Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0029/2019/P
Číslo spisu: 148-2019-BA

Bratislava 10. 01. 2019

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 zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0012/2017/P zo dňa 24. 10. 2016, ktorým úrad schválil na obdobie od
1. januára 2017 do 31. decembra 2021 maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným
odberateľom a podmienky ich uplatnenia
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. g), § 3 písm. g)
a § 15 a 16 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. na návrh
regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný TP 2, s.r.o., Priemyselná 720,
072 22 Strážske, IČO 36 766 763 m e n í rozhodnutie č. 0012/2017/P zo dňa 24. 10. 2016
s účinnosťou od 1. februára 2019 do 31. decembra 2021 takto:
1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v písmene „a) Maximálne ceny za dodávku plynu pre
odberné miesta zraniteľných odberateľov plynu“ sa doterajšie znenie tabuľky nahrádza
týmto znením:
„
Fixná mesačná sadzba
Sadzba za odobratý plyn
Druh tarify
( euro / mesiac )
( euro/kWh )
3
0,00
0,0241
„.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0012/2017/P zo dňa 24. 10. 2016 zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0012/2017/P zo dňa 24. 10. 2016.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 21. 12. 2018
doručený listom návrh na zmenu cenového rozhodnutia č. 0012/2017/P zo dňa 24. 10. 2016
(ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia “) od regulovaného subjektu TP 2, s.r.o.,
Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO 36 766 763 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Predmetný návrh na zmenu rozhodnutia je zaregistrovaný pod podacím číslom úradu
42449/2018/BA a založený v spise č. 148-2019-BA.

Dôvodom predloženia návrhu na zmenu rozhodnutia je zmena ekonomických
parametrov podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“), z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny
na rok 2017.
Doručením návrhu na zmenu rozhodnutia začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení
s § 17 ods. 4 zákona o regulácii na úrade cenové konanie.
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.
Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu na zmenu rozhodnutia a skonštatoval, že
regulovaný subjekt predložil návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 16 ods. 1 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.“).
Úrad po preštudovaní návrhu na zmenu rozhodnutia, zistil že má všetky náležitosti
podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. a § 15 ods. 2 vyhlášky
č. 223/2016 Z. z.
Následne úrad posúdil návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 16 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
a správnosť výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu
podľa § 16 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
Podľa návrhu na zmenu rozhodnutia regulovaný subjekt navrhol vypustiť tarifu č. 2,
nakoľko podľa vyjadrenia regulovaného subjektu zistil, že na rok 2019 nebude mať
v lokálnej distribučnej sieti zraniteľného odberateľa plynu, ktorý by bol do tejto tarify
zaradený.
Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. návrh na
zmenu rozhodnutia obsahuje vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny
odberateľov.
Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii v znení zákona
č. 164/2017 Z. z. vplyv zmeny ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Pri výpočte
maximálnych cien pre zraniteľných odberateľov na rok 2017 schválených v rozhodnutí
č. 0012/2017/P zo dňa 24. 10. 2016 sa vychádzalo z cien produktu NCG Natural Gas Year
Futures Cal-t za obdobie od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016. Priemerná cena v tomto
produkte za uvedené obdobie bola 0,016293 EUR/kWh. Ceny produktu NCG Calendar +1 za
obdobie od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2018 vzrástli, pričom priemerná cena v tomto
produkte za uvedené obdobie bola 0,020651 €/kWh. Jedná sa teda o nárast ceny plynu na
burze o 26,75 %.
Regulovaný subjekt pri návrhu na zmenu rozhodnutia uplatnil primeraný zisk PZt vo
výške 0,0018 €/kWh v súlade s § 16 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
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Očakávaný vplyv vyplývajúci zo zmeny ceny na koncovú maximálnu integrovanú
cenu pre zraniteľného odberateľa je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Označenie
tarify

Priemerná
ročná spotreba
v kWh

3

29 000

Priemerné
ročné
náklady
v roku
2017/2018
v€

1 180,65

Priemerné
Očakávaný
ročné
vplyv
náklady
v€
v roku
2019 v €

1 310,75

130,10

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 na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že je v súlade so
zákonom o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z., v súlade s § 2 písm. g) a § 3 písm. g),
§ 15 a 16 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 v cenovom konaní nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
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