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 R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0055/2022/P            Bratislava 07. 12. 2021 

Číslo spisu: 5685-2021-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), § 3 písm. f), § 9 a § 10 ods. 6 vyhlášky Úradu 

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

v plynárenstve v znení neskorších predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že pre 

regulovaný subjekt Projekt Gamma s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina,                    

IČO 44 883 749 pre lokálnu distribučnú sieť DS – Terchová – Vŕšky s c h v a ľ u j e                       

s účinnosťou od 01. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia túto: 

 

maximálnu cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu  

vo výške 0,1342 €/m3, t. j. 12,5538 €/MWh. 

 

Maximálna cena je bez dane z pridanej hodnoty.  

 

Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu predstavuje pre užívateľov 

lokálnej distribučnej siete regulovaného subjektu Projekt Gamma s.r.o., Karpatská 9A/8402, 

010 08 Žilina, IČO 44 883 749 konečnú cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu 

plynu a zahŕňa v sebe aj tarifu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 

prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete, do ktorej je regulovaný subjekt  

Projekt Gamma s.r.o., Karpatská 9A/8402, 010 08 Žilina, IČO 44 883 749 pripojený. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 15. 11. 2021  

doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 30505/2021/BA, založený v spise 

č. 5685-2021-BA, návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2022 

pre lokálnu distribučnú sieť DS – Terchová – Vŕšky (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného 

subjektu Projekt Gamma s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina,  IČO 44 883 749 

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

návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.  

 

Regulovaný subjekt je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete DS – Terchová – 

Vŕšky na základe povolenia úradu č. 2018P 0286 - 2. zmena zo dňa 08. októbra 2021. Cena je 

navrhovaná prvýkrát, preto jej vplyv na odberateľov nie je možné vyhodnotiť. Maximálna 

cena je navrhnutá v štandardnej výške a je porovnateľná s maximálnymi cenami pre 

odberateľov s rovnakými charakteristikami distribúcie, resp. odberu plynu v iných lokálnych 

distribučných sieťach.  

 

Úrad následne 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 neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška 

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

a distribúciu plynu je podľa § 10 ods. 6 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.   

 

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), § 3 písm. f), § 4 ods. 1 a § 10 ods. 6 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. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

Andrej Juris       Martin Horváth 

                     predseda                                                  podpredseda  

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Projekt Gamma s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina 


