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Číslospisu : 5387 -2016-BA

Úľad pre ľeguláciu sieťoých odvetví ako oľgán príslušnýna konanie podľa $ 9 ods.

1

písm.b)prvéhobodua$9ods. 1písm.c)pľvéhoboduvspojenís$5ods.7písm.c)zĺĺkona
č,. 25O|2OI2 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za
dodávku elektriny pre zraniteľných odbeľateľov a podmienkach ich uplatnenia

rozhodol
podľa $ 14 ods. lI a 12 zźlkona č,.25012012 Z. z. o ľegulácii v sieťových odvetviach v spojení
s $ 28 TŽ 29 vyhlášĘ Úľadu pre reguláciu sieťoých odvetví č,. 26012016 Z' z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v elektroeneľgetike a niektoré podmienky vykonávania
regulovaných činnostív elektľoeneľgetike tak, že pľe ľegulovaný subjekt
EUROPA CENTER, s. r. o.' Tomášikova 19, 82I02 Bratislava - mestská časťRuŽinov
IČo36 634611 schval'u j e naobdobieod01. januáraŻ}l7 do 31. decembra}l2ltieto
maximálne ceny Zadodávku elektľiny zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia:
I. VšeobecnépodmienĘ

dodávĘ elektrĺny pľe zranĺtel'ných odberatel'ov elektriny

1.

Sadzby apodmienky ľegulovanej dodávky elektriny zĺaniteľným odbeľateľom podľa
$ 2 písm. l) zákoĺa č,. 25012012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon č,.25012012 Z. z!') uvedené v tomto ľozhodnutí
platia odl.januára}Ol7 do31.decembľa202l a sú uľčenépre ľegulovanú činnosť
dodávka elektriny pre zĺaĺiteľnýchodberateľov elektriny, ktorú vykonáva spoloěnosť
EURQPA CENTER, s. r. o.' Tomášikova19, 82l02 Bratislava - mestská ěasť RuŽinov,
IČo 36 634 611 (ďalej len,'dodávateľ elektriny").

Ż.

Zraniteľným odberateľom elektľiny sa rozumie podľa $ 28 ods. 7 vyhlášky Úradu pre
ľeguláciu sieťových odvetví č,. 260lŻ016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová ľegulácia
v elektľoenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností
v elęktroenergetike (ďalej len ,,vyhláška č).26012016 Z.z.") odberateľ elektľiny
v domácnosti alebo malý podnik, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ elektriny
nazáklade zmluvy o zđruženejdodávke elektriny alebo na zák|ađezmluvy o dodávke
elektriny aktoľého odberné elektrické zariadęnie je pripojené do distribučnej sústavy
pľíslušnéhopľevádzkovateľa distribuěnej sústavy.

3.

Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zm\uva o združenej dodávke elektľiny alebo
zmluva o dodávke elektľiny, ktorou sa poskytuje univerzálna sluŽba'

4.

Príslušnýmprevádzkovateľom distribučnej sústavy sa ľozumie pľevádzkovateľ

5.

Za jedno odberné miesto sa povaŽuje odberné elektrické zariadeĺiejedného odberateľa
elektľiny, do ktorého je dodávka elektriny meraná jedným meľacímzariadením.

6.

Sadzby za dodávku elektriny určenétýmto rozhodnutím v sebę zahÍřnjú nríklady
naobstaranie elektľiny vrátaĺe nákladov na vyrovnanie odchýlky, ako aj ovplyvniteľné
náklady na dodávku elektriny a pľimeľaný zisk, ktoý je moŽné zahrntť do ceny

distľibučnejsústavy, do ktoľej je dané odbemé miesto naniteľného odbeľateľa elektriny
pľipojené'

dodávateľa elektľiny.

7.

Sadzba za dodávku elektľinyje zložená z dvoch častí:
a) z mesačnej platby za jedno odbeľné miesto,
b) z ceny za 1 MWh odobľatej elektriny v príslušnompásme.

8.

Sadzby za dodávku elektriny uľčenétýmto rozhodnutímneza}ŕíajútaľifu:
a) za pľístupdo distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny
a strát pri pľenose,
b) za straty pri distľibúciielektľiny,
c) za systémovésluŽby,
d) za podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
e) za podporu elektriny vyrobenej vysoko účinnoukombinovanou výľobou'
fl zaýrobu elektriny zdomáceho uhlia,
g) za ostatné činnosti organizátota kľátkodobého tľhu s elektľinou,
h) ostatné poplatĘ a poloŽky,
ktoré dodávateľ elektľiny fakturuje zľaniteľnémuodberateľovi elektriny na základe
zmluvy o zdtužeĺejdodávke elektľiny pľe každéodbeľné miesto osobitne v súlade
s platnými cenovými rozhodnutiami Úľadu pre reguláciu sieťoqich odvetví (ďalej len
,,úrad") a plaĘými a účinnýmiprávnymi predpismi v čase dodávky elektľiny.

g. Ak

10.

