ROZHODNUTIE

Číslo: 0076/2022/P
Číslo spisu: 245-2022-BA

V Bratislave dňa 17. 01. 2022

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 v cenovom
konaní z vlastného podnetu vo veci zmeny rozhodnutia č. 0062/2017/P zo dňa 02. 12. 2016
v znení rozhodnutia č. 0094/2017/P zo dňa 20.02.2017 a v znení rozhodnutia č. 0049/2021/P zo
dňa 18. 12. 2020, ktorým schválil na obdobie od 1. januára 2017 do konca 5. regulačného obdobia
tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a podmienky ich uplatnenia
rozhodol
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), § 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 neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt Duslo, a.s.,
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487 m e n í rozhodnutie
č. 0062/2017/P zo dňa 02. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0094/2017/P zo dňa 20.02.2017
a v znení rozhodnutia č. 0049/2021/P zo dňa 18. 12. 2020 s účinnosťou od 1. februára 2022 do
konca 5. regulačného obdobia takto:
I.

Vo výrokovej časti rozhodnutia v písmene „ab) Tarifné sadzby v eurách pre jednotlivé
odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu“ sa doterajšie znenie tabuľky č. 2
nahrádza týmto znením:
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Tabuľka č. 2

Tarifná
skupina
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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

(€/mesiac)

(€/m3/deň)

(€/m3/deň)

4,76

Variabilná sadzba

za 1 kWh

(€/kWh)
0,0082

3

7,64

0,0079

8

283,33

0,0015

9

74,31

6,43

0,10

0,0022

,,.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0062/2017/P zo dňa 02. 12. 2016 v znení rozhodnutia
č. 0094/2017/P zo dňa 20.02.2017 a v znení rozhodnutia č. 0049/2021/P zo dňa 18. 12. 2020
zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0062/2017/P zo
dňa 02. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0094/2017/P zo dňa 20.02.2017 a v znení rozhodnutia
č. 0049/2021/P zo dňa 18. 12. 2020.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom č. 1009/2022/BA zo dňa
11. 01. 2022 oznámil regulovanému subjektu Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236,
927 03 Šaľa, IČO 35 826 487 (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína z vlastného podnetu
cenové konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0062/2017/P zo dňa 02. 12. 2016
v znení rozhodnutia č. 0094/2017/P zo dňa 20.02.2017 a v znení rozhodnutia č. 0049/2021/P zo
dňa 18. 12. 2020, ktorým úrad schválil na obdobie od 1. januára 2017 do konca 5. regulačného
obdobia tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a podmienky ich uplatnenia
(ďalej len „oznámenie“).
Úrad rozhodnutím č. 0072/2022/P zo dňa 28. 12. 2021 zmenil rozhodnutie č. 0020/2017/P
zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 v znení rozhodnutia
č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0044/2021/P zo dňa 07. 12. 2020,
ktorým úrad schválil na obdobie od 1. januára 2017 do konca 5. regulačného obdobia tarify za
prístup do distribučnej siete 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“, s platnosťou od 01. 01. 2022 do konca 5. regulačného obdobia.
Úrad začal cenové konanie z dôvodu, že regulovaný subjekt v zmysle § 10 ods. 8
vyhlášky úradu č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 223/2016 Z. z.“) používa tarify za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu schválené úradom pre prevádzkovateľa distribučnej siete,
ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov
vrátane podmienok pridelenia taríf.
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.
Úrad zároveň v oznámení uviedol, že pri vydávaní rozhodnutia bude vychádzať
z podkladov získaných vlastnou úradnou činnosťou a z:
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a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3707-2016-BA
k rozhodnutiu č. 0062/2017/P zo dňa 02. 12. 2016,
b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 492-2017-BA
k rozhodnutiu č. 0094/2017/P zo dňa 20. 02. 2017,
c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 6477-2020-BA
k rozhodnutiu č. 0049/2021/P zo dňa 18. 12. 2020,
d) administratívneho spisu č. 245-2022-BA a
e) rozhodnutia č. 0072/2022/P zo dňa 28. 12. 2021
Úrad súčasne v prílohe č. 2 oznámenia zaslal regulovanému subjektu návrh taríf za
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu určený v súlade s rozhodnutím úradu
č. 0072/2022/P a zároveň vyzval regulovaný subjekt v súlade s § 33 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že sa pred
vydaním rozhodnutia môže na úrade oboznámiť s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho
zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie do piatich pracovných 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 zmeny rozhodnutia č. 0062/2017/P zo dňa 02. 12. 2016 v súlade
s návrhom taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.
Regulovaný subjekt listom číslo ÚE/41/2022 zo dňa 14. 01. 2022 zaevidovanej pod
podacím číslom úradu 1677/2022/BA dňa 14. 01. 2022 oznámil úradu, že nemá pripomienky
k podkladom rozhodnutia vo veci zmeny rozhodnutia č. 0062/2017/P zo dňa 02. 12. 2016.
Podľa § 14 ods. 11 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii súčasťou odôvodnenia
cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.
Regulovaný subjekt v súlade s § 10 ods. 8 vyhlášky používa tarify za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu určené úradom pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.
Očakávaný vplyv zmeny ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na odberateľov
regulovaného subjektu v ročných nákladoch za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
v členení podľa priemernej spotreby odberateľov v jednotlivých tarifných skupinách úrad
spracoval na základe vplyvu zo zmeny ceny vypočítaného pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.
a je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tarify
2
3
8
9

Priemerná
spotreba
v kWh
14 000
29 000
423 251
963 600

Ročné náklady
za distribúciu
v roku 2021
190,12
358,48
4 585,06
10 265,10

Ročné náklady
za distribúciu
v roku 2022
187,32
352,68
4 500,41
10 190,94

Rozdiel v € Rozdiel v %
-2,80
-5,80
-84,65
-74,16

-1,47%
-1,62%
-1,85%
-0,72%
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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
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
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