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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo:  0005/2019/P                                                                                Bratislava 19. 11. 2018 

Číslo spisu: 3946-2018-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. 0020/2017/P zo dňa        

31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017, ktorým schválil tarify za 

prístup do  distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných služieb            

v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia  

 

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z.   v spojení s § 2 písm. f) a § 10 ods. 2 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 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,  825 11 Bratislava,  IČO 35 910 739  m e n í  

rozhodnutie  č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P                

zo dňa 25. 01. 2017 takto:  

 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia v písmene „b)  Podmienky uplatnenia taríf za prístup do 

vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu sa za bod 4.6 dopĺňa nový bod 4.7 

s nasledovným znením: 

  

 

4.7 Zľava z prekročenia zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity pre odber 

slúžiaci výlučne na poľnohospodárske účely  

 
Užívateľ môže požiadať SPP – distribúcia o zľavu z platby za prekročenie zmluvne 

dohodnutej dennej distribučnej kapacity počas 3 ľubovoľných, po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov pre odberné miesto, ktorého distribúcia plynu má sezónny 

charakter, plyn je využívaný výlučne na poľnohospodárske účely a odberateľ na odbernom 
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mieste je výlučne poľnohospodársky podnik zaoberajúci sa poľnohospodárskou prvovýrobou 

alebo spracovaním poľnohospodárskych výrobkov
1
. 

 
Žiadosť o zľavu zasiela užívateľ v lehote najneskôr 15 dní pred požadovaným začiatkom 

obdobia uplatňovania zľavy. Vzor žiadosti zverejňuje SPP – distribúcia na svojom webovom 

sídle spolu s ďalšími informáciami k procesu jej vybavenia. SPP – distribúcia žiadosti 

vyhovie alebo ju zamietne a uvedie dôvody zamietnutia najneskôr 5 kalendárnych dní pred 

požadovaným začiatkom obdobia uplatňovania zľavy. 

 
Zľavu je možné uplatniť výlučne za splnenia nasledovných podmienok: 

a) odberateľom na odbernom mieste, pre ktoré sa žiada o uplatnenie zľavy je 

poľnohospodársky podnik zaoberajúci sa poľnohospodárskou prvovýrobou alebo 

spracovaním poľnohospodárskych výrobkov
1
. Žiadosť musí obsahovať 

identifikačné údaje odberateľa, t.j. v prípade fyzickej osoby živnostníka meno 

a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresu miesta podnikania, dátum narodenia 

a identifikačné číslo organizácie (IČO) a v prípade právnickej osoby obchodné 

meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie (IČO). V prípade samostatne 

hospodáriacich roľníkov sa predkladá úradne overená kópia osvedčenia 

samostatne hospodáriaceho roľníka nie staršia ako 3 mesiace; 

b) užívateľ preukáže, že odberné miesto, pre ktoré sa žiada uplatnenie zľavy slúži 

výlučne na poľnohospodárske účely
1
 a to predložením výpisu listu vlastníctva 

k poľnohospodárskej stavbe evidovanej v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako 

zastavaná plocha a nádvorie slúžiace na poľnohospodárske účely alebo k pozemku 

zastavanom stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely. V prípade nájomnej 

zmluvy sa okrem výpisu lista vlastníctva predkladá aj nájomná zmluva  na 

poľnohospodárske stavby, na ktorých je umiestnené odberné miesto s  čestným 

prehlásením odberateľa, že odber slúži výlučne na zabezpečenie 

poľnohospodárskej prvovýroby alebo spracovanie poľnohospodárskych 

výrobkov
1
; 

c) odber distribuovaného plynu do odberného miesta má sezónny charakter. Žiadosť 

o zľavu je možné podať len pre odberné miesto, pre ktoré bola distribúcia 

zabezpečená platnou zmluvou alebo zmluvami aspoň 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov a to v tarifnej skupine 9 až 26 podľa bodu 2.1. Za sezónny 

charakter odberu distribuovaného plynu sa považuje spotreba plynu v rovnakom 

období predchádzajúceho roka ako je obdobie uplatňovania zľavy vo výške 

minimálne 60 % ročného spotrebovaného množstva;   

d) odberné miesto je zaradené do tarifnej skupiny 9 až 26 podľa bodu 2.1; 

e) užívateľ má do daného odberného miesta distribúciu zabezpečenú platnou 

zmluvou; 

f) zľava sa uplatní na jednom odbernom mieste maximálne raz počas jedného 

kalendárneho roka; 

g) začiatok uplatňovania zľavy je vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca. 

 
Ak SPP – distribúcia žiadosť užívateľa schváli, tak v  období so zľavou ostávajú v platnosti 

všetky podmienky distribúcie plynu, okrem určenia ceny za prekročenia zmluvne dohodnutej 

dennej distribučnej kapacity do odberného miesta. V období so zľavou užívateľ pri prekročení 

                                                 
1
 Čl. 3 ods. 17 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad 
pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín: „"Prvovýroba" 
znamená výrobu, odchov alebo chov primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie 
hospodárskych zvierat pred zabitím. Zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divo rastúcich produktov.“  
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zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity do jednotlivého odberného miesta neplatí 

platbu za prekročenia podľa tohto rozhodnutia. V období so zľavou užívateľ pri prekročení 

zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity do jednotlivého odberného miesta zaplatí za 

dve najvyššie prekročenia v každom z  troch po sebe nasledujúcich mesiacov obdobia so 

zľavou, a to za celý objem prekročenia nad príslušný limit podľa nasledovných sadzieb: 

                
           Tabuľka č. 7 

Prekročenie nad 5 do 10% vrátane           

v mesiacoch január, február, marec, 

október, november a december.  

