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Vážený zákazník,

vo svetle rastúcich cien energií Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví z vlastného podnetu postupne vydal dve cenové
rozhodnutia pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sÚstava, a. s, (prvé dňa 1-5' n'. zozl a druhé dňa
z8.t2.zoz1-),ktorými ÚRso zvýšitceny za poskytovanie podpoĺných sIužieb v elektroenergetike a za dodávku regulačnej
elektriny. Dôvodom pre začatie cenových konaní z podnetu ÚRsO lola v zmysle S tz ods. Z písm, d) Zákona o regulácii výrazná
zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení cien za poskytovanie podporných služieb a regulačnej
elektriny pre roky Z02L a 2022.

Následkom uvedených legisIatívnych zmlen došlo k výraznému zvýšeniu ceny regulačnej elektriny, a to až do
úrovne 1,5 násobku ceny elektriny na dennom trhu v sR. Táto legisIatívna úprava má za následok podstatné
zvýšenie nákladov za pĺevzatie zodpovednosti za odchýlku, ktorú za Vaše odberné miesta pľeberáme, a ktoré sme
v čase uzatvoľenia zmluvy nemohli pĺedvídat'.

Svoje rozhodnutie ÚRSo odôvodňuje priamo v cenovom rozhodnutízo dňa Z8.1'z'zozL nasledovne: ,,V priebehu roko Z0Z1
boli zoznomenoné prudké nirosty cien no energetických trhoch, pričom providelne dochódza k situicióm, že ceno regulačnej
etektriny je niŽšio oko ceno jednotlivých produktov no EÚ trhoch s elektrinou, No zóklade vývojo cien forwordových ole aj
spotových cien je možné očakóvot', že významné kolísonie cien bude pretrvóvat'aj v roku Z0ZZ. Tóto situócio nôže spôsobit'
v prvom rode znížený zóujem poskytovotel'ov podporných služieb o poskytovonie disponibility spojenej s oktivóciou reguločnej
elektriny pre vyrovnanie systémovej odchýlky v rómci Slovenskej republiky zo strony prevódzkovotel'o prenosovej sústovy, Na
ziklade uvedených skutočnostĺ sa úrod rozhodol zoviest'dynomické moximólne o minimólne ceny reguločnej elektriny, ktoré
sú noviazoné no ceny elektriny no dennom trhu slovenskej obchodnej oblasti v donej obchodnej perióde, ktoré sú uvedené no

webovom sĺdle )KTE, o, s. o to, každý predchódzojúci kolendÓrny deň pred obchodným dňom, v ktorom je regulačnó energio
oktivovanó. Ceny reguločnej elektriny budú no ziklade rozhodnutia uprovené tok, oby bol minimolizovaný rozdiel medzi cenou
zúčtovonio odchýlok o maximólnou cenou ponúk pre poskytovonie regulačnej elektriny,"

Graf vývoja priemernej ceny odchýlky na trhu V EUR/MVÚh
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V zmysle Zmluvy o združenej dodávke elektriny, článok 4. Cena a spôsob platby, odsek 4,]. má SSE, a. s. právo požadovat'

od Odberatel'a aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mat' vplyv na cenu a ktoré budú zavedené ÚRso alelo
rozhodnutiami štátnych orgánov SR, a ktoré S5E nebude môct'ovplyvnit'.
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Z uvedených dôvodov je dodávatel' Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) nÚtený s účinnostbu od 12. 9. zozz prlstúplt'
k upIatneniu zvýšených nákIadov, ktoré mu vznikli z dôvodu zmeny spôsobu výpočtu ceny ĺegulačnej elektriny
v zmysIe Rozhodnutia Úĺadu pre tegutáciu sletbvých odvetví č'OogztzozzlE zo dňa 28'l2' 2021 (d'alej len,,Cenové
rozhodnutie"), a táto skutočnost'má vplyv na nárast nákladov za odchýlku počnÚc 0L. 0L. 2022 (účinnost'Cenového
rozhodnutia). Dodávatel' pristupuje k ich uplatneniu zvýšením ceny za odchýlkt$o čiastku 2,00 EUR/MVÚh bez DPH, Pre Úplnost'
dodávame, že takto určené zvýšené náklady i tak nepokryjú všetky náklady, ktoré musí SSE, a. s. znášat'v dôsledku zmeny
Cenového rozhodnutia,

Naša spoločnost'nechce t'ažit'Zo sÚčasnej situácie, toto opatrenie len čiastočne reflektuje na vzniknutÚ bezprecedentnÚ
situáciu. Máme záujem o dlhodobý vzt'ah s našimi zákazníkmi a veríme, že spoločne prekonáme toto náročné obdobie.
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Zoznam odberných miest, kde bude uplatnená zvýšená cena za odchýlku:
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24Zss'ĺ081125000Q Malinovskeho 575 2 96202 Viqľaš

24ZSS'108'1478000Y Zazánkom 436 962 02 Vĺgl'aš

242SS10814790007 Zazánkom 436 96202 Vĺgl'aš

24Zss'ĺ213733000F Kaplnská 3220 MoP 96202 Vigl'aš

242SS12137360000 Malinovskeho 2 962 02 Vĺgl'aš

242SS1213739000M Malinovskeho 3210 MoP 96202 Viol'aš

24ZSS't213751000D Zámocka 1 /3M0P 96202 Vigl'aš

242SS1213755000U Zvolenská 3211 MoP 96202 Vigl'aš

242SS1213760000C Zvolenská 96202 Vigl'aš

242SS12137650000 Zvolenská 130 96202 Vĺgľaš

24Zss12'ĺ3766000J Zvolenská 281 96202 Vĺql'aš

24Zss'l2'ĺ3784000H Zazánkon 3213 MoP 96202 Vĺgl'aš

242SS12137920001 Hájniková 3215 MoP 96212 Vĺgl'aŠ

24Zss'ĺ2'ĺ3802000V PstruŠa 3221 MoP 96212 Vĺgl'aŠ

242SS12138040001 PstruŠa 3223 MoP 96212 Vigl'aŠ

242SS12138100002 PstruŠa 3224 MoP 96212 Vĺgl'aš

242SS12138'18000W MalýSliač 3225 MoP 96212 Vigl'aŠ

242SS1302898000S Kocaň 500 v0-M0P 96212 Vigl'aš


