
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: 0072/2022/P                                                                             Bratislava 28. 12. 2021 

Číslo spisu: 5597-2021-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 

v cenovom konaní z vlastného podnetu vo veci zmeny rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 

31. 10. 2016, v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017, v znení rozhodnutia               

č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0044/2021/P zo dňa              

07. 12. 2020, ktorým úrad schválil na obdobie od 1. januára 2017 do konca 5. regulačného 

obdobia tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie 

podporných služieb v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia 

 
 

r o z h o d o l  
 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. d) a f),  

§ 3 písm. d) a f)  a § 9 až 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví                     

č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení neskorších 

predpisov tak, že pre regulovaný subjekt SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,       

825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 m e n í  rozhodnutie č. 0020/2017/P zo dňa                 

31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017, v znení rozhodnutia 

č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0044/2021/P zo dňa              

07. 12. 2020 s účinnosťou od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia takto:  
 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v písmene „ab) Tarifné sadzby v eurách pre 

jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu“ sa v tabuľke č. 2 

doterajšie tarifné skupiny 1 až 26 nahrádzajú týmto znením: 
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„ 

             Tabuľka č. 2 

Tarifná 

skupina 

 
Fixná sadzba  

za mesiac 

 

Ročná sadzba  

za dennú  

distribučnú  

kapacitu na 

odbernom mieste   

do  1 mil. m3 /deň 

vrátane 

Ročná sadzba  

za dennú  

distribučnú  

kapacitu na 

odbernom mieste   

nad 1 mil. m3/deň   

 
Variabilná sadzba 

za 1 kWh 

(€/mesiac) (€/m3/deň) (€/m3/deň) (€/kWh) 

1 1,78   0,0204 

2 4,76   0,0082 

3 7,64   0,0079 

4 12,36   0,0064 

5 41,45   0,0057 

6 50,78   0,0056 

7 126,67   0,0019 

8 283,33   0,0015 

9 74,31 6,43 0,10 0,0022 

10 93,20 6,41 0,10 0,0022 

11 339,68 5,36 0,10 0,0022 

12 403,01 5,36 0,10 0,0021 

13 410,92 5,35 0,10 0,0021 

14 2 363,97 5,05 0,10 0,0012 

15 4 587,17 4,52 0,10 0,0006 

16 5 028,17 4,43 0,10 0,0005 

17 13 619,47 3,87 0,10 0,0004 

18 17 237,73 3,61 0,10 0,0004 

19 30 808,91 3,60 0,10 0,0003 

20 49 270,73 3,22 0,10 0,0002 

21 54 270,73 3,17 0,10 0,0002 
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                                                                                                        „. 

 

2. Vo výrokovej časti rozhodnutia v písmene „b) Podmienky uplatnenia taríf za 

prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu sa za bod 4.9 

dopĺňa nový bod 4.10, ktorý znie: 

„4.10 Výška fixnej sadzby za mesiac pri dodávke plynu do nadväzujúcej distribučnej 

siete dvomi alebo viacerými dodávateľmi  

 

Užívateľ a prevádzkovateľ nadväzujúcej distribučnej siete, pri dodávke plynu do 

nadväzujúcej distribučnej siete zaradenej do tarifnej skupiny 9 a vyššie, v prípade dodávky 

aspoň dvomi užívateľmi súčasne, môžu predložiť na schválenie SPP - distribúcia dohodu, 

v ktorej určia ktorý z užívateľov (ďalej len „hlavný užívateľ“) znáša fixnú sadzbu za 

mesiac podľa tabuľky č. 2 alebo č. 4 aj za ostatných užívateľov nadväzujúcej distribučnej 

siete (ďalej len „ďalší užívateľ“). Hlavný užívateľ je povinný objednať tarifnú skupinu 

zodpovedajúcu ročnej spotrebe celej nadväzujúcej distribučnej siete. 

   

Ďalší užívateľ je povinný objednať rovnakú tarifnú skupinu ako hlavný užívateľ, pričom 

fixná sadzba za mesiac podľa tabuľky č. 2 alebo č. 4 mu nebude uplatňovaná. Bod 4.3.6 

tým nie je, okrem časti o fixnej mesačnej sadzbe, dotknutý. Na doúčtovanie ceny za 

distribúciu plynu sa použije primerane bod 4.6.8 za celkové množstvo distribuovaného 

plynu do nadväzujúcej distribučnej siete.“.    
  

