
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: 0073/2021/P             Bratislava 02. 02. 2021 

Číslo spisu: 391-2021-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. 6 písm. b) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu  

 

r o z h o d o l 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. f) a § 3 písm. f) a § 9 a 11 ods. 1 vyhlášky Úradu 

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

v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. tak, že pre regulovaný subjekt                          

PPA Power DS s. r. o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO 31 368 514 pre lokálnu 

distribučnú sieť DS – Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie, k. ú. Žiar nad Hronom                     

s c h v a ľ u j e na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia 

túto  

 

maximálnu cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 

vo výške 0,0594 €/m3, t. j. 5,5566 €/MWh. 

 

Uvedená maximálna cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 19. 01. 2021  

doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 1234/2021/BA, založený v spise                            

č. 391-2021-BA, návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2021 pre 

lokálnu distribučnú sieť DS – Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie, k. ú. Žiar nad Hronom 

(ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu PPA Power DS s. r. o., Vajnorská 137,                        

830 00 Bratislava, IČO 31 368 514 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 
 

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

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) na úrade 

cenové konanie.  
 

Úrad posúdil návrh ceny a skonštatoval, že návrh ceny má všetky náležitosti podľa               

§ 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 9 ods. 2 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. (ďalej len ,,vyhláška                 

č. 223/2016 Z. z.“) a regulovaným subjektom navrhnutá cena za prístup do distribučnej siete 

a distribúciu plynu je v súlade s § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.  
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Regulovaný subjekt je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete                                      

DS – Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie, k. ú. Žiar nad Hronom, na základe povolenia úradu 

č. 2010P 0143 – 5. zmena zo dňa 30. septembra 2020.  
 

Úrad následne posúdil návrh ceny podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., 

pričom posúdil výšku ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu plynu podľa                        

§ 4 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., v členení podľa prílohy č. 11 k vyhláške č. 223/2016 Z. z. 

Ďalej úrad posúdil správnosť výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete                       

a distribúciu plynu podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a skonštatoval, že výpočet 

ceny je v súlade s vyhláškou č. 223/2016 Z. z. 
 

Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii návrh ceny obsahuje vyhodnotenie vplyvu 

návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. 
 

Vplyv návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov nie je možné vyhodnotiť, 

pretože cena je navrhovaná prvýkrát. Maximálna cena je v štandardnej výške a bude sa 

aplikovať na odberateľov plynu bez histórie, nakoľko sa jedná o novú lokálnu distribučnú 

sieť. 
 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným 

subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 
 

Úrad po preskúmaní návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so 

zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. f) a § 3 písm. f), § 4 ods. 1 a § 11 vyhlášky                       

č. 223/2016 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
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. 

 

 

 

 

 

Andrej Juris       Martin Horváth 

         predseda                                                  podpredseda 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

PPA Power DS s. r. o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 

 

 


