
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: 0024/2021/P                                                                             Bratislava 15. 10. 2020 

Číslo spisu: 5446-2020-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 zákona  

č. 164/2017 Z. z. v cenovom konaní z vlastného podnetu vo veci zmeny rozhodnutia                     

č. 0039/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0013/2019/P zo                              

dňa 23. 11. 2018, ktorým úrad schválil na obdobie od 01. januára 2017                                       

do 31. decembra 2021 maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom 

a podmienky ich uplatnenia  
 

 

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 zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. g),  

§ 3 písm. g) a § 15 a 16 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                                                    

LAMA energy a. s. – organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06 Bratislava,                            

IČO 45 890 935 m e n í  rozhodnutie  č. 0039/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení 

rozhodnutia č. 0013/2019/P zo dňa 23. 11. 2018 s účinnosťou od 1. januára 2021 do konca 

5. regulačného obdobia takto:  
 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v písmene „a) Maximálne ceny za dodávku plynu pre 

odberné miesta zraniteľných odberateľov plynu“ sa doterajšie znenie tretieho stĺpca 

tabuľky s názvom „Sadzba za odobratý plyn (euro/kWh)“ nahrádza týmto znením: 

„ 

Druh tarify 
Sadzba za odobratý plyn 

(euro/kWh) 

1 0,0202 

2 0,0177 

3 0,0177 

4 0,0177 

5 0,0176 

6 0,0176 

                                                                                                       

    „. 
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2. Vo výrokovej časti rozhodnutia v písmene ,,b) Podmienky uplatnenia cien za dodávku 

plynu zraniteľným odberateľom plynu“ sa doterajšie znenie bodu 1.1. nahrádza 

nasledovným znením:  

 

1.1. „Tieto podmienky určujú uplatnenie cien za dodávku plynu pre zraniteľných 

odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti podľa definície uvedenej                        

v  bode 1.2. a pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu – malý 

podnik podľa definície uvedenej v bode 1.3., a to s účinnosťou od 1. januára 2021“. 

                                                                                              

3. Vo výrokovej časti rozhodnutia v písmene ,,b) Podmienky uplatnenia cien za dodávku 

plynu zraniteľným odberateľom plynu“ sa doterajšie znenie bodu 1.3. nahrádza 

nasledovným znením:  

1.3. ,,Pre  potreby  priznania cien je  odberateľom plynu - Malý  podnik  odberateľ  

plynu mimo domácnosti ako  koncový  odberateľ  plynu,  ktorý  bol  za obdobie  od                     

1.  januára  t-2  do  31.  decembra  t-2  odberateľom  kategórie odberateľ plynu 

mimo domácnosti (maloodber) s ročnou  spotrebou  plynu  za  toto obdobie za 

všetky jeho odberné miesta najviac 100 000 kWh,  a  ktorý  odoberá  plyn  na  

základe  zmluvy. Malým  podnikom  je  podľa  týchto  podmienok  odberateľ  

plynu výlučne  odberateľ plynu mimo domácnosti (maloodber),  ktorý  odoberal  

plyn  vo všetkých  jeho  odberných  miestach  tejto  kategórie  počas  celého  

obdobia  od 1. januára t-2  do   31. decembra t-2. Ceny uvedené v tomto rozhodnutí 

budú použité pre ocenenie odberu plynu odberateľa plynu iba v prípade, že má 

dodávateľ plynu v čase vyúčtovania dodávky plynu k dispozícii údaje o spotrebe 

plynu za obdobie od . januára t-2 do 31. decembra t-2, resp. ak odberateľ plynu 

preukáže dodávateľovi plynu, že za obdobie od 1. januára t-2                                          

do 31. decembra t-2 splnil podmienky podľa prvej vety tohto bodu. 

Rokom t sa rozumie rok, pre ktorý je určená cena za dodávku plynu odberateľovi 

v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.“. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0039/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia 

č. 0013/2019/P zo dňa 23. 11. 2018 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí 

neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0039/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia 

č. 0013/2019/P zo dňa 23. 11. 2018. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom                                       

č. 22601/2020/BA zo dňa 11. 09. 2020 oznámil regulovanému subjektu                                

LAMA energy a. s. – organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06 Bratislava,                            

IČO 45 890 935 (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína z vlastného podnetu cenové 

konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0039/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení 

rozhodnutia č. 0013/2019/P zo dňa 23. 11. 2018, ktorým úrad schválil na obdobie                       

od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021 maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným 

odberateľom a podmienky ich uplatnenia.  
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Dôvodom na zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že došlo podľa § 17 ods. 2 písm. d) 

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) 

k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny na 

obdobie od 01. januára 2019.  