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016, v znení rozhodnutia     

č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017, v znení rozhodnutia č. 0005/2019/P zo dňa                

19. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0044/2021/P zo dňa 07. 12. 2020 zostávajú 

nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0020/2017/P zo 

dňa 31. 10. 2016, v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017                                

v znení rozhodnutia č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 a v znení rozhodnutia                   

č. 0044/2021/P zo dňa 07. 12. 2020. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom                                

č. 30192/2020/BA zo dňa 10. 11. 2021 oznámil regulovanému subjektu                           

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,  825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 (ďalej len 

„regulovaný subjekt“), že začína z vlastného podnetu cenové konanie vo veci zmeny 

rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016, v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 

25. 01. 2017, v znení rozhodnutia č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 a v znení 

22 55 000,00 2,92 0,10 0,0002 

23 59 000,00 2,52 0,10 0,0002 

24 58 000,00 1,92 0,10 0,0002 

25 58 000,00 1,67 0,10 0,0002 

26 60 000,00 1,52 0,10 0,0002 
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rozhodnutia č. 0044/2021/P zo dňa 07. 12. 2020 (ďalej len „zmena rozhodnutia“), ktorým 

úrad schválil na obdobie od 1. januára 2017 do konca 5. regulačného obdobia tarify za 

prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných služieb 

v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia (ďalej len „oznámenie“).  
 

Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že došlo podľa § 17 ods. 2 písm. d) 

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

(ďalej len „zákon o regulácii“) k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa 

vychádzalo pri určení ceny na obdobie od 1. januára 2021.  
 

Dňa 28. 07. 2021 listom č. DE/2021/29 zo dňa 28. 07. 2021, ktorý bol zaevidovaný 

pod podacím číslom úradu 20659/2021/BA (ďalej len „list zo dňa 28. 07. 2021“) boli 

úradu doručené regulovaným subjektom v zmysle § 9 ods. 2 písm. g) 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. (ďalej len „vyhláška č. 223/2016 Z. z.“) 

vyplnené tabuľky v prílohách č. 7 až 11 a 13 a všetky parametre vzorca na výpočet ceny za 

prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a iné skutočnosti ovplyvňujúce priamo 

alebo nepriamo náklady (ďalej len „poskytnuté údaje“).  
 

Z poskytnutých údajov a z výkonu vlastnej činnosti úrad zistil, že sa výrazne zmenili 

ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu,  a to najmä zmeny 

- priemeru denných cien produktu NCG Calendar +1 v eurách na jednotku množstva za 

obdobie od 01. novembra 2019 do 31. októbra 2020, priemerná cena v tomto produkte 

za uvedené obdobie bola 14,102 €/MWh v porovnaní s priemerom denných cien 

produktu NCG Calendar +1 v eurách na jednotku množstva za obdobie od 01. novembra 

2020 do 31. októbra 2021, priemerná cena v tomto produkte za uvedené obdobie bola 

24,855 €/MWh; táto zmena ovplyvňuje hodnotu nákladov na krytie strát plynu a vlastnej 

spotreby plynu v distribučnej sieti, 

- maximálnej  miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC, ktorej hodnota určená 

úradom na rok 2022 je 4,36 %; zmenená hodnota WACC ovplyvňuje výšku 

primeraného zisku regulovaného subjektu na rok 2022. 
 

Vyššie uvedené hlavné zmeny hodnôt parametrov cenového vzorca v spojení 

s ďalšími hodnotami z poskytnutých údajov určujúcich výpočet maximálnej ceny za 

prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu PCDt na rok 2022 a v dôsledku 

nepredvídateľných zmien na trhu s plynom v 3. štvrťroku 2021, ktoré ovplyvňujú 

predpokladané aj  plánované množstvá distribuovaného plynu v rokoch 2021 a 2022 ako aj 

vo väzbe na ustanovenia vyhlášky č. 376/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

úradu č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení 

vyhlášky č. 206/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 376/2021 Z. z.“) predstavujú podľa 

úradu významnú zmenu ekonomických parametrov,  z ktorých sa vychádzalo pri určení 

maximálnej ceny  za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2021. 

