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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

 

Číslo:  0090/2017/P                                                                                Bratislava 20. 02. 2017 

Číslo spisu: 495-2017-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. 7 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia  

č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016, ktorým schválil tarify za prístup do  distribučnej siete  

a distribúciu plynu v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia  

 

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v spojení s § 2 písm. f), § 3 písm. f), § 9 a § 10 ods. 7 vyhlášky Úradu pre 

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

v plynárenstve z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt U. S. Steel Košice, s.r.o., 

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO 34 116 991  m e n í  rozhodnutie   

č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016 takto:  

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia písmene „a) Tarify za prístup do vysokotlakovej 

distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách pre jednotlivé odberné miesta distribučnej 

siete za distribúciu plynu“ sa v tabuľke č. 1 doterajšie tarifné skupiny 1 až 6 nahrádzajú 

týmto znením: 

„ 

                                                                                                                                  

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) 

1 1,78  
 

0,0206 

2 4,76  
 

0,0084 

3 7,64  
 

0,0081 
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                                                                                                                                                    “. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016 zostávajú nezmenené. 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) začal dňa 06. 02. 2017 cenové  

konanie z vlastného podnetu vo veci zmeny rozhodnutia č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016, 

ktorým schválil na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 tarify za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu v plynárenstve a podmienky  ich  uplatnenia s platnosťou 

na celé regulačné obdobie do roku 2021 (ďalej  len „rozhodnutie č. 0076/2017/P“) pre 

regulovaný subjekt U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice,  

IČO 34 116 991  (ďalej len „regulovaný subjekt“).  

 

Úrad vydal rozhodnutie č. 0076/2017/P podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č.   250/2012 Z. z.                 

o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. f) a § 3 písm. f) a § 9 a 10 ods. 7 

vyhlášky úradu č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (ďalej 

len „vyhláška“), podľa ktorého prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn 

distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov, môže použiť pri 

predložení návrhu taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu tarify 

prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je 

pripojených viac ako 100 000 odberateľov (spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.), vrátane 

podmienok pridelenia taríf podľa § 9 ods. 3 vyhlášky.  

 

Regulovaný subjekt v zmysle § 10 ods. 7 vyhlášky  v roku 2017 prebral tarify za 

prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválené úradom na rok 2017 pre 

prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou,  

do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov vrátane podmienok pridelenia taríf, 

a to podľa rozhodnutia č. 0020/2017/P, ktorým úrad schválil tarify za prístup do distribučnej 

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

ich uplatnenia  na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 pre prevádzkovateľa 

distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,  825 11 Bratislava (ďalej len 

„spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.“) s platnosťou na celé regulačné obdobie do roku 2021.   

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), ak je to potrebné na dosiahnutie účelu 

regulácie podľa § 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení 

alebo zruší rozhodnutie. 

  

Podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii účelom regulácie podľa tohto zákona je 

transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi 

súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. 

 

Rozhodnutie č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 vydané pre prevádzkovateľa 

distribučnej siete spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. úrad zmenil z vlastného podnetu podľa       

4 12,36  
 

0,0066 

5 41,45   0,0059 

6 50,78   0,0058 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/20160201#paragraf-3.odsek-1
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§ 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 1 zákona  o regulácii v spojení s § 2 písm. d) a f) a § 3 písm. d)     

a  f) a § 9 až 11 vyhlášky  rozhodnutím č. 0089/2017/P v časti „ab) Tarifné sadzby v eurách 

pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu“ pre tarifné skupiny 1 až 

6 s platnosťou od 01. 01. 2017.  

  

Dôvodom na začatie konania o zmene rozhodnutia č. 0076/2017/P je, že tarify  

za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v časti „ab) Tarifné sadzby v eurách  

pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu“ v tarifných skupinách 1 

až 6 schválené v rozhodnutí č. 0076/2017/P môžu mať diskriminačný charakter, ktorý 

obmedzuje dotknutým zraniteľným odberateľom pripojených do distribučnej siete 

regulovaného subjektu dostupnosť plynu za primeranú cenu voči iným zraniteľným 

odberateľom, čo je v rozpore s účelom regulácie. Táto diskriminácia sa môže odstrániť 

zosúladením rozhodnutia č. 0076/2017/P s rozhodnutím č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 

vydaným pre prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.  

  

O začatí cenového konania z podnetu úradu bol regulovaný subjekt upovedomený 

listom č. 3932/2017/BA zo dňa 01. 02. 2017, ktorým bolo regulovanému subjektu oznámené, 

že úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona o regulácii, správneho poriadku a vyhlášky         

a pri vydávaní rozhodnutia bude vychádzať z podkladov získaných vlastnou úradnou činnosťou 

a z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3704-2016-BA k rozhodnutiu      

č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016 a z rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017. Úrad 

zároveň oznámil regulovanému subjektu, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.               

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je ako účastník konania 

oprávnený pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia    

a navrhovať jeho doplnenie, a to písomne alebo ústne do zápisnice (osobne) v sídle úradu,        

v lehote päť dní odo dňa doručenia oznámenia. 

 

Regulovaný subjekt v stanovenej lehote nevyužil svoje právo vyjadriť sa k podkladom 

cenového konania pred vydaním rozhodnutia. 

 

Úrad na základe uvedeného ako aj na základe podkladov k zmene rozhodnutia dospel 

k záveru, že zmena rozhodnutia úradu č. 0076/2017/P je v súlade s § 17 ods. 1 zákona  

o regulácii. 

 

Obdobie, na ktoré úrad schvaľuje tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu 

plynu, zostáva nezmenené v zmysle pôvodného rozhodnutia č. 0076/2017/P, teda  

od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, až do konca regulačného obdobia. Týmto úrad 

podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii využil svoje oprávnenie určiť v cenovom konaní 

podmienky uplatnenia ceny. Úrad zároveň naplnil svoju povinnosť vyporiadať sa s otázkou, či 

rozhodnutie o zmene rozhodnutia č. 0076/2017/P nadobúda účinky ku dňu účinnosti 

pôvodného rozhodnutia č. 0076/2017/P (ex tunc), alebo až odo dňa vydania rozhodnutia 

o zmene rozhodnutia č. 0076/2017/P (ex nunc). Nakoľko správne posúdenie tejto otázky 

závisí vždy od konkrétnej povahy veci, úrad vzhľadom na okolnosti a dôvody zmeny 

rozhodnutia č. 0076/2017/P, obdobie, na ktoré úrad schválil tarify za prístup do distribučnej 

siete a distribúciu plynu a podmienky ich uplatnenia, nezmenil. Toto obdobie je zároveň 

zosúladené  s  rozhodnutím č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 vydaným pre prevádzkovateľa 

distribučnej siete spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. 

 

 Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia. 
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 Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii toto cenové rozhodnutie platí na celé regulačné 

obdobie od 2017 do 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

v z. Ing. Miroslav Čelinský 

     podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice  


