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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: 0097/2013/P  Bratislava, 09.10.2013 
Číslo spisu: 8170-2013-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 
písm. b) druhého bodu  a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona  
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  
dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je  
 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256. 

 
 
Odôvodnenie: 
 
 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 13.09.2013 
doručená a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 30093/2013/BA žiadosť o určenie 
spoločnosti ako dodávateľa poslednej inštancie pre dodávku plynu (ďalej len „žiadosť“) 
od regulovaného subjektu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 
44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 (ďalej len „SPP, a.s.“). Týmto dňom začalo správne 
konanie vo veci schválenia dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovania o jeho výbere. 
 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  
(ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh účastníka konania. 

Zákon o regulácii v ustanovení § 13 ods. 2 písm. e) upravuje pôsobnosť úradu vo veci 
schvaľovania dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovania o jeho výbere. 

 
 Podľa § 10 písm. a) prvého bodu zákona o regulácii úrad určuje kritériá pre výber 
dodávateľa poslednej inštancie (ďalej len „kritériá“), ktoré podľa § 10 písm. f) jedenásteho 
bodu zákona o regulácii uverejňuje na svojom webovom sídle. Kritériá úrad zverejnil 
na svojom webovom sídle dňa 01.08.2013.  
 
 Podľa prvého bodu kritérií má dodávateľ plynu povolenie na podnikanie v zmysle  
§ 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o energetike“) a vykonáva dodávku plynu minimálne 3 roky.  
Z podkladov predložených v žiadosti spoločnosti SPP, a.s., preukázateľne vyplýva,  
že spoločnosť je držiteľom povolenia na dodávku plynu č. 2005P 0039 z 5. decembra 2005 
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s termínom začatia činnosti 1. január 2006 v znení zmien z 23. mája 2011 a z 26. septembra 
2012 vydaných úradom.  
 
 Podľa druhého bodu kritérií má dodávateľ plynu od 1.1.2013 dodržiavať štandardy 
kvality dodávky plynu v zmysle § 22 ods. 2 písm. b) zákona o regulácii a to na úrovni 
stanovenej vyhláškou č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania 
plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu (ďalej len „vyhláška“). Spoločnosť 
SPP, a.s. v žiadosti potvrdila skutočnosť, že dodržiava štandardy kvality dodávky plynu 
v zmysle § 22 ods. 2 písm. b) zákona o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky. Zároveň 
uviedla, že pravidelne preukazuje úradu splnenie štandardov kvality dodávky plynu.  
 
 Podľa tretieho bodu kritérií dodávateľ plynu nemá nedoplatky voči daňovému úradu, 
sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni alebo má s daňovým úradom alebo so sociálnou 
poisťovňou alebo so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú dohodu o splátkach nedoplatkov. 
Spoločnosť SPP, a.s. preukázala potvrdeniami príslušných inštitúcií v prílohe č. 1 žiadosti,  
že nemá nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. 
  
 Podľa štvrtého bodu kritérií má dodávateľ plynu zabezpečený nákup plynu najmenej 
z dvoch zdrojov. Spoločnosť SPP, a.s. uviedla, že má uzatvorenú zmluvu o dodávke zemného 
plynu so spoločnosťou Gazprom export LLC, Strasnoy Boulevard 9, Moskow, Russia 
z 11. novembra 2008, taktiež  má k dispozícii dlhodobú zmluvu o predaji a nákupe plynu 
uzavretú so spoločnosťou E.ON Ruhrgas AG, Huttropstrasse 60, 45138 Essen, Amtsgericht 
Essen HRB 83, Nemecká spolková republika z 26. júna 2009. Zároveň konštatovala, 
že zabezpečuje nákup plynu aj prostredníctvom bilaterálnych EFET zmlúv a prostredníctvom 
obchodovania na energetických burzách, tzv. huboch. Spoločnosť uviedla, že celkovo 
má uzavretých 23 EFET zmlúv s obchodnými partnermi. 
 
  Podľa piateho bodu kritérií dodávateľ plynu dodáva plyn aj pre odberateľov plynu 
v domácnosti. Spoločnosť k preukázaniu splnenia tohto kritéria uviedla, že je dodávateľom 
plynu, ktorý dodáva plyn aj pre odberateľov plynu v domácnosti, a to na základe povolenia 
na dodávku plynu a v súlade s rozhodnutím úradu č. 0027/2013/P z 29. novembra 2012, 
ktorým úrad pre spoločnosť – ako dodávateľa plynu pre viac ako 500 000 domácností – určil 
na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 maximálne ceny za dodávku plynu 
pre domácnosti. Spoločnosť SPP, a.s. v prílohe č. 2 žiadosti doložila čestné prehlásenie, 
že dodáva plyn do viac ako 1 220 000 odberných miest odberateľov plynu v domácnosti.  
      

Podľa § 18 ods. 4 zákona o energetike úrad rozhodne o výbere dodávateľa poslednej 
inštancie v súlade s kritériami učenými podľa § 10 písm. a) prvého bodu zákona o regulácii. 

  
Úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov vyzval regulovaný subjekt listom č. 31346/2013/BA 
zo dňa 30.09.2013 na vyjadrenie sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním 
rozhodnutia a súčasne mu oznámil, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad bude mať za to, 
že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky. Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote 
nevyjadril. 
 

Úrad po preskúmaní predloženej žiadosti a doložených príloh k žiadosti dospel 
k záveru, že regulovaný subjekt splnil všetky podmienky podľa zákona o regulácii a zákona 
o energetike a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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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 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 
      predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 


