
 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0042/2023/P                                                                                 Bratislava 10. 01. 2023 

Číslo spisu: 5559-2022-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 neskorších predpisov vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu  

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. f) a § 3 písm. f) a § 10 a 12 ods. 1 vyhlášky 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 451/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje regulácia 

vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania 

vybraných regulovaných činností v plynárenstve tak, že pre regulovaný subjekt  

DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317 918  

s c h v a ľ u j e na obdobie od 01. januára 2023 do konca 6. regulačného obdobia tieto  

 

a) Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu: 

 

 
 

b) Podmienky uplatnenia taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu: 

 

1. Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa odvíja od spotreby plynu za 

príslušný rok. Odberateľ preukáže predpokladanú spotrebu plynu podľa Zmluvy na 

distribúciu plynu v roku 2023. Podľa nej mu bude priznaná príslušná cenová tarifa. Cena 

pozostáva z jednozložkovej ceny za distribuovaný plyn v €/m3. 

 

2. Odberným miestom je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom, resp. skupinou 

určených meradiel. V prípade pochybností určí odberné miesto prevádzkovateľ distribučnej 

siete, do ktorého siete je odberné miesto odberateľa plynu pripojené (ďalej len „OM“). 

Technické parametre a podmienky prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu sa 

Tarifa Ročné množstvo distribuovaného plynu €/m³ €/MWh

A do 60 000 m³ vrátane 0,0525 4,9111

B nad 60 000 m³ do 374 181 m³ vrátane 0,0395 3,6950

C nad 374 181 m³ 0,0215 2,0112
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riadia technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa lokálnej 

distribučnej siete, ktoré sú prístupné na webovej stránke DNV ENERGO, a.s.   

 

3. Obchodnou jednotkou je distribuované množstvo plynu v m3, ktoré sa môže prepočítať na 

kWh podľa priemernej mesačnej hodnoty spalného tepla, ktorú mesačne uverejňuje SPP-

Distribúcia pre lokálnu distribučnú sieť DNV ENERGO, a.s. Predstavuje množstvo plynu 

zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením.  

 

4. Pre účely týchto podmienok je pojem druh tarify použitý  ako označenie jednozložkovej 

ceny, t. j.  tarifa A, tarifa B alebo tarifa C, ktorá je dohodnutá medzi odberateľom plynu 

a prevádzkovateľom distribučnej siete na základe predpokladanej spotreby v roku 2023. 

 

5. Tarify za distribúciu plynu určené týmto rozhodnutím nezahŕňajú:    

a) tarifu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu 

b) tarifu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu siete, do ktorej je lokálna 

distribučná sieť pripojená. 

 

6.   Druhy a hodnoty taríf.  

Pre účely ocenenia za prístup do distribučnej siete a distribúciu sa uplatňujú nasledovné 

druhy taríf: 

 

1. Tarifa A   0,0525 €/m3 

 -  používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so      

zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu v rozpätí od 0 m3 do   

60 000 m3 vrátane. 

 

2. Tarifa B   0,0395 €/m3 

- používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so  

zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 60 000 m3 do 

374 181 m3 vrátane. 

 

3. Tarifa C   0,0215 €/m3 

- používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so  

zmluvne dohodnutým  ročným  množstvom  distribuovaného plynu  nad 374 181 m3. 

 

7. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré dodávateľ vystavuje vyúčtovaciu faktúru za  

prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, t. j. obdobie, za ktoré vykonáva 

vyúčtovanie odberu plynu. Vyúčtovacím obdobím je 1 mesiac a vyúčtovaciu faktúru 

vystaví dodávateľ jedenkrát mesačne.  

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

 
Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 30. 09. 2022  doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 29802/2022/BA, založený v spise č. 5559-2022-BA, 

návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2023 (ďalej len  



  str. 3 

„návrh ceny“) regulovaného subjektu DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80,  

018 41  Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317 918 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

 

Doručením návrhu ceny sa 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 preskúmal predložený návrh ceny a zistil, že je neúplný podľa § 14 ods. 4  

písm. b), c) a d) zákona o regulácii.  

 

Úrad preto listom č. 30807/2022/BA zo dňa 17. 10. 2022 podľa § 14 ods. 9 zákona  

o regulácii vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov a doplnenie podkladov 

k návrhu ceny v lehote 15 dní odo dňa, kedy mu bude doručené oznámenie o nadobudnutí 

účinnosti všeobecne záväzného predpisu - vyhlášky úradu, ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania 

vybraných regulovaných činností v plynárenstve na nasledujúce 6. regulačné obdobie 

začínajúce 01. 01. 2023, vydanej podľa § 40 ods. 1 zákona o regulácii,  doklad o schválení 

návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi 

verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného 

subjektu a vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.  

Zároveň úrad vo výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového 

konania v  prípade neodstránenia nedostatkov návrhu ceny v určenej lehote. 

Úrad súčasne rozhodnutím č. 0044/2022/P-PK zo dňa 17. 10. 2022 cenové konanie 

o návrhu ceny prerušil. 

 Dňa 02. 01. 2023 regulovaný subjekt doplnil návrh ceny listom zo dňa 23. 12. 2022 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 39/2023/BA a dňa 10. 01. 2023 pod podacím číslom 

806/2023/BA vo veci „Doplnenie návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu 

plynu na rok 2023“ (ďalej len ,,doplnenie“). 

 

Úrad posúdil návrh ceny vrátane jeho doplnenia a skonštatoval, že návrh ceny má všetky 

náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 10 ods. 2 vyhlášky č. 451/2022 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky 

vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve (ďalej len ,,vyhláška  

č. 451/2022 Z. z.“) a regulovaným subjektom navrhnutá cena za prístup do distribučnej siete 

a distribúciu plynu je v súlade s § 12 ods. 1 vyhlášky č. 451/2022 Z. z.  

 

Úrad následne posúdil návrh ceny podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 451/2022 Z. z., pričom 

posúdil výšku ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu plynu podľa § 4 vyhlášky  

č. 451/2022 Z. z., v členení podľa prílohy č. 11 k vyhláške č. 451/2022 Z. z. a skonštatoval, že 

výpočet ceny je v súlade s vyhláškou č. 451/2022 Z. z. 

 

Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii návrh ceny obsahuje vyhodnotenie vplyvu 

návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. 

 



  str. 4 

Vplyv vyplývajúci zo zmeny ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu je 

uvedený v nasledovnej tabuľke:  

 

 
 

 

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. f) a § 3 písm. f), § 4 ods. 1 a § 12 vyhlášky č. 451/2022 Z. z.  

a základe uvedených skutočností 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, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie 

vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

Andrej Juris       Martin Horváth 

         predseda                                                  podpredseda 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41  Dubnica nad Váhom 

2022 2023
Rozdiel 

2023/2022 v %

A 0,0461 0,0525 13,88%

B 0,0371 0,0395 6,47%

C 0,0186 0,0215 15,59%

Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu €/m³

Tarifa


