
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: 0016/2017/P            Bratislava 25. 10. 2016 

Číslo spisu: 4988-2016-BA 

 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 

písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za 

dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie  

 

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení         

s § 2 písm. h) a § 3 písm. h) a § 17 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví                 

č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve tak, že pre  

regulovaný subjekt Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,                  

825 11 Bratislava, IČO 35 815 256  u r č u j e   na obdobie od 1. januára 2017 do                    

31. decembra 2017 pre odberateľov zaradených na účely dodávky plynu dodávateľom 

poslednej inštancie podľa § 17 ods. 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví            

č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve do tarifných skupín 

nasledovne: 

 
1. Zraniteľní odberatelia: 

a) tarifná skupina 1 - od 0 kWh do 2 138 kWh vrátane,  

b) tarifná skupina 2 - nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane,    

c) tarifná skupina 3 - nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane,   

d) tarifná skupina 4 - nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane,   

e) tarifná skupina 5 - nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane, 

f) tarifná skupina 6 - nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane,               

2. Ostatní odberatelia: 

g) tarifná skupina 7 - nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane,   

h) tarifná skupina 8 - nad 300 000 kWh do 641 400 kWh  vrátane, 

i) tarifná skupina 9 - nad 641 400 kWh do 2 000 000 kWh vrátane, 

j) tarifná skupina 10 - nad 2 000 000 kWh do 4 000 000 kWh vrátane, 

k)  tarifná skupina 11 - nad 4 000 000 kWh do 8 000 000 kWh vrátane,  

l) tarifná skupina 12 - nad 8 000 000 kWh do 14 000 000 kWh vrátane,  

m) tarifná skupina 13 - nad 14 000 000 kWh do 22 000 000 kWh vrátane,  

n) tarifná skupina 14 - nad 22 000 000 kWh do 50 000 000 kWh vrátane,  
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o) tarifná skupina 15 - nad 50 000 000 kWh do 100 000 000 kWh vrátane,  

p) tarifná skupina 16 - nad 100 000 000 kWh do 250 000 000 kWh vrátane,  

q) tarifná skupina 17 - nad 250 000 000 kWh do 1 000 000 000 kWh vrátane,  

r) tarifná skupina 18 - nad 1 000 000 000 kWh do 1 600 000 000 kWh vrátane,  

s) tarifná skupina 19 - nad 1 600 000 000 kWh do 2 100 000 000 kWh vrátane,  

t)   tarifná skupina 20 - nad 2 100 000 000 kWh do 2 700 000 000 kWh vrátane,  

u)  tarifná skupina 21 - nad 2 700 000 000 kWh do 3 200 000 000 kWh vrátane,  

v)  tarifná skupina 22 - nad 3 200 000 000 kWh do 3 750 000 000 kWh vrátane,  

w) tarifná skupina 23 - nad 3 750 000 000 kWh do 4 280 000 000 kWh vrátane,  

x)  tarifná skupina 24 - nad 4 280 000 000 kWh do 4 810 000 000 kWh vrátane,  

y)  tarifná skupina 25 - nad 4 810 000 000 kWh do 5 345 000 000 kWh vrátane,  

z)  tarifná skupina 26 - nad 5 345 000 000 kWh 

 

maximálne ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie, ktoré podľa § 17 ods. 4  

vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v plynárenstve obsahujú: 

 

a) náklady na nákup plynu pre odberateľov plynu určené pre obdobie dodávky plynu v režime 

poslednej inštancie, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca 

  

 CNDPI2017 = CENCG,2017 +ksdpi, 
 

 kde 
 

CENCG,2017 je hodnota produktu NCG Natural Gas Month Futures platná v čase, keď sa určuje 

cena za dodávku plynu v režime poslednej inštancie pre obdobie dodávky plynu v tomto 

režime, vyjadrená v eurách na jednotku množstva plynu, pričom ceny NCG Natural Gas 

Month Futures sú zverejnené burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom 

sídle, a 

 

ksdpi je koeficient zohľadňujúci medzinárodnú prepravu plynu na územie Slovenskej 

republiky, ako aj navýšenie CENCG,t z dôvodu pokrytia dodávky plynu pre príslušných 

odberateľov plynu v režime poslednej inštancie a z dôvodu obmedzenia rizika dodávateľa 

plynu súvisiaceho s dodávkou poslednej inštancie určený vo výške 2 eurá na 

megawatthodinu, 

 

b) náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v režime 

dodávky poslednej inštancie v súlade s výškou zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity 

dodávateľa plynu a cenami uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave 

plynu podľa príslušného cenového rozhodnutia úradu pre prístup do prepravnej siete               

a prepravu plynu, 

 

c) náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu v režime 

dodávky poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do distribučnej 

siete a distribúcii plynu s pôvodným dodávateľom plynu a s príslušným cenovým 

rozhodnutím úradu pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, 

 

d) náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre 

odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade s výškou zmluvne 

dohodnutej uskladňovacej kapacity a s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu, 
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e) náklady dodávateľa plynu spojené s dodávkou plynu pre odberateľov plynu v režime 

dodávky poslednej inštancie stanovené podľa § 4 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve, 

 

f) primeraný zisk z dodávky plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej 

inštancie, najviac vo výške 2 eurá za 1 MWh. 

 

 Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej 

dane z plynu. 

 

Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia, ktorým je rok 2017, platí na celé 

regulačné obdobie od 2017 do 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Maximálne ceny určené týmto rozhodnutím je možné uplatniť až po vykonaní odpočtu 

spotreby plynu. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 30. 09. 2016 

doručený pod podacím číslom úradu 35744/2016/BA, založený v spise č. 4988-2016-BA, 

návrh ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie na obdobie od 1. januára 2017 

do 31. decembra 2017 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu                         

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256  

(ďalej len „regulovaný subjekt“).  

 

Doručením návrhu ceny začalo podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) na úrade cenové konanie.  

 

 Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu ceny a skonštatoval, že návrh ceny má 

všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 17 ods. 2 vyhlášky Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v plynárenstve (ďalej len „vyhláška č. 223/2016 Z. z.“).  

 

Úrad po preskúmaní návrhu ceny a vyhodnotení podkladov k návrhu ceny dospel 

k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. h) a § 3 

písm. h), § 4 ods. 1 a § 17 ods. 4  vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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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 

40 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, PhD. 

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 