1

1.

cenové rozhodnutie úľadu,vyhláška úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne
zttv'azný právny pľedpis ustanoví ďalšie ceny, taľis alebo dane, dodávateľ elektriny ich
uplatní od obdobia uľčenomV cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom
vo všeobecne ztxäznom právnom predpise.
Pridelęnie sadzby dodávateľa elektriny za dodávku elektriny je pođmienenépridelením
zodpovedajúcej sadzby za distribúciu elektľiny zo strany príslušnéhopľeváđzkovateľa
distribučnej sústavy pre dotknuté odberné miesto. V prípade ak nie je možnéprideliť
sadzbu za dodávku elektľiny podľa zodpovedajúcej taľify za distribúciu zo strany
príslušnéhoprevádzkovateľa distľibučnej sústavy, má dodávateľ elektriny právo prideliť
najbližšiuzodpovedajúcu sadzbu za dodávku elektriny.

Dohodnutá ýška preddavkoqých platieb zohľadňuje skutočný odber elektriny
zapredcháđzajuce zúětovacie obdobie alebo plánovaný odbeľ elektriny
na nadchádzajirce ńčtovacie obdobie v prípade nového odberateľa elektľiny. Dodávateľ

elektľiny möŽe zvýšiťpreddavkové platby pre odbeľateľa elektľiny a ich odbeľnémiesta
maximálne do vyšĘ zodpovedajúcej zmene ceny v sadzbách podl'a bodu 7' alebo
taľifách apoplatkoch podľa bodu 8. tohto rozhodnutia a podľa ostatných príslušných
ľozhodnutí úľadu,ako aj pri nedoplatku za vyúčtovaciufaktúru.

I2. Pľi uzatvźrani novej

zmluvy o zdrvženej dodávke elektriny alebo novej zmluvy
pľeddavkovej ptatby uľčína zák|adę plánovaného odberu
výška
elektľiny
sa
o dodávke
elektľiny na nadchádzajűce zűčtovacie obdobie, t. j. na zák|ade hodnoty inštalovaného
výkonu spotľebičov, pľedpokladaného odberu a dohodnutej sadzby, minimálne však
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vo výške súčtumesačných platieb za odbeľné miesto v príslušnom fakturačnom období.

13.

odberateľ elektriny v domácnosti je povinný platiť preddavkové platby podl'a bodu 11.
alebo podľa bodu 12. mesačne, ak sa vzhľadom na charakter odberu nedohodne
s dodávateľom elektľiny inak. V prípade zmien ľozhodnutí úľadupodľa bodu 8. bude
dodávateľ elektľiny aplikovať príslušnétaľis a poplatky podľa platného a účinného
cenového ľozhodnutia úradu arelevantných platných aúčinnýchprávnych pľedpisov
počnúcdátumom nadobudnutia účinnosti.

14.

Mesačná platba za časťfaktuľovaného obdobia sa určíalikvotne podľa počtu dní trvania
odbeľu elektľiny. Za kaŽdý zač,atý deň fakturovaného obdobia sa vyfaktuľuje l/365
(v prestupnom roku 11366) súčtudvanástich mesačných platieb'

15.

Zraníteľný odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odbeľových pomeľov
ktoľúkoľveksadzbu, pľičommusí spĺňaťpodmienky uvedené v tomto rozhodnutí.
Splnenie podmienok dodávateľ elektľiny pri uzatxáraní zmluvy neskúma; tým nie je
dotknuté pľávo dodávateľa elektriny ľesp. pľíslušnéhoprevádzkovateľa distľibučnej
sústavy podľa odsekov 2I až23.

16.

Sadzba sa pľideľuje spravidla najmenej na jeden rok. o zÍnenu sadzby toho istého
zraniteľného odberateľa elektriny na tom istom odbeľnom mieste môže zĺaniteľný
odbeľateľ elektriny požiadaťnajskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny
sadzby' V prípade zmeny odberových pomeľov zĺaniteľnéhoodberateľa elektľiny pľed
uplynutím 12 mesiacov môže złaniteľnýođberateľelektriny poŽiadať o ZÍnenu sadzby
skôr, pľičomtúto zÍnenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný
pľevádzkovateľ distľibučnejsústavy' Za Znenu odberových pomeľov sa nepovaŽuje
sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej
spotreby. Zmeníťsadzbu spätne zaptedchtldzajtrce obdobie nie je možné.

