ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0013/2017/P
Číslo spisu: 4818-2016-BA

Bratislava, 24. 10. 2016

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 v znení neskorších predpisov vo veci
rozhodnutia o návrhu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienok
uplatňovania ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. g) a § 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 tak, že pre regulovaný subjekt
Priemyselný park Štúrovo, a.s.,
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO 31 410 146 s c h v a ľ u j e na obdobie od 1. januára
2017 do 31. decembra 2017:
a) Maximálne ceny za dodávku plynu pre odberné miesta zraniteľných odberateľov plynu:

Druh tarify
4

Fixná mesačná sadzba
( euro / mesiac )
1,00

Sadzba za odobratý plyn
( euro/kWh )
0,0191

b) Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu na rok 2017:
1. Regulovaná cena v zmysle vyhlášky č. 223/2016 Z. z. za dodávku plynu zraniteľným
odberateľom plynu kategórie malý podnik na rok 2017 sa prizná odberateľovi plynu,
ktorého spotreba plynu v roku 2015 za všetky jeho odberné miesta bola najviac
100 000 kWh. Odberateľ preukáže spotrebu plynu podľa prvej vety faktúrami za odobratý
plyn v roku 2015, resp. vyúčtovacou faktúrou za odber plynu v roku 2015. V prípade, že

odberateľ neodoberal plyn celý rok 2015, cena podľa tohto rozhodnutia mu nebude
priznaná.
2. Cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu kategórie malý podnik sa skladá
z dvoch zložiek, a to:
a) z fixnej mesačnej sadzby za jedno odberné miesto (euro/mesiac),
b) a zo sadzby za odobratý plyn (euro/kWh).
Fixná mesačná sadzba obsahuje náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu v eurách.
3. K cene za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu kategórie malý podnik sa
pripočíta podľa príslušného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
na rok 2017 cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, cena za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu.
4. Odberným miestom je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom. V prípade
pochybností určí odberné miesto prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je odberné
miesto odberateľa plynu pripojené (ďalej len „OM“).
5. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo
plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením.
Základom pre účtovanie dodávky plynu je dodané množstvo energie v plyne, ktoré sa
vypočíta ako súčin objemu plynu vyjadreného v m3 pri teplote 15°C, absolútnom tlaku
101,325 kPa a relatívnej vlhkosti φ = 0 (tzv. suchý plyn) a priemernej hodnoty
spaľovacieho tepla objemového v kWh/m3 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.
6. Pre účely týchto podmienok je pojem druh tarify použitý ako označenie zloženej ceny.
7. Tarifa za dodávku plynu určená týmto rozhodnutím nezahŕňa:
a) tarifu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
b) tarifu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.
8. Druhy taríf
Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov plynu kategórie Malý podnik sa uplatňuje
nasledovný druh tarify:
- druh tarify 4 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 42 760 kWh do 69 485
kWh vrátane (približne nad 4 000 do 6 500 m3 vrátane).
9. Fixná mesačná sadzba za OM bude fakturovaná za každý mesiac fakturačného obdobia,
a to aj v prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu do OM odberateľa, o ktoré
dodávateľ požiadal prevádzkovateľa distribučnej siete z dôvodu omeškania odberateľa so
zaplatením svojich záväzkov spojených s dodávkou plynu od dodávateľa. Ak zmluva
o dodávke plynu netrvá počas celého kalendárneho mesiaca, za neucelené časti
kalendárnych mesiacov sa fakturuje platba za každý začatý deň nasledovne :
fixná mesačná sadzba sa vydelí počtom dní príslušného mesiaca a vynásobí počtom dní
trvania zmluvy v danom mesiaci.
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10. Sadzba za odobratý plyn sa odberateľovi plynu fakturuje za jednotku dodaného množstva
energie v plyne.
11. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi spolu s cenou za dodávku plynu aj ďalšie
s predmetom zmluvy súvisiace platby ak svojím odberom alebo iným konaním, resp.
nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo
strany dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“), na ktorého
distribučnú sieť je jeho odberné miesto pripojené, a tieto sú spoplatňované podľa
príslušného cenníka, resp. prevádzkového poriadku alebo vznikne dodávateľovi plynu
povinnosť takéto platby uhrádzať voči PDS.
12. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré dodávateľ vystavuje vyúčtovaciu faktúru za
dodávku plynu, t. j. obdobie, za ktoré vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Fakturačné
obdobie sa nemusí zhodovať s odpočtovým obdobím a môže pozostávať z viacerých
odpočtových období. Vyúčtovaciu faktúru vystaví dodávateľ do päť pracovných dní po
uplynutí v zmluve dohodnutého fakturačného obdobia.
13. Finančné záväzky dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu podľa bodu 1. vyplývajúce
z vyúčtovania dodávky plynu sa vysporiadajú do 14 dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej
faktúry odberateľovi.
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane
z plynu.
Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia, ktorým je rok 2017, platí na celé
regulačné obdobie od 2017 do 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 03. 10. 2016
doručený listom zo dňa 29. 09. 2016 návrh ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom malý podnik a podmienky uplatňovania ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom malý podnik na rok 2017 (ďalej len „návrh ceny“) od regulovaného subjektu
Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO 31 410 146 (ďalej len
„regulovaný subjekt“). Predmetný návrh ceny je zaregistrovaný pod podacím číslom úradu
35973/2016/BA a založený v spise č. 4818-2016-BA.
Doručením návrhu ceny začalo podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) na úrade
cenové konanie.
Úrad po preštudovaní návrhu ceny predloženého regulovaným subjektom zistil, že
návrh ceny má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 15 ods. 2 vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v plynárenstve (ďalej len „vyhláška č. 223/2016 Z. z.“).
Úrad následne posúdil návrh ceny podľa § 16 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a správnosť
výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom - malý podnik podľa
§ 16 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
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Úrad v priebehu cenového konania s regulovaným subjektom prejednával text návrhu
podmienok uplatňovania cien za dodávku plynu zraniteľnému odberateľovi – malý podnik,
ktoré sú súčasťou návrhu ceny a pred vydaním rozhodnutia ho upravil tak, aby bol v súlade
s vyhláškou č. 223/2016 Z. z.
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. g) a § 3 písm. g), § 15 a 16 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.

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
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