 

Úrad zároveň v oznámení vyzval regulovaný subjekt vo väzbe na § 10 ods. 1 

vyhlášky č. 223/2016 Z. z. predložiť do 10 dní od doručenia oznámenia návrh taríf za 

prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a výpočet maximálnej ceny za prístup do 
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distribučnej siete a distribúciu plynu PCDt na rok 2022 zohľadňujúc uvedené zmeny 

parametrov jej výpočtu podľa poskytnutých údajov rešpektujúc aktuálnu situáciu na trhu 

s plynom v súlade s vyhláškou č. 223/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 376/2021 Z. z. 
 

Cenové konanie začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii 

doručením oznámenia o začatí cenového konania z podnetu úradu.  

  Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo o zrušení 

rozhodnutia sa použijú stanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane. 

 Podľa § 14 ods. 3 tretia veta zákona o regulácii  je účastníkom cenového konania aj 

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“), ak ide o cenové konanie podľa     

§ 11 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii pre prevádzkovateľa distribučnej siete do ktorej je 

pripojených viac ako 100 000 odberných miest.   
 

O začatí cenového konania z podnetu úradu bolo ministerstvo upovedomené listom                  

č. 30193/2021/BA zo dňa 10. 11. 2021.  
 

Regulovaný subjekt listom č. DE/2021/47 zo dňa 12. 11. 2021 doručeným úradu 

dňa 12. 11. 2021 požiadal o predĺženie lehoty na predloženie návrhu taríf za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu a výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej 

siete a distribúciu plynu PCDt na rok 2022. Úrad listom č. 30486/2021/BA zo dňa           

15. 11. 2021 oznámil regulovanému subjektu, že lehotu na predloženie vyššie uvedeného 

návrhu predlžuje do 26. 11. 2021, zároveň túto skutočnosť oznámil aj ministerstvu listom 

č. 30553/2021/BA zo dňa 15.11. 2021.  
 

Úradu bol dňa 26. 11. 2021 doručený list regulovaného subjektu č. 27/BoD-S/2021 zo 

dňa 25. 11. 2021 (ďalej len „odpoveď č.1“), ktorý je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

31895/2021/BA. 

Po preštudovaní odpovede č. 1 úrad zistil, že regulovaný subjekt, okrem iného, 

namieta výpočet parametra WACC na rok 2022, ktorý bol zverejnený na webovom            

sídle úradu https://www.urso.gov.sk/hodnoty-parametrov-pre-rok-2022-na-vypocet-

maximalnej-miery-vynosnosti-regulacnej-bazy-aktiv-wacc/.  

Úrad taktiež zistil, že regulovaný subjekt v odpovedi č. 1 nepredložil návrh taríf za 

prístup do distribučnej siete a výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete       

a distribúciu plynu PCDt na rok 2022 v súlade s hodnotami parametrov, ktoré vstupovali 

do výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu  plynu PCDt  na 

rok 2017, t.j. na prvý rok 5. regulačného obdobia  podľa § 11 ods. 1 vyhlášky                     

č. 223/2016 Z. z.  
 

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností uvádza, že pri určení hodnoty 

parametra WACC určenej na rok 2022 a jej zverejnení na webovom sídle postupoval 

v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., podľa ktorého reálna miera výnosnosti 

regulačnej bázy aktív (WACC) je určená na celé regulačné obdobie. Ak bude 

v jednotlivých parametroch odchýlka vyššia ako 10 %, miera výnosnosti regulačných aktív 

sa prehodnotí a zmena sa zverejní na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.  

Úrad pri výpočte hodnoty WACC na rok 2022 postupoval rovnako ako                         

v predchádzajúcich rokoch prebiehajúceho regulačného obdobia, pri výpočte bola použitá 

rovnaká metodika a postup pri určovaní vstupných údajov.  

https://www.urso.gov.sk/hodnoty-parametrov-pre-rok-2022-na-vypocet-maximalnej-miery-vynosnosti-regulacnej-bazy-aktiv-wacc/
https://www.urso.gov.sk/hodnoty-parametrov-pre-rok-2022-na-vypocet-maximalnej-miery-vynosnosti-regulacnej-bazy-aktiv-wacc/
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 Z dôvodu, že sa rozhodnutím Regulačnej rady predĺžilo regulačné obdobie do 

konca roku 2022 a na základe analýzy parametrov vstupujúcich do výpočtu miery 

výnosnosti regulačnej bázy aktív, ktorých odchýlka je vyššia ako 10 % v porovnaní            

s predchádzajúcim rokom, úrad pristúpil k prehodnoteniu hodnoty WACC na posledný rok 

regulačného obdobia. 