17. Fakturovanie mesačnej platby pľi pľerušenídođávky z dôvodu

neuhľadenia
odobratű elekÍľinu sa

preddavkovej platby alebo nedoplatku z vyúčtovacejfaktúry za
vykoná, ak
a) nedôjde k ukončeniu zmluvy o zdľuženej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke
elektriny a vtedy bude mesačnáp|atba fakfurovaná aj počas trvania odpojenia,
b) dôjde k ukončeniu zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke
elektriny a vtedy bude mesaěná platba faktuľovaná do dátumu ukoněeniazmluvy.

18. V

sadzbách sú zahmuté aj náklady súvisiace s:
a) prenájmom meracieho' pomocného, prípadne ovládacieho zariađęnia,pokiaľ toto
zariadęnie súvisís ľozlíšenímodberu elektľiny vo VT alebo NT,
b) výmenou meracieho zariadenianevyvolané zľaniteľným odberateľom elektriny,
c) oveľenímmęradla na základe reklamácie, pľi ktoľej zistená chyba nie je zavinenźl
n aniteľ ný m o db eľateľom elektriny,
d) uzavretím,ukončenímalebo zmęnou zmluvy bez návštevy odbeľnéhomiesta,
e) vykonaním füonov potrebných pľi zmene dodávateľa elektriny.

19. odpočet určených meľadiel vykoná príslušnýprevádzkovateľ

đistribučnejsústavy

v súlade s jeho pľevádzkovým poriadkom.

20'

odpočtom určenéhomeradla sa ľozumie odpočet stavu číselníkameracięho zaľiadenia
v zmysle prevádzkového poriadku pľevádzkovateľa distribučnej sústavy, vykonaný
v teľmínea spôsobom stanoveným pľevádzkovateľom distribuěnej sústavy, na záklađe
ktorého dodávateľ elektľiny vykoná vyúčtovanie platieb súvisiacich
a) s dodávkou elektriny za stanovené faktuľačnéobdobie ak má s odberateľom
uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny,
:

J

distľibúciouelektriny za stanovené fakturačnéobdobie ak má
s odberateľom uzatvoľenú zmluvu o zđruženejdodávke elektľiny.

b) s dodávkou

a

odpočet uľčených meradiel sa vykonáva na konci faktuľaěného obdobia.

2I'

Dodávateľ elektriny alebo príslušnýprevádzkovateľ distribučnej sústavy je opľávnený
vykonať kontľolu dodľŽiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby.

22. V

prípade neopľávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny pľávo doúčtovať
spotľebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spiňa zľaniteľný odbeľateľ elektriny podmienky

podľa tohto rozhodnutia.

23.

Dodávateľ elektľiny má právo pľeveriťpravdivosť a úplnosťúđajovuvedených
v žiadosti na änenu distribučnej sadzby a v prípade zistených rozdielov v skutkovom
stave a údajov uvedených v tejto Žiadosti žiadosťzamietne.

il.

Všeobecné podmienĘ dodávĘ elektľĺny pre zranitel'ných odbeľateloov elektľiny domácnosti
1. odberateľom elektriny v domácnosti podľa $ 3 písm. b) bodu 9 zźkona
č,.25Il20I2Z.z. oenergetike aonnene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,zákon č,.25tl20I2 Z.z.") je fyzická osoba, ktoľá nakupuje elektľinu pre vlastnú
spotľebu v domácnosti.

2. Pôvodné sadzby za dodávku elektľiny platné do 31. 12.2016
pľe odberateľov elektľiny v
od 01. 0I. 2017 nasledovne:

domácnosti sadzby

Sadzba za dodávku elektriny
do 31. 12.2016

DDl, DD2

DD3, DD4
DD5, DD6
DD7
DD8

za

nahrádzajtl

dodávku elektľiny platné

Sadzba za dodávku elektriny
od 01. 01.2017

DDl
DDŻ
DD3
DD4
DD5
DD6
DD7
DD9

DDlO

3.

Dodávka elektľiny pre odberateľov v domácnosti na základe zmluvy o zdľuženej
dodávke elektľiny sa považuj e za vrliverzálnu službu podľa $ 2 písm. a) bodu 14.
zákonao energetike.

