
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: 0001/2021/P-ZK                                                                      Bratislava 08. 01. 2021 

Číslo spisu: 6447-2020-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 cenového konania z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona                       

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

cenového  rozhodnutia č. 0049/2017/P zo dňa 30. 11. 2016 v znení rozhodnutia                  

č. 0002/2020/P zo dňa 09. 10. 2019, ktorým schválil na obdobie od 1. januára 2017 do     

31. decembra 2021 maximálne ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 

a podmienky ich uplatnenia pre regulovaný subjekt ENERGOTRENS, s.r.o.,                               

Súvoz 1, 911 32 Trenčín, IČO 36 300 870 
 

 

r o z h o d o l  
 

 

podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov tak, že cenové konanie začaté z vlastného podnetu 

z a s t a v u j e, pretože zistil, že nie sú dôvody na zmenu rozhodnutia č. 0049/2017/P zo 

dňa 30. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P zo dňa 09. 10. 2019. 
 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom č. 28911/2020/BA     

zo dňa 10. 12. 2020 oznámil regulovanému subjektu ENERGOTRENS, s.r.o.,                               

Súvoz 1, 911 32 Trenčín, IČO 36 300 870 (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína             

z vlastného podnetu cenové konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0049/2017/P zo dňa    

30. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P zo dňa 09. 10. 2019, ktorým schválil na 

obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 maximálne ceny za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu a podmienky ich uplatnenia (ďalej len „oznámenie“). 

 
Úrad rozhodnutím č. 0044/2021/P zo dňa 07. 12. 2020 zmenil rozhodnutie                    

č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 

a rozhodnutia č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018, ktorým úrad schválil na obdobie                

od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 tarify za prístup do distribučnej siete 



 2 

a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve a podmienky ich 

uplatnenia pre prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.,                    

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP – distribúcia, a.s.“) v časti „ab) 

Tarifné sadzby v eurách pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu 

plynu“, a to tarify v tarifných skupinách 9 až 26 s platnosťou od 01. 01. 2021 do konca      

5. regulačného obdobia. 

  

Úrad začal cenové konanie z dôvodu, že regulovaný subjekt v zmysle § 10 ods. 6 

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“) 

používa tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválené pre regulovaný 

subjekt SPP – distribúcia, a.s. na vstupe do distribučnej siete, ktorú prevádzkuje. Zároveň 

došlo k poklesu ceny produktu NCG Calendar +1 v eurách na jednotku množstva za 

obdobie od 01. septembra 2018 do 31. augusta. 2019, priemerná cena v tomto produkte za 

uvedené obdobie bola 21,096 €/MWh v porovnaní s cenou produktu NCG Calendar +1 za 

obdobie od 01. decembra 2019 do 30. novembra 2020, priemerná cena v tomto produkte 

za uvedené obdobie bola 13,851 €/MWh. Jedná sa teda o pokles ceny plynu na burze           

o 7,245 €/MWh, t. j. o 34,34 %. 

 

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

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon 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. 

 

V oznámení úrad zároveň vyzval regulovaný subjekt predložiť do 10 dní od 

doručenia  listu návrh maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, 

rešpektujúc rozhodnutie úradu č. 0044/2021/P zo dňa 07. 12. 2020 ako aj cenu produktu 

NCG Calendar +1 za obdobie od 01. decembra 2019 do 30. novembra 2020 vo výške 

13,851 €/MWh. 

 

 Dňa 22. 12. 2020 bol úradu doručený regulovaným subjektom návrh maximálnych 

cien zaevidovaný pod podacím číslom úradu 30248/2020/BA. 

 
  Úrad posúdil návrh maximálnych cien a zistil, že sú predložené v súlade s § 10 

ods. 6 vyhlášky a vyplýva z neho, že zmena ekonomických parametrov nespôsobí zmenu 

rozhodnutia č. 0049/2017/P zo dňa 30. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P zo 

dňa 09. 10. 2019. 

 
 Na základe uvedeného úrad listom č. 30294/2020/BA zo dňa 28. 12. 2020 vyzval 

regulovaný subjekt v súlade s  § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že pred vydaním rozhodnutia sa môže 

vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Zároveň ho poučil, že ak sa 

v určenej lehote nevyjadrí, úrad bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia nemá 

pripomienky a rozhodne vo veci zastavenia konania o zmene rozhodnutia č. 0049/2017/P 
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zo dňa 30. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P zo dňa 09. 10. 2019 v súlade  

s § 17 ods. 3 písm. b) zákona o regulácii. 

 

Regulovaný subjekt sa v určenej lehote nevyjadril k podkladom pre rozhodnutie.  

 

Na základe uvedených skutočností úrad 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: 

ENERGOTRENS, s.r.o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 


