
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: 0046/2021/P                                                 Bratislava 17. 12. 2020 

Číslo spisu: 6489-2020-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 

zmeny rozhodnutia č. 0016/2018/P zo dňa 19. 03. 2018, ktorým úrad schválil na obdobie                 

odo dňa doručenia rozhodnutia do 31. decembra 2021 tarify za prístup do distribučnej siete 

a distribúciu plynu  

 

r o z h o d o l 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii                         

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. f), § 3 písm. f)                  

a § 9 a 10 ods. 8 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 subjekt Optifin Energo, s. r. o.,                       

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO 44 337 248 pre lokálnu distribučnú sieť Sabinov 

m e n í rozhodnutie č. 0016/2018/P zo dňa 19. 03. 2018 s účinnosťou od 01. januára 2021 

do konca 5. regulačného obdobia takto:  

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa doterajší text nahrádza nasledovným znením: 

 

a) Tarify za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu 

 

aa) Ročná sadzba v eurách za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete:  

  

                                                                                                          Tabuľka č. 1  

  

Vstupný bod  

Ročná sadzba za dennú distribučnú 

kapacitu na súhrnnom vstupnom bode  

(€/kWh /deň)  

 

 

Súhrnný vstupný bod Optifin Energo, s.r.o., 

LDS Sabinov 
0,123  
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ab)  Tarifné sadzby v eurách pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu 

plynu:  

  

                                                                                                                                 Tabuľka č. 2    

Tarifná 

skupina  

  

Fixná sadzba  

za mesiac  

  

Ročná sadzba  

za dennú 

distribučnú  

kapacitu na 

odbernom mieste 

do  1 mil. m3 /deň 

vrátane 

Ročná sadzba  

za dennú 

distribučnú  

kapacitu  na 

odbernom mieste  

nad 1 mil. m3/deň 

  

 Variabilná sadzba 

za 1 kWh  

(€/mesiac)  (€/m3/deň)  (€/m3/deň)  (€/kWh)  

3 7,64   0,0081 

4 12,36   0,0066 

5 41,45   0,0059 

6  50,78      0,0058 

7 126,67   0,0021 

9  74,31  6,51  0,10  0,0022  

 

b)    Podmienky uplatnenia taríf za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu 

plynu 

 

Tarify a podmienky ich uplatnenia za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete                   

a distribúciu  plynu bude Optifin Energo, a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava,                     

IČO 44 337 248 (ďalej len „Optifin Energo“) uplatňovať v období od 01. 01. 2021                              

do konca 5. regulačného obdobia  (ďalej ako „rozhodné obdobie“) v LDS Sabinov,                   

Hollého 27, 083 01 Sabinov, pokiaľ z nasledujúcich ustanovení nevyplýva iné obdobie ich 

uplatňovania. 

 

 

1.   Sadzba za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete 

 

1.1   Sadzba za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete sa stanovuje pre súhrnný 

vstupný bod do distribučnej siete, ktorý predstavuje agregovane domáci bod, zásobník 

prevádzkovateľa zásobníka, odovzdávacie miesto z  ťažobnej siete na vymedzenom 

území a odovzdávacie miesto výrobcu biometánu. 

 

1.2   Za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete sa uplatňuje jedna ročná sadzba za 

dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode. 

 

2.   Druhy tarifných skupín 
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Tarifné skupiny pre distribúciu plynu sa členia na základe zmluvne dohodnutého ročného 

množstva distribuovaného plynu, pre každé jednotlivé odberné miesto distribučnej siete, 

stanoveného v príslušnej zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu (ďalej len 

„zmluva“) uzavretej medzi  Optifin Energo, s.r.o. a užívateľom distribučnej siete (ďalej len 

„užívateľ“). Členenie je nasledovné: 

 

2.1   Druhy tarifných skupín pre distribúciu plynu 

 

a)  tarifná skupina 3, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do  

odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne 

dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do              

42 760 kWh vrátane, a to približne nad 1 700 m³ do 4 000 m³ vrátane,  

b)  tarifná skupina 4, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do 

odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne 

dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do              

69 485 kWh vrátane, a to približne nad 4 000 m³ do 6 500 m³ vrátane,  

c)  tarifná skupina 5, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do 

odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so zmluvne 

dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu  nad 69 485 kWh do             

85 000 kWh vrátane, a to približne nad 6 500 m³ do 7 951 m³ vrátane, 

d)  tarifná skupina 6, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do 

odberného  miesta  domácnosti alebo malého podniku alebo maloodberu so  zmluvne  

dohodnutým  ročným  množstvom  distribuovaného plynu nad 85 000 kWh                        

do  100 000 kWh vrátane, a to približne nad  7 951 m³ do 9 355 m³ vrátane, 

e) tarifná  skupina  7, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do 

odberného  miesta  domácnosti alebo maloodberu so zmluvne  dohodnutým  ročným  

množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane, a to 

približne nad 9 355 m³ do 28 064 m³ vrátane, 

f) tarifná skupina 9, ktorá sa používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného 

do odberného miesta strednoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 641 400 kWh do 2 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 

60 000 m³ do 187 091 m³ vrátane, 

3.  Štruktúra tarifných sadzieb za distribúciu plynu 

 

3.1  Sadzby pre tarifné skupiny 3, 4, 5, 6 a 7 sa členia nasledovne: 

 

- fixná sadzba za mesiac, 

- variabilná sadzba za 1 kWh distribuovaného množstva plynu. 

