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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0028/2011/P
Číslo spisu: 4813-2010-BA

Bratislava 20.12.2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5
ods. 1 písm. d) druhého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť a podmienok uplatňovania cien za dodávku plynu na výrobu tepla určeného
pre domácnosť na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 pre regulovaný
subjekt VNG Slovakia, spol. s r.o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 972 360
rozhodol:
podľa § 14 ods. 1 a 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. q) zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 3 písm. i) a § 4 písm. i) výnosu Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových
odvetviach a spôsobe jej vykonania a § 19 až 21a výnosu Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve
a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007,
ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky
primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení neskorších predpisov
tak, že pre regulovaný subjekt určuje na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011
tieto maximálne ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť:
a) Ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre odberateľov
plynu zaradených podľa tarifných skupín:

Maximálna výška
Tarifná
fixnej mesačnej sadzby
skupina
(euro/mesiac)
M2
5,34
M3
8,02
M4
21,81
S
49,08
V1
175,94
V2
3602,01
V3
10227,42
V4
32025,86

Maximálna výška
sadzby za denné
maximum
(euro/m3/deň)
8,2229
8,1515
8,0851
7,5192
7,0876

Maximálna výška
sadzby za odobratý
plyn
(euro/kWh)
0,0452
0,0434
0,0410
0,0251
0,0247
0,0229
0,0226
0,0219

b) Podmienky uplatňovania cien za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť:
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Dodávateľom plynu je VNG Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Seberíniho 2,
821 03 Bratislava, IČO: 35 972 360.
1.2 Odberateľom plynu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
s dodávateľom plynu uzavretú zmluvu o dodávke plynu a ktorá odoberá zemný
plyn na výrobu tepla určeného pre domácnosť a splnila kritériá a podmienky
stanovené v bodoch 2.7 až 2.9.
1.3 Tieto podmienky upravujú spôsob uplatnenia cien za dodávku plynu
odberateľovi plynu podľa bodu 1.2, ktorého odberné miesto je pripