Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0001/2019/P
Číslo spisu: 3859-2018-BA

Bratislava 31. 10. 2018

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. vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P
zo dňa 21. 11. 2017, ktorým úrad schválil na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021
maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a 12 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. na
návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt TWINLOGY s. r. o.,
Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO 44 187 653 m e n í rozhodnutie č. 0037/2017/P
zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 s účinnosťou
od 01. januára 2019 do 31. decembra 2021 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

0,0223

2

0,0223

3

0,0225

4

0,0225

5

0,0254

6

0,0254
„.

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia
č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí
neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia
č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 03. 10. 2018
doručený listom návrh na zmenu cenového rozhodnutia č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017
(ďalej len „návrh “) od regulovaného TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945/38,
010 01 Žilina, IČO 44 187 653 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Predmetný návrh je
zaregistrovaný pod podacím číslom úradu 33580/2018/BA a založený v spise č. 3859-2018-BA.
Dôvodom predloženia návrhu na zmenu rozhodnutia je zmena ekonomických
parametrov podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“), z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny
na rok 2018.
Doručením návrhu začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o regulácii
na úrade cenové konanie.
Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia
sa použijú ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane.
Úrad z úradnej činnosti zistil, že pre regulovaný subjekt schválil rozhodnutím
č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021
maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia
a rozhodnutím č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 rozhodol o zmene rozhodnutia
č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016.
Na základe uvedeného úrad návrh posudzuje ako návrh na zmenu rozhodnutia
č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“).
Úrad po preštudovaní návrhu na zmenu rozhodnutia zistil, že má všetky náležitosti
podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. a § 15 ods. 2 vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v plynárenstve v znení vyhlášky úradu č. 206/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 223/2016 Z. z.“).
Úrad následne posúdil návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 16 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
a správnosť výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu
podľa § 16 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
Výrazná zmena ekonomických parametrov spočíva v medziročnom náraste ceny
produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t za obdobie od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017,
priemerná cena v tomto produkte za uvedené obdobie bola 0,017062 €/kWh v porovnaní
s cenou produktu NCG Calendar +1 za obdobie od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, priemerná cena
v tomto produkte za uvedené obdobie bola 0,019564 €/kWh. Jedná sa teda o nárast ceny
plynu na burze oproti predchádzajúcemu obdobiu 0,002502 €/kWh.
Pri rozhodovaní o cenách za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu úrad
zohľadnil účel regulácie podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii, a to transparentným
a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich
regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. Zároveň úrad pri svojom
rozhodovaní zohľadnil aj oprávnený záujem regulovaného subjektu na primeraný zisk.
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Úrad preto v súlade so zákonom o regulácii a § 16 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
pristúpil k zníženiu regulovaným subjektom navrhovanej miery primeraného zisku PZt na
hodnotu 0,0018 €/kWh, čo zohľadňuje medziročnú jadrovú infláciu vo výške 2,65 %
v porovnaní s PZ2017. Táto hodnota podľa názoru úradu zohľadňuje vyhláškou č. 223/2016 Z. z.
ustanovený interval na určenie primeraného zisku pri dodávke plynu pre zraniteľných
odberateľov plynu, primerane zohľadňuje vývoj cien plynu na trhu s plynom, oprávnený
podnikateľský záujem regulovaného subjektu, ako aj ochranu zraniteľných odberateľov.
Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 35886/2018/BA zo dňa 25. 10. 2018 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. Vo výzve úrad oznámil
regulovanému subjektu návrh nových sadzieb za odobratý plyn.
Dňa 26. 10. 2018 bol úradu doručený prostredníctvom elektronickej pošty list
regulovaného subjektu vo veci „Vyjadrenie“. Regulovaný subjekt vo vyjadrení uviedol, že
akceptuje návrh úradu na úpravu podkladov.
Očakávaný vplyv vyplývajúci zo zmeny ceny na koncovú maximálnu integrovanú
cenu pre zraniteľného odberateľa je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Označenie
tarify

Priemerná
ročná
spotreba v
kWh

1
2
3
4
5
6

610
14 000
29 000
56 000
75 000
92 000

Priemerná
Očakávaný
ročná
vplyv v
spotreba v
€/rok
m3
57
1 310
2 713
5 239
7 016
8 606

1,46
33,60
72,50
140,00
315,00
386,40

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.
Úrad preto v súlade so zákonom o regulácii a § 16 ods. 1 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
pristúpil k zníženiu regulovaným subjektom navrhovanej miery primeraného zisku PZt na
hodnotu 0,0018 €/kWh, čo zohľadňuje medziročnú jadrovú infláciu vo výške 2,65 %
v porovnaní s PZ2017.
Pri určení ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom úrad vychádzal
z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 8891-2017-BA k rozhodnutiu
č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 a podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu
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č. 3859-2018-BA a z vyjadrenia regulovaného subjektu zaevidovaného pod podacím číslom
úradu 36061/2018/BA.
Na základe uvedených skutočností úrad v súlade s § 3 ods. 1 zákona o regulácii určil
maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom, pričom postupoval podľa
§ 2 písm. g), § 3 písm. g) a § 15 a 16 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
Úrad po vyhodnotení podkladov na rozhodnutie dospel k záveru, že určené ceny
sú v súlade so zákonom o regulácii, 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.

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.
predseda

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina
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