Výrazná zmena ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny 

spočíva v poklese ceny produktu NCG Calendar +1 za obdobie od 1. novembra 2017 do                 

31. októbra 2018, priemerná cena v tomto produkte bola 0,020233 €/kWh v porovnaní                    

s cenou produktu NCG Calendar +1 za obdobie od 01. septembra 2019 do 31. augusta 

2020, priemerná cena v tomto produkte za uvedené obdobie bola 0,014803 €/kWh. Jedná 

sa teda o pokles ceny plynu na burze o 0,005430 €/kWh, t. j. o 26,84 %, čím dochádza 

k poklesu doterajších maximálnych cien za dodávku plynu zraniteľným odberateľom 

plynu. 

   

  Cenové konanie začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii 

doručením oznámenia o začatí cenového konania z podnetu úradu (ďalej len 

„oznámenie“).  

  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 vyzval regulovaný subjekt na predloženie: 

 

• Predpokladaného množstva dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách 

množstva a predpokladaného počtu odberných miest podľa § 15 ods. 2 písm. b) 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. (ďalej len „vyhláška 

č. 223/2016 Z. z.“),   

 

• Vyplnených tabuliek uvedených v prílohách č. 14 až 17 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. 

 

Ako požadované údaje úrad žiadal použiť plánované údaje na rok 2021. 

 

Regulovaný subjekt listom zo dňa 24. 09. 2020, vo veci cenového konania z podnetu 

úradu, predložil v lehote požadované údaje a vyplnené prílohy. Odpoveď regulovaného 

subjektu je zaevidovaná pod podacím číslom úradu 23658/2020/BA a založená v spise                   

č. 5446-2020-BA.  

Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 23949/2020/BA zo dňa 30. 9. 2020 

vyzval regulovaný subjekt podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), aby sa 

vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote piatich dní odo dňa 

doručenia výzvy. Úrad zároveň regulovaný subjekt poučil, že ak sa v určenej lehote 

nevyjadrí, bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a rozhodne vo 

veci. Úrad vo výzve oznámil regulovanému subjektu, že pri vydaní rozhodnutia  bude 

vychádzať z 

a) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4819-2016-BA 

k rozhodnutiu č. 0039/2017/P zo dňa 15. 11. 2016, 
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b) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 4546-2018-BA 

k rozhodnutiu č. 0013/2019/P zo dňa 23. 11. 2018, 

c) podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 5446-2020-BA, a to: 

1. Výpočet aritmetického priemeru denných cien zverejnených burzou EEX 

(European   Energy Exchange) produktu NCG Calendar +1 v eurách za 

megawathodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich 

mesiacu začatia cenového konania z podnetu úradu (Príloha č. 1), 

2. Najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej 

ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorého hodnota je 

najviac 10 %  z nákladov na nákup plynu, maximálne však 2 eurá za 

megawathodinu, t.j. 1,6 eura za megawathodinu,  

3. Kalkulácia ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov                 

(Príloha č. 2),  

a) Údaje doručené regulovaným subjektom listom zo dňa 24. 09. 2020.   

 

Úrad konštatuje, že k vyššie uvedenému listu vo veci „Výzvy na vyjadrenie sa 

k podkladom pred vydaním rozhodnutia“, doručený regulovanému subjektu dňa               

01. 10. 2020, sa regulovaný subjekt nevyjadril v lehote piatich dní odo dňa doručenia a má 

teda za to, že regulovaný subjekt nemá k podkladom rozhodnutia pripomienky. 

 

Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. návrh 

na zmenu rozhodnutia obsahuje vyhodnotenie jeho vplyvu na jednotlivé skupiny 

odberateľov. 

 

Očakávaný vplyv vyplývajúci zo zmeny ceny za dodávku plynu pre zraniteľných 

odberateľov plynu na koncovú maximálnu integrovanú cenu je uvedený v nasledovnej 

tabuľke:  

 

Označenie 

tarify 

Ročná spotreba v 

kWh 

Priemerné ročné 

náklady v roku 

2020 v € 

Priemerné ročné 

náklady v roku 

2021 v € 

Rozdiel v € 

1 610 63,43 60,02 -3,42 

2 14 000 563,32 484,92 -78,40 

3 29 000 1 118,68 956,28 -162,40 

4 56 000 2 036,32 1 722,72 -313,60 

5 75 000 2 961,90 2 541,90 -420,00 

6 92 000 3 620,56 3 105,36 -515,20 

 

Podľa § 32 ods. 1  správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť presne 

a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. 

Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. 
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Úrad po vyhodnotení podkladov na rozhodnutie dospel k záveru, že maximálne 

ceny určené úradom sú v súlade so zákonom o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z., 

v súlade s § 2 písm. g), § 3 písm. g) a § 15 a 16 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a preto rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 

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       Martin Horváth 

                     predseda                                                  podpredseda  

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

LAMA energy a. s. – organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


