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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Číslo: 0001/2018/P-ZK                       Bratislava, 15. 10. 2018 

Číslo spisu: 3105-2018-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 na zmenu cenového rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 

v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017, ktorým úrad schválil ceny za prístup 

do distribučnej siete a distribúciu plynu a  za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve 

na celé regulačné obdobie 2017 - 2021 pre regulovaný subjekt SPP - distribúcia,  a. s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,  IČO 35 910 739 

 

r o z h o d o l 

 

podľa § 14 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov tak, že cenové konanie o návrhu na zmenu cenového rozhodnutia  

z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt v lehote určenej úradom neodstránil nedostatky 

návrhu na zmenu rozhodnutia. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31. 07. 2018 doručený 

návrh na zmenu cenového rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení 

rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) 

regulovaného subjektu SPP - distribúcia,  a. s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,         

IČO 35 910 739. Návrh na zmenu rozhodnutia bol  zaevidovaný pod podacím číslom úradu 

27441/2018/BA. Týmto dňom sa začalo konanie o cenovej regulácii. 

 

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

použijú ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane. 

 

Podľa § 14 ods. 3 prvá veta zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

(ďalej len „zákon o regulácii“) v znení zákona č. 164/2017 Z. z. účastníkom cenového konania 

je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. Podľa § 14 ods. 3 tretia veta zákona 

o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. účastníkom cenového konania je 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. 

Na základe vyššie uvedeného, úrad oznámil ministerstvu listom č. 28710/2018/BA zo dňa  

15. 08. 2018, že sa stáva účastníkom tohto cenového konania. 
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Úrad preštudoval návrh na zmenu rozhodnutia a zistil, že je vypracovaný v rozpore          

s vyhláškou 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.“), a preto úrad listom č. 28709/2018/BA zo dňa 15. 08. 2018 podľa § 14       

ods. 9 zákona o regulácii vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia 

výzvy doručil úradu nový návrh na zmenu rozhodnutia a zároveň ho vo výzve poučil 

o možnosti zastavenia cenového konania v  prípade neodstránenia nedostatkov návrhu na 

zmenu rozhodnutia.  

 

Návrh na zmenu rozhodnutia bolo potrebné podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. 

upraviť a doplniť nasledovne: 

 

1. pri výpočte primeraného zisku použiť hodnotu WACC2019 6,04 % v zmysle § 5     

ods. 3 a ods. 4 vyhlášky úradu č. 223/2016 Z. z.,  

2. pri výpočte nákladov na nákup plynu na krytie strát postupovať  v súlade s § 11     

ods. 8 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., pričom cena plynu CENCG,t je aritmetický priemer 

denných cien burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na  webovom 

sídle www.powernext.com/futures-market-data v časti All contracts, Settlement 

prices on Seasons and Calendars, produktu NCG Calendar +1 v eurách na 

megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu,     

v ktorom sa predkladá návrh ceny. 

Ďalej bolo potrebné  predložiť úradu: 

a) novú prílohu č. 2 v elektronickej forme s celkovým detailným popisom výpočtov 

(súbor v  exceli so vzorcami) a  správnym priradením odberateľa v tarife  

č. 26  pri výpočte výnosov za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete, 

b) novú prílohu č. 8 v zmysle § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii v znení zákona       

č. 164/2017 Z. z., nakoľko úrad zastáva názor, že preradením odberateľov z tarify            

č. 22 do tarify č. 23 a taktiež z tarify č. 25 do tarify č. 26 bude mať návrh na 

zmenu rozhodnutia vplyv aj na iné skupiny odberateľov, nielen na tých, ktorí sú 

zaradení v tarifách č. 1 až 8,  

c) novú prílohu č. 9 v zmysle 2. bodu tejto výzvy, 

d) nový návrh na zmenu rozhodnutia v súlade § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., 

e) podľa § 17 ods. 8 zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. doklad 

o schválení nového návrhu na zmenu rozhodnutia štatutárnym orgánom 

spoločnosti. 

 

Úrad súčasne rozhodnutím č. 0001/2018/P-PK zo dňa 15. 08. 2018 cenové konanie 

o zmene rozhodnutia prerušil, o čom upovedomil aj ministerstvo. 

 

Podľa § 14 ods. 9 prvej a druhej vety zákona o regulácii, ak je doručený návrh ceny 

neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii, úrad vyzve 

účastníka cenového konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, 

odstránil nedostatky; súčasne ho poučí o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového 

konania neodstráni nedostatky návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho 

istého konania podľa podkladov, ktoré má k dispozícii. 

 

Regulovaný subjekt návrh na zmenu rozhodnutia v určenej lehote nedoplnil.   

 

Dňa 03. 10. 2018 úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oboznámil v sídle 

úradu regulovaný subjekt  pred vydaním tohto rozhodnutia s podkladmi rozhodnutia, ako aj so 

http://www.powernext.com/futures-market-data
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-250#f7109484
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spôsobom ich zistenia. Zápisnica z oboznamovania sa s podkladmi pred vydaním tohto 

rozhodnutia je súčasťou spisu. 

  

V zápisnici regulovaný subjekt uviedol, že k podkladom pre vydanie rozhodnutia nemá 

pripomienky. 

 

Ministerstvo v liste č. 22077/2018-4130-51506 zo dňa 02. 10. 2018 vo veci odpovedi na 

výzvu úradu vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia uviedlo, že k podkladom 

rozhodnutia nebude vznášať pripomienky.  

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

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.  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.   Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

                      predseda                                                       podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie  sa doručí: 

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

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

 