Vzhľadom na uvedené ako aj vo väzbe na § 3 ods. 1 zákona o regulácii, podľa 

ktorého účelom regulácie je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť 

dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny            

a v určenej kvalite opätovne vyzval regulovaný subjekt listom č. 32900/2021/BA zo dňa 

07. 12. 2021 na predloženie návrhu taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 

podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a výpočet maximálnej ceny za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu PCDt na rok 2022 rešpektujúc hodnoty parametrov 

jej výpočtu podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a zohľadňujúc skutočnosti 

uvedené v oznámení, a to v lehote 10 dní od doručenia žiadosti.  
 

Regulovaný subjekt listom č. 33/BoD-S/2021 zo dňa 17. 12. 2021, ktorý bol 

doručený úradu dňa 17. 12. 2021  predložil požadované údaje v súlade s vyhláškou             

č. 223/2016 Z. z., list  je zaevidovaný pod podacím číslom úradu 34270/2021/BA               

a založený v spise  č. 5597-2021-BA.  

Regulovaný subjekt listom č. DE/2021/55 zo dňa 16. 12. 2021, ktorý bol doručený 

úradu dňa 17. 12. 2021 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 34271/2021/BA požiadal 

úrad na základe aplikačnej praxe doplniť do rozhodnutia nový bod 4. 10. v časti 

rozhodnutia „Podmienky uplatnenia taríf za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete      

a distribúciu plynu“ (ďalej len „doplnenie podmienok“).  
 

 Úrad preskúmal predložený návrh taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu 

plynu na rok 2022 a zistil, že je predložený v súlade s § 10 ods.1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. 

v znení vyhlášky č. 376/2021 Z. z. 

 K návrhu na doplnenie podmienok úrad uvádza, že po jeho preštudovaní zistil, že 

regulovaný subjekt na základe poznatkov z aplikačnej praxe navrhuje upraviť spôsob 

účtovania fixnej sadzby za mesiac podľa tabuľky č. 2 alebo č. 4 výroku rozhodnutia pri 

dodávke plynu do nadväzujúcej distribučnej siete dvomi alebo viacerými dodávateľmi tak, 

aby fixná sadzba za mesiac mohla byť na základe dohody dodávateľov (užívateľov) 

účtovaná iba jednému určenému dodávateľovi.  Táto zmena je v prospech dodávateľov 

plynu, ktorí vykonávajú dodávku plynu v rámci takýchto LDS resp. ju budú vykonávať, 

nakoľko sa zrovnoprávnia platby za distribúciu plynu v súlade s vydanými cenovými 

rozhodnutiami pre prevádzkovateľov LDS a taktiež to bude pozitívne vplývať aj na 

prípadné zmeny dodávateľa plynu v rámci LDS, táto úprava je bez vplyvu na odberateľov 

plynu. 
  

Úrad listom č. 34294/2021/BA zo dňa 20. 12. 2021 oznámil  regulovanému 

subjektu, že  podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ako účastník 

konania je oprávnený pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu 

jeho zistenia a navrhovať jeho doplnenie (ďalej len „výzva“), a to do piatich dní odo dňa 

doručenia tohto listu. Úrad vo výzve okrem iného oznámil regulovanému subjektu, že pri 

vydaní rozhodnutia bude vychádzať z 
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a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3659-2016-BA   k rozhodnutiu 

č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016, 

b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 235-2017-BA   k rozhodnutiu 

č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017,  

c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3946-2018-BA   k rozhodnutiu 

č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018, 

d) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 6121-2020-BA k rozhodnutiu 

č. 0044/2021/P zo dňa 07. 12. 2021, 

e) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 2827-2021-BA, t.j. údajov 

poskytovaných regulovaným subjektom podľa § 9 ods. 2 písm. g) vyhlášky                   

č. 223/2016 Z. z.  a 

e) podkladov, predložených regulovaným subjektom, ktoré sú súčasťou administratívneho 

spisu č. 5597-2021-BA. 

Úrad zároveň vo výzve poučil regulovaný subjekt, že ak sa v určenej lehote 

nevyjadrí, bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a rozhodne vo 

veci. 

Regulovaný subjekt sa v určenej lehote k podkladom pred vydaním rozhodnutia 

nevyjadril. 
 

Úrad  listom č. 34293/2021/BA zo dňa 20. 12. 2021 oznámil ministerstvu, že podľa 

§ 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania je oprávnený pred vydaním 

rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia a navrhovať jeho 

doplnenie, a to do piatich dní odo dňa doručenia tohto listu.  

