. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0008/2020/E z 13. 11. 2019 zostávajú
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddelite nú súčasť rozhodnutia č. 0179/2018/E
z 20. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0033/2019/E z 21. 11. 2018 a v znení rozhodnutia
č. 0008/2020/E z 13. 11. 2019.
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Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím
č. 0008/2020/E z 13. 11. 2019 maximálne ceny za dodávku elektriny odberate om elektriny
v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2020
do 31. 12. 2021 pre regulovaný subjekt TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945/38,
010 01 ŽilinaĽ IČO 44 187 653 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Úradu bol 25. 10. 2019 doručený pod podacím číslom úradu 38177/2019/BA návrh
na zmenu rozhodnutia č. 0179/2018/E z 20. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0033/2019/E
z 21. 11. 2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 (ďalej len „návrh ceny“)
regulovaného subjektu. Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové
konanie“).
Úrad po preskúmaní návrhu ceny a vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveruĽ
že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a § 2 písm. f)Ľ § 3 písm. f) a § 31 až 35 vyhlášky
č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky
vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“)
a vydal 13. 11. 2019 rozhodnutie č. 0008/2020/E, ktorým boli schválené maximálne ceny
za dodávku elektriny odberate om elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky
ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 (ďalej len „rozhodnutie“)
pre regulovaný subjekt. Rozhodnutie bolo doručené regulovanému subjektu 15. 11. 2019.
Dňa 04. 12. 2019 bolo úradu v zákonnej 40 dňovej lehote doručené a zaevidované
pod číslom 43082/2019/BA odvolanie regulovaného subjektu proti rozhodnutiu (ďalej len
„odvolanie“). Týmto dňom začalo pred úradom ako prvostupňovým orgánom odvolacie konanie
pod a § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
Regulovaný subjekt vo svojom odvolaní žiada o zoh adnenie maximálnych
jednotkových nákladov na odchýlku vstupujúcich do výpočtu maximálnej ceny elektriny
pre zranite ných odberate ov elektriny a zmenu maximálnych cien za dodávku elektriny
zranite ným odberate om elektriny v rozhodnutí č. 0008/2020/E z 13. 11. 2019.
Regulovaný subjekt nemá k ostatným častiam rozhodnutia žiadne námietky.
Pod a ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgánĽ ktorý napadnuté
rozhodnutie vydalĽ môže o odvolaní sám rozhodnúťĽ ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie
a ak s tým ostaní účastníci konania súhlasia.
Úrad v tomto rozhodnutí akceptoval výpočty sadzieb regulovaného subjektuĽ ktoré
zoh adňujú koeficient kt, PZt a odchýlku určenú úradom.
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Vplyv cien za dodávku elektriny pre odberate ov elektriny v domácnosti na rok 2020
oproti roku 2019 bol pod a § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený takto:
2019
2020
Rozdiel
Vývoj
Sadzba
JT/VT
NT
JT/VT
NT
JT/VT
NT
JT/VT
NT
DD1
DD2
DD3
DD4
DD5
DD6
DD7
DD8

€/MWh
44,4914
49,0017
51,7688
51,7688
53,8897
53,8897
51,5686
53,8897

X
X
43,8314
43,8314
47,4724
47,4724
43,8314
47,4724

€/MWh
61,6787
X
61,6787
X
73,4268
49,9305
73,4268
49,9305
82,2379
58,7416
82,2379
58,7416
73,4268
49,9305
73,4268
49,9305

€/MWh
17,1873
X
12,6770
X
21,6580 6,0991
21,6580 6,0991
28,3482 11,2692
28,3482 11,2692
21,8582 6,0991
19,5371 2,4581

v%
38,63
25,87
41,84
41,84
52,60
52,60
42,39
36,25

X
X
13,91
13,91
23,74
23,74
13,91
5,18

Vplyv cien za dodávku elektriny malým podnikom na rok 2020 oproti roku 2019 bol
pod a § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený takto:
2019
2020
Rozdiel
Vývoj
Sadzba
JT/VT
NT
JT/VT
NT
JT/VT
NT
JT/VT
NT
DMP1
DMP2
DMP3
DMP4
DMP5
DMP6
DMP7
DMP8
DMP9
DMP10
DMP11

€/MWh
52,3951
X
52,3951
X
52,3951
X
52,3951
52,3951
52,3951
52,3951
52,3951
52,3951
52,3951
52,3951
52,3951
52,3951

€/MWh
64,6167
X
64,6167
X
64,6167
X
71,6655
52,8685
71,6655
52,8685
71,6655
52,8685
88,1129
62,8544
88,1129
62,8544

€/MWh
12,2216
X
12,2216
X
12,2216
X
19,2704
0,4734
19,2704
0,4734
19,2704
0,4734
35,7178 10,4593
35,7178 10,4593

v%
23,33
23,33
23,33
36,78
36,78
36,78
68,17
68,17

X
X
X
0,90
0,90
0,90
19,96
19,96

X

X

X

X

X

X

X

X

46,7911

X

61,0922

X

14,3011

X

30,56

X

52,3951

X

64,6167

X

12,2216

X

23,33

X

Mesačné sadzby za jedno odberné miesto sa v porovnaní s rokom 2019 nezmenili.
Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveruĽ že odvolanie proti
rozhodnutiu spĺňa náležitosti na postup pod a § 57 ods. 1 správneho poriadku a účastníkom
konania je iba regulovaný subjekt. Návrh na opravu maximálnych cien za dodávku elektriny
zranite ným odberate om elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2020
do 31. 12. 2021 je v súlade so zákonom o regulácii a § 31 až 35 vyhlášky č. 18/2017 Z. z.
a preto rozhodol takĽ ako je uvedené v odvovodnení rozhodnutia.

7

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

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 ŽilinaĽ IČO 44 187 653
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