Ročná sadzba za dennú distribučnú 

kapacitu na odbernom mieste 

(Tabuľka č. 2 resp. 3) znížená           

o 80%.  

Prekročenie nad 10 % počas celého 

kalendárneho roka.  

Ročná sadzba za dennú distribučnú 

kapacitu na odbernom mieste 

(Tabuľka č. 2 resp. 3) znížená            

o 40%.  

 

Prerušenie obdobia uplatňovania zľavy nie je možné. 

 
V prípade, ak sa po schválení žiadosti preukáže, že plyn nebol počas obdobia uplatňovania 

zľavy využívaný výlučne pre účely poľnohospodárskej prvovýroby alebo spracovanie 

poľnohospodárskych výrobkov
1
, SPP – distribúcia doúčtuje prekročenie zmluvne dohodnutej 

dennej distribučnej kapacity do odberného miesta bez zľavy a podľa štandardných podmienok 

stanovených rozhodnutí č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia                    

č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017.“ 

 
Doterajšie  body 4.7 a 4.8 sa označujú ako 4.8 a 4.9. 

 
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia       

č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí 

neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia       

č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom č. 34906/2018/BA      

zo dňa 15. 10. 2018 oznámil regulovanému subjektu SPP - distribúcia, a.s.,                    

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 (ďalej len „regulovaný subjekt“), že 

začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z.            

o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci zmeny rozhodnutia 

č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017, 

ktorým schválil na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 tarify za prístup do 

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

a podmienky ich uplatnenia (ďalej len „zmena rozhodnutia“).  

 
Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia sa 

použijú ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane. 

 
Podľa § 14 ods. 3 tretia veta zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 

účastníkom cenového konania je aj Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“), 

ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii v znení zákona             
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č. 164/2017 Z. z. pre prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 

100 000 odberných miest. 

 
O začatí cenového konania z podnetu úradu bolo ministerstvo upovedomené listom        

č. 34908/2018/BA zo dňa 15. 10. 2018. 

 

Dôvodom začatia cenového konania je skutočnosť, že od 20. júla 2018 je účinná 

vyhláška úradu č. 206/2018 Z. z., ktorou sa novelizuje vyhláška 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 účastníkom konania oznámil, že v cenovom konaní postupuje podľa zákona              

o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vyhlášky       

č. 223/2016 Z. z. Úrad pri vydávaní rozhodnutia bude vychádzať aj z podkladov, ktoré sú 

súčasťou administratívneho spisu č. 3105-2018-BA. 

 
Podľa § 10 ods.  2 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. platby za prekročenie dennej 

distribučnej kapacity sa určujú osobitne na mesiace január, február, marec, október, 

november, december, osobitne na mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september a osobitne 

po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov pre distribúciu plynu, ktorá má sezónny 

charakter a plyn je využívaný výlučne na poľnohospodárske účely. 

 
Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 37060/2018/BA zo dňa 09. 11. 2018 

predložil regulovanému subjektu návrh doplneného znenia podmienok uplatnenia taríf za 

prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu, a to platieb za prekročenie 

dennej distribučnej kapacity pre distribúciu plynu, ktorá má sezónny charakter a plyn je 

využívaný výlučne na poľnohospodárske účely po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov 

a súčasne podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku mu oznámil, že ako účastník konania je 

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

a navrhovať jeho doplnenie, a to do piatich dní odo dňa doručenia tohto listu. 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  listom č. 37061/2018/BA zo dňa 09. 11. 2018 oznámil ministerstvu, že podľa    

§ 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania je oprávnený pred vydaním rozhodnutia 

vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu jeho zistenia a navrhovať jeho doplnenie, a to 

do piatich dní odo dňa doručenia tohto listu. Úrad zároveň ministerstvo poučil, že ak sa 

v určenej lehote nevyjadrí, bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky 

a rozhodne vo veci. 

  
 Regulovaný subjekt dňa 14. 11. 2018 prostredníctvom elektronickej pošty oznámil 

úradu, že k spisu č. 3946-2018-BA nemá ďalšie pripomienky a súhlasí s doplnením 

podmienok uplatnenia taríf za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu 

v rozsahu uvedenom v prílohe. 

 
 Ministerstvo v liste č. 24029/2018-4130-60448 zo dňa 15. 11. 2018 doručeného úradu 

dňa 16. 11. 2018 vo veci odpovedi na výzvu úradu vyjadriť sa k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia uviedlo, že súhlasí s návrhom na zmenu rozhodnutia a nebude k predloženým 

podkladom vznášať ďalšie pripomienky.  
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Úrad na základe uvedeného dospel k záveru, že zmena rozhodnutia je v súlade s § 17 

ods. 2 zákona o regulácii, a preto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.   Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

                      predseda                                                       podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava   

Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava    