3.2    Sadzby pre tarifnú skupinu 9 sa členia  nasledovne: 

 

- fixná sadzba za mesiac, 
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- ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste, t.j. sadzba za 

1 m³ dohodnutej dennej distribučnej kapacity na základe zmluvy. 

- variabilná sadzba za 1  kWh distribuovaného množstva plynu. 

4.  Použitie taríf za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu 

 

4.1    Cena za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu 

prostredníctvom distribučnej siete sa pre každého užívateľa určí ako súčet cien 

stanovených v súlade s týmto cenovým rozhodnutím pre súhrnný vstupný bod a pre 

všetky odberné miesta užívateľa dohodnuté na základe zmluvy. 

 

4.2   Cena za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu sa platí za     

obdobie odo dňa začatia prístupu do vysokotlakovej distribučnej siete, resp. 

distribúcie plynu, do dňa skončenia prístupu do vysokotlakovej distribučnej siete, 

resp. distribúcie plynu, ktoré sú dohodnuté v zmluve. 

 

4.3       Zaradenie odberných miest do tarifných skupín a ročné zmluvy 

 

4.3.1  Novo zriadené odberné miesta sa zaradia do príslušných tarifných skupín na základe 

zmluvne dohodnutých ročných množstiev distribuovaného plynu uvedených                        

v potvrdených žiadostiach o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. 

4.3.2    Existujúce odberné miesta, pre obdobie  od 1.1.2021 sa zaradia do príslušných 

tarifných skupín na základe zmluvne dohodnutých ročných množstiev 

distribuovaného plynu uvedených v potvrdených žiadostiach  o prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu (vrátane žiadostí podaných elektronickou 

formou). Užívateľ pri stanovovaní požadovaných  ročných množstiev 

distribuovaného plynu uvedených v jeho žiadostiach o prístup do distribučnej siete            

a distribúciu plynu (vrátane žiadostí podaných elektronickou formou) pre odberné 

miesta domácností, malého podniku a maloodberu zohľadní posledné známe fyzické 

odpočty spotreby plynu daných odberných miest. 

 

4.3.3   V rozhodnom období sa platí cena za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete 

zodpovedajúca 1/12 ročnej ceny za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete za 

každý kalendárny mesiac dohodnutého trvania prístupu do vysokotlakovej 

distribučnej siete v rozhodnom období. Cena za prístup do vysokotlakovej 

distribučnej siete za rozhodné obdobie je súčinom ročnej sadzby za dennú 

distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete a zmluvne 

dohodnutej dennej distribučnej kapacity na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej 

siete. 

 

4.3.4  Cena za distribuované množstvo plynu sa vypočíta ako súčin variabilnej sadzby                

a distribuovaného množstva plynu, ktoré Optifin Energo, s.r.o. nameral meradlami 

alebo určil pomocou typových diagramov dodávky a prepočítal na energetické 

jednotky podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky                        

č. 269/2012  Z. z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu 

objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva 

určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového. Cena sa účtuje mesačne. 
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4.3.5    V rozhodnom období užívateľ platí cenu za prístup do vysokotlakovej distribučnej 

siete v zmysle bodu 4.3.3 a cenu za distribúciu plynu, ktorá zodpovedá súčtu fixných 

mesačných sadzieb, cien za dennú distribučnú kapacitu podľa bodu 4.3.6 a cien za 

distribuované množstvo plynu podľa bodu 4.3.4 pre všetky odberné miesta priradené 

užívateľovi. Cena sa účtuje mesačne. 

 

4.3.6   Cena za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste za rozhodné obdobie sa 

vypočíta ako súčet súčinu hodnoty zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity 

a príslušnej ročnej sadzby za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste                    

(v €/m³/deň)  sa platí za každý kalendárny mesiac dohodnutého trvania distribúcie 

plynu cena zodpovedajúca 1/12 ročnej ceny za dennú distribučnú kapacitu na 

odbernom mieste za rozhodné obdobie.  Cena sa účtuje mesačne. 

