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R O Z H O D N U T I E 

 

 
Číslo: 0009/2020/P            Bratislava 16. 12. 2019 

Číslo spisu: 4636-2019-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 zákona č. 164/2017 Z. z. 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 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. f) a § 3 písm. f) a § 9 a 11 ods. 1 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. tak, že pre regulovaný subjekt 

AQUAGAS SERVIS s. r. o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, 

IČO 52 724 301 pre lokálnu distribučnú sieť v obci Marianka v rozsahu podľa povolenia             

č. 2019/P 0316 s c h v a ľ u j e na obdobie od 01. januára 2020 do 31. decembra 2021 tieto  

 

 

tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu: 

 

 

 
 

 

Tarifa 

 

Ročné množstvo distribuovaného plynu 

 

€/m³ 

 

 

€/MWh 
 

A 
 

    do 1 700 m3 vrátane 
 

0,0395 
 

3,6950 
 

B 
 

nad 1 700 m3
 

 

0,0230 
 

2,1515 

 

 

Uvedené tarify sú bez dane z pridanej hodnoty. 
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Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 10. 12. 2019  

doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 43662/2019/BA, založený v spise                            

č. 4636-2019-BA, návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2020 

pre lokálnu distribučnú sieť v obci Marianka v rozsahu podľa povolenia č. 2019/P 0316 (ďalej len 

„návrh ceny“) regulovaného subjektu AQUAGAS SERVIS s. r. o., Námestie Andreja Hlinku 3, 

831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO 52 724 301 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

 

Doručením návrhu ceny začalo podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach na úrade cenové konanie.  

 

Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona         

č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) návrh ceny obsahuje vyhodnotenie vplyvu 

návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. 

 

Úrad 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 vyhlášky č. 206/2018 Z. z. (ďalej len ,,vyhláška                 

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

a distribúciu plynu je podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.  

 

Regulovaný subjekt je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete v obci Marianka,              

na základe povolenia úradu č. 2019P 0316 zo dňa 10. decembra 2019. Ide o dve nadväzujúce 

distribučné siete. Prvú v poradí si regulovaný subjekt prenajíma na základe zmluvy o nájme   

č. 1.1.3. od spoločnosti IS – Marianka s.r.o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava, 

IČO 35 712 503 (ďalej len „IS – Marianka“) a druhú v poradí si regulovaný subjekt prenajíma 

na základe zmluvy o nájme č. 1.1.4. od spoločnosti GLOBAL ENERGY, s. r. o.,         

Bajkalská 708/11, 821 02 Bratislava 2, IČO 44 414 242 (ďalej len „GLOBAL ENERGY“) od 

01. januára 2020.  

 

Úrad následne posúdil návrh ceny podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., 

pričom najmä posúdil výšku ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu plynu podľa   

§ 4 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., v členení podľa prílohy č. 11 k vyhláške č. 223/2016 Z. z. 

Ďalej úrad posúdil správnosť výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete                       

a distribúciu plynu podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a skonštatoval, že výpočet 

ceny je v súlade s vyhláškou č. 223/2016 Z. z. 

 

Vplyv taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na jednotlivé skupiny 

odberateľov nebude žiadny. Pre vyššie spomenuté regulované subjekty IS – Marianka 

a GLOBAL ENERGY boli úradom schválené tarify za prístup do distribučnej siete                           

a distribúciu plynu platné od 01. januára 2017. Pretože ide o nadväzujúce distribučné siete, ktoré 
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bude od 01. januára 2020 prevádzkovať regulovaný subjekt, náklady na prevádzku distribučnej 

siete sa nemenia. Tarify sú navrhnuté vo výške, ktorá je porovnateľná s tarifami, ktoré boli 

účtované odberateľom pripojeným do oboch nadväzujúcich distribučných sietí.   

 

  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) a § 3 písm. f), § 4 ods. 1 a § 11 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. 

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: 

AQUAGAS SERVIS s. r. o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača 

 

 