4.

Pľe osobitné prípady odberov ako sú skupinové odbery, napr. garáŽe, chaty, záhrady,
keď je z technických príčinzłĺadenélen jedno odbeľné miesto pre viac odberateľov
elektľiny v domácnosti meľanélen jedným meracím zariađenima ako odbeľateľ
elektriny v domácnosti je prihlásená jedna fyzická osoba (okľem odberov elektriny
slúžiacich na podnikatel'skú činnost). V takomto prípade môŽe byť pridelená iba
sadzba DDl. V prípade podnikania na odbęľnom mieste odbeľateľa elektľiny
v domácnosti je odbeľateľ elektriny v domácnosti povinný rozdelit' elęktľoinštaláciu
tak, aby bolo možnésamostatne meľať elektrinu odoberanú na podnikanie.
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III. VšeobecnépodmienĘ dodávĘ elektriny pľe zranĺtel'ných odberatel'ov elektriny

-

malé podniĘ
1' Malým podnikom podľa $ 3 písm. b) bodu I0. zźkona č,. 25Il20I2 Z. z. v spojení s $ 2
písm. k) zákona ě' 25012012 Z. z. a $ 28 ods. 8 vyhlášky č,.26012016 Z. z' je koncoqý
odberateľ elektľiny mimo domácnosti s ľočnouspotrebou elektľiny za všetky jeho
ođbernémiesta najviac 30 000 kWh za pteđchádzajúcirok. Pri nových odbeľateľoch
elektľiny, ktorí majú históriu kĺatšiuako za rok t-2, sa zaradenie do tejto kategórie
odbeľatel'ov vykoná podľa proj ektovanej plánovanej spotľeby elektľiny.
2. Dodávateľ elektľiny určíkoncových odberateľov elektľiny, ktorí sú považovani
zamalý podnik, nazáklade údajov o histórii ich spotreby zarokt-Z,ktorými disponuje
pľi výkone svojej činnosti. Ak dodávateľovi elektľiny nie je znźlma spotreba elektľiny
koncového odberateľa elektriny na jeho odbeľných miestach zarok t-2 (napríklad
pľeto' že dodávateľ elektriny nebol dodávateľom elektľiny do všetkých alebo
niektorých odbeľných miest koncového odberateľa elektľiny v roku t-2 alebo počas
celého ľoku t-2), je koncový odbeľateľ elektľiny povinný dodávateľovi elektriny
preukázať, že je malým podnikom na účelypridelenia sadzieb acien za dodávku
elektľiny zraniteľnémuodberateľovi, ktoľý je malý podnik na ľok t a poskytnúť
dodávateľovi elektriny úplnéa pravdivé infoľmácie o všetkých jeho odbeľných
miestach, do ktoých mu bola v ľoku t-2 dodźxaĺlá elektrina, o spotrebe elektriny
za rok t-2 na týchto odbeľných miestach a o období roku t-2, zaktoré je táto spotľeba
elektľiny na týchto odberných miestach určená, vrátane daňových dokladov
preukazujúcich tieto skutočnosti. Pľęukázanie týchto skutočnostídodávateľovi
elektľiny zo strany koncového odbeľateľa elektľiny je podmienkou pridelenia sadzby
a ceny za dodávku elektľiny zraniteľnému odberateľovi, ktoý je malý podnik na ľok t
zo strany đodávateľaelektriny podľa tohto rozhodnutia a do doby ich preukázania nie
je dodávateľ elektriny povinný prihliadať na koncového odberateľa elektriny ako
na malý podnik. V pľípadeneopľávnene pľidelenej sadzby a ceny za dodávku
elektriny zraniteľnému odberateľovi' ktoľý je malý podnik na rok t, mtĺ dodávateľ
elektriny právo túto sadzbu koncovému odberateľovi elektriny odňať a dofaktuľovať
mu spotľebu v príslušnejsadzbe platnej pre odbeľateľov elektriny mimo domácností
okrem malých podnikov.