4.4       Prekročenie dennej distribučnej kapacity a nedodržanie tarifnej skupiny 

 

4.4.1   Pri prekročení zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na súhrnnom 

vstupnom bode do distribučnej siete sa platí za najvyššie prekročenie v danom 

mesiaci, a to za množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú 

distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete, podľa 

nasledovného vzorca: 

Pee=Ee*Pdce*6 

 

pričom 

Pee – poplatok za prekročenie dennej distribučnej kapacity na súhrnnom 

vstupnom bode do distribučnej siete, 

Ee – množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú 

distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej 

siete, 

Pdce – ročná  sadzba za dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom 

bode do distribučnej siete podľa tabuľky č.1. 

 

4.4.2   Množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu 

na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete sa vypočíta podľa nasledovného 

vzorca: 

Ee=Cex-(Dce*1,05) 

 

s  tým, že 

 

Cex> (Dce*1,05) 

 

pričom 

Cex – suma vypočítaných alebo nameraných spotrieb za deň na odberných 

miestach priradených užívateľovi, 

Dce – zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita na súhrnnom vstupnom 

bode do distribučnej siete. 
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4.4.3   Pri prekročení zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity pre odberné miesta 

zaradené v tarifnej skupine 9 sa platí  za dve najvyššie prekročenia  v danom mesiaci 

za množstvo prekročenia nad 5% v mesiacoch január, február, marec, október, 

november a december a nad 10% v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september 

zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste podľa 

nasledovných sadzieb: 

 

              Tabuľka č. 3 

Za množstvo prekročenia nad 5% 

do 10% vrátane v mesiacoch 

január, február, marec, október, 

november a december. 

Ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu 

na odbernom mieste (Tabuľka č. 2 ) zvýšená 

o 40%. 

Za množstvo prekročenia nad 10 % 

počas celého kalendárneho roka. 

Ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu 

na odbernom mieste (Tabuľka č. 2 ) zvýšená 

o 80%. 

 

     Prekročenie  zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity  pre  odberné miesta 

sa nespoplatňuje do výšky 5% v mesiacoch január, február, marec, október,  

november  a december a do výšky 10% v mesiacoch apríl, máj,  jún, júl,  august                  

a september. 

 

4.4.4   V prípade ak bolo odberné miesto zaradené do niektorej z tarifných skupín 1 až 7                  

a počas trvania zmluvy pre toto odberné miesto  množstvo distribuovaného plynu do 

takéhoto odberného miesta presiahne maximálne množstvo distribuovaného plynu 

stanovené pre príslušnú tarifnú skupinu (hornú hranicu príslušnej tarifnej skupiny), 

cena za distribúciu plynu pre takéto odberné miesto bude navýšená                                        

o rozdiel medzi súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do ktorej 

malo byť príslušné odberné miesto zaradené podľa dosiahnutého množstva 

distribuovaného plynu a súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do 

ktorej bolo toto odberné miesto zaradené počas trvania zmluvy pre toto odberné 

miesto. Tento bod sa aplikuje pre odberné miesta mimo domácnosti. 

 

V prípade ak zmluva pre príslušné odberné miesto trvala menej ako 12 mesiacov, pre 

určenie maximálneho množstva distribuovaného plynu stanoveného pre príslušnú 

tarifnú skupinu, pre takto skrátené obdobie, sa použijú pomery rozdelenia ročnej 

spotreby počas roka používané pre účely výpočtu finančnej zábezpeky užívateľa. 

 

4.4.5  Pre odberné miesto, ktoré bolo počas trvania zmluvy zaradené do niektorej                        

z tarifných skupín 1 až 8, a pre ktoré množstvo distribuovaného plynu počas trvania 

zmluvy presiahne hornú hranicu tarifnej skupiny 8 o viac ako 10%, sa doúčtuje cena 

za distribúciu plynu nasledovne t.j. cena za distribúciu plynu pre takéto odberné 

miesto bude navýšená o: 

 

a) rozdiel medzi súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu                   

8 a súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do ktorej bolo toto 

odberné miesto zaradené počas trvania zmluvy pre toto odberné 

miesto, a 
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b) cenou za dosadenú hodnotu dennej distribučnej kapacity (Pddk), ktorá sa 

vypočíta nasledovne: 

 

Pdcs – ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste                      

do 1 mil. m3/deň podľa tabuľky č. 2 pre tarifnú skupinu 9, 

Drm – distribuované množstvo plynu do daného odberného miesta priradené na 

obdobie trvania zmluvy pre dané odberné miesto. 

 

V prípade ak zmluva pre príslušné odberné miesto trvala menej ako 12 

mesiacov, pre určenie hornej hranice tarifnej skupiny 8 pre takto skrátené 

obdobie, sa použijú pomery rozdelenia ročnej spotreby počas roka používané pre 

účely výpočtu finančnej zábezpeky užívateľa. 