Úrad vo výzve okrem iného oznámil ministerstvu, že v cenovom konaní vychádza z 

a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3659-2016-BA   k rozhodnutiu 

č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016, 

b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 235-2017-BA   k rozhodnutiu 

č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017,  

c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3946-2018-BA   k rozhodnutiu 

č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018, 

d) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 6121-2020-BA k rozhodnutiu 

č. 0044/2021/P zo dňa 07. 12. 2020, 

e) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 2827-2021-BA, t. j. údajov 

poskytovaných regulovaným subjektom podľa § 9 ods. 2 písm. g) vyhlášky                    

č. 223/2016 Z. z., 

f) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5597-2021-BA a ktoré úrad 

zaslal ministerstvu listami 

1. č. 30193/2021/BA zo daň 10. 11. 2021, 

2. č. 30553/2021/BA zo dňa 15. 11. 2021, 

3. č. 32799/2021/BA zo dňa 06. 12. 2021,  

4. č. 32901/2021/BA zo dňa 07. 12. 2021, 

5. č. 34292/2021/BA zo dňa 20. 12. 2021. 
 

Úrad zároveň ministerstvo poučil, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, bude mať za 

to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a rozhodne vo veci. 
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Ministerstvo v liste č. 105085/2021-4130-233083 zo dňa 21. 12. 2021, ktorý bol 

doručený úradu dňa 22. 12. 2021 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

34642/2021/BA  vo veci odpovedi na výzvu úradu vyjadriť sa k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia uviedlo, že na základe predložených podkladov nebude k týmto podkladom 

vznášať pripomienky. 
  

 Podľa § 14 ods. 11 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii súčasťou odôvodnenia 

cenového rozhodnutia je aj  vyhodnotenie  vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.  
 

Očakávaný vplyv zmeny ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na 

odberateľov plynu v ročných nákladov za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 

v členení podľa priemernej spotreby odberateľov plynu v jednotlivých tarifných skupinách 

je uvedený v nasledovnej tabuľke:  

 

Tarify

Priemerná 

spotreba v 

kWh

Ročné náklady 

za distribúciu v 

roku 2021

Ročné 

náklady za 

distribúciu v 

roku 2022 Rozdiel v €

Rozdiel v 

%

1 610 34,60 34,48 -0,12 -0,35%

2 14 000 190,12 187,32 -2,80 -1,47%

3 29 000 358,48 352,68 -5,80 -1,62%

4 44 600 491,74 482,82 -8,92 -1,81%

5 73 000 1 008,40 993,80 -14,60 -1,45%

6 92 000 1 244,16 1 225,76 -18,40 -1,48%

7 147 227 1 991,17 1 961,72 -29,45 -1,48%

8 423 251 4 585,06 4 500,41 -84,65 -1,85%

9 963 600 10 265,10 10 190,94 -74,16 -0,72%

10 2 812 721 25 799,73 25 610,17 -189,56 -0,73%

11 5 525 744 46 836,07 46 473,63 -362,44 -0,77%

12 10 127 025 79 024,67 78 397,90 -626,77 -0,79%

13 18 027 071 129 392,95 128 365,74 -1 027,21 -0,79%

14 30 256 355 187 853,98 186 324,97 -1 529,01 -0,81%

15 70 839 175 334 489,38 331 284,71 -3 204,67 -0,96%

16 184 876 120 749 824,82 741 624,83 -8 199,99 -1,09%

17 414 672 464 1 355 776,73 1 340 179,40 -15 597,33 -1,15%

18 1 321 969 942 3 458 290,03 3 414 770,03 -43 520,00 -1,26%

19 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

20 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

21 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

22 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

23 3 664 028 268 5 371 175,65 5 291 175,65 -80 000,00 -1,49%

24 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

25 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

26 4 426 730 276 4 580 216,06 4 500 216,06 -80 000,00 -1,75%  
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Podľa § 32 ods. 1  správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť presne 

a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. 

Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. 

 

Úrad po vyhodnotení všetkých podkladov na rozhodnutie a uvedených skutočností 

dospel k záveru, že tieto sú v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. d) a f),  

§ 3 písm. d) a f)  a § 9 až 11 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 376/2021 Z. z.        

a preto 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 v cenovom konaní nemá 

odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Juris       Martin Horváth 

                     predseda                                                  podpredseda  

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 