3. Ak mal

odbeľateľ vroku 2016 pridelenú ľegulovanú sadzbu za dodávku elektľiny,
pôvodné sadzby za dodávku elektľiny platné do 31.12.20|6 nallrádzajű sadzby
za dodávku elektriny platné od 01. 0l.2017 nasledovne:

Sadzbaza
dodávku elektľiny

Regulovaná sadzbaza
dodávku elektriny
do 31. 12.2016
DMPI, DMP2, DMP3
DMP4, DMP5, DMP6
DMP7, DMPS

od 01. 01.2017

DDl
DDz

DD3
DD4
DD5
DD6
DD7
DD8
DD9
DDlO

DMP9
DMPlO
DMP1l

5

IV. Maxĺmálne ceny za dodávku elektriny zranitelĘm odbeľatel'om elektľiny:
1.

SADZBA DDl- jednopásmová sadzba
Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odbemé miesto
1,0000 €/mesiac,
b) z ceny za elektľinu
41'5221 €/ľIwh.
Sadzba DDl je jednopásmová sadzba určená pre odberatel'a elektriny bez ľozlíšenia
pásma platnosti nízkej taľifu a pásma platnosti vysokej taľify.

2. SADZBA DD10

- sadzba pľe nabíjacĺezariadenia elektľomobilov

Sadzba sa skladá:
a) z mesačnej platby za jedno odbemé miesto
b)

1,0000

z ceny za elektrinu
4t,SZZl
Sadzba DD10 je sadzba uľčenápľe nabíjacię zariadenia elektľomobilov.

€/mesiac,

€/ľIwh.

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane zpridanej hodnoty, bez spotrebnej dane
z elektľiny a bez odvodu do Náľodného jadrového fondu na vyraďovanie jadľoqých zariađení
a na nakladanie s vyhoredm jadľovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Odôvodnenie:

Úradu pľe reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,úrad") bol dřr_ 02'II.2016
doľučenýpod podacím číslomúľadu č). 3959212016/8A návrh cęrly za dodávku elektriny
zľaniteľným odberateľom naobdobieođOl.0l.20l7do 3I.l2.202I (ďalej len ,,návľh
ceny") ľegulovaného subjektu EUROPA CENTER, S. r. o.' Tomášikova 19,
82I 02 Bratislava - mestská časťRužinov, IČo 36 634 611 (ďalej len ,,ľegulovaný subjekt").

Týmto dňom zač,alo konanie o cenovej ľegulácii (ďalej len,,cenové konanie").

Regulovaný subjekt doplnil návľh ceny dňa 13.12.2016 elektronickým podaním
zaevidovaným pod podacím číslom4577212016lBA, ktoľépotvrdil listom doručeným uľadu
dřn 14. 12.2016 zaeviđovanýmpod podacím číslom4597212016/BA, ktoľými aktualizoval
maximálne ceny za dodávku elektľiny zĺaniteľnýmodberateľom a podmienky ich uplatnenia.

Úľad pred vydaním ľozhodnutia upľavil text návrhu ceny zlegislativno-právneho

hľadiska a zosúladil pojmy v návrhu ceny s ustáleným pojmoslovím v elektroenergetike'

Na toto konanie sa podľa $ 41 zfüona č:.25012012 Z. z. nevďahuje ustanovenie $ 33
ods.2 zźů<onač:. 7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znerú neskorších
pľedpisov, nakoľko urad vychádzal pi vydaní rozhodnutia íba z podkladov predloŽených
regulovaným subjektom, ktoľému sa zaĺoveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úľad po preskúmaní návrhu ceny vľátane jeho doplnenia dospel kzáveru, že nźlvrh
ceny je v súlade so źkonom č,.25012012 Z. z. o regulácii v sietbvých odvetviach, $ 2 písm. f),
$ 3 písm. I a $ 28 až29 vyhlašĘ Úradu pre ĺegulaciu sietbqých ođvetvíč).26012016 Ż' r.,ktoro,
sa ustanovuje cenová regulácia v elektľoenergetike a niektoré podmienky vykonávania
regulovaných činnostív elęktľoenergetike apreto ľozhodol tak, ako je uvedené vo výľokovej
časti tohto ľozhodnutia.

Podľa $ 14 ods. 12 zákoĺa č,. 25012012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
cenové rozhodnutie na prvý ľok regulačnéhoobdobia, ktoým je rok 2077, platí na celé
regulačnéobdobie od ľoku 2017 do roku 202l, ak úľadneschváli Zmenu cenového
ľozhodnutia.
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Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. odvolanie tręba podať na Úľad pre
reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27,P. o' BoX 12,820 07 Bratislava2l ato v lehote
40 dní odo dňa oznélmeniarozhodnutia. odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok.
Toto ľozhodnutie je preskúmatel'né súdom po vyčeľpaní
opravných prostriedkov

enčík,PhD.
Úľadu pre reguláciu sieťových odvetví
Ing.

Rozhodnutie sa doručí:

EUROPA CENTER'

s. r. o.'

Tomášikova19,82L 02 Bľatislava - mestská časťRužinov
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