 

Tento bod sa aplikuje pre odberné miesta mimo domácnosti. 

 

4.4.6    Množstvá distribuovaného plynu do jednotlivých odberných miest, počas trvania 

zmlúv pre tieto odberné miesta, majú zodpovedať priradeným tarifným skupinám. 

Ak množstvo distribuovaného plynu pre príslušné odberné miesto počas trvania 

zmluvy nezodpovedá priradenej tarifnej skupine,  Optifin Energo, s.r.o. doúčtuje 

cenu za distribúciu plynu a to aj v iných prípadoch než je uvedené v bodoch 4.4.4 

a 4.4.5, pričom druhý odsek bodu 4.4.4 sa pri takýchto prípadoch použije obdobne.. 

 

 

Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu predstavujú pre užívateľov 

distribučnej siete regulovaného subjektu Optifin Energo, s.r.o. konečné tarify za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu.  

  

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 10. 12. 2020 

doručený listom návrh na zmenu cenového rozhodnutia Optifin Energo, s. r. o.,                       

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO 44 337 248 pre lokálnu distribučnú sieť Sabinov 

(ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) od regulovaného subjektu Optifin Energo, s. r. o., 

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO 44 337 248  (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

Predmetný návrh na zmenu rozhodnutia je zaregistrovaný pod podacím číslom úradu 

29028/2020/BA a založený v spise č. 6489-2020-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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), z ktorých sa 

vychádzalo pri určení ceny. 
 

Doručením návrhu na zmenu rozhodnutia začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení                

s § 17 ods. 4 zákona o regulácii na úrade cenové konanie.  
 

Úrad po preštudovaní návrhu na zmenu rozhodnutia zistil, že má všetky náležitosti 

podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 9 ods. 2 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., ktorou sa 
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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 zmena ceny za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu je podľa § 10 ods. 8 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.  
             

Regulovaný subjekt predložil návrh na zmenu rozhodnutia z dôvodu zmeny štruktúry 

odberateľov. Na jednom z odberných miest zmenou spôsobu prevádzky prišlo k poklesu 

distribuovaného množstva plynu. Odberateľ svojou optimalizáciou prevádzky bude preradený 

do tarifnej skupiny 4, ktorú regulovaný subjekt nemal doposiaľ schválenú. Z vyššie uvedeného 

dôvodu preto žiada doplniť nové tarifné skupiny 3, 4 a 5. Nakoľko regulovaný subjekt preberá 

tarify prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete spoločnosti  SPP - distribúcia, a.s.(ďalej 

len ,,SPP-distribúcia, a.s.“) podľa § 10 ods. 8 vyhlášky č. 223/2016 Z. z., tak predložil zároveň 

aj návrh na zmenu ceny v tarifnej skupine 9, rešpektujúc zmenu rozhodnutia vydaného pre 

spoločnosť SPP - distribúcia, a.s.  

 

Úrad z vlastného podnetu podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d)                       

zákona  o regulácii v spojení s § 2 písm. d) a f) a § 3 písm. d)  a  f) a § 9 až 11 vyhlášky                  

č. 223/2016 Z. z. rozhodnutím č. 0044/2021/P zo dňa 07.12.2020 (ďalej ,,len rozhodnutie                  

č. 0044/2021/P“) 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 pre 

regulovaný subjekt SPP-distribúcia, a.s. v časti „ab) Tarifné sadzby v eurách pre jednotlivé 

odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu“ pre tarifné skupiny 9 až 26 

s platnosťou od 01. 01. 2021. 

 

Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii návrh na zmenu rozhodnutia obsahuje 

vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. 
 

Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii vplyv 

zmeny cenového rozhodnutia na jednotlivé skupiny odberateľov.  

 

Očakávaný vplyv vyplývajúci zo zmeny ceny za prístup do distribučnej siete 

a distribúciu plynu vo väzbe na vyššie uvedené rozhodnutie č. 0044/2021/P v tarifnej                      

skupine 9 v ročných nákladov za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa 

priemernej spotreby odberateľa  je uvedený v nasledovnej tabuľke:  

 

Tarifa Rozpätie v kWh 

Priemerná 
spotreba v 
kWh 

Ročné náklady 
za distribúciu 
plynu v € (2020) 

Ročné náklady 
za distribúciu 
plynu v € (2021) 

Rozdiel 
2021-2020 
v € 

9 641 400 - 2 000 000 1 199 995 13 952,63 13 697,71 -254,92 

 
 

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. 
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Úrad po preskúmaní návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že je v súlade                

so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. f) a § 3 písm. f), § 9 a 10 ods. 8                              

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. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Juris       Martin Horváth 

  predseda          podpredseda 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Optifin Energo, s. r. o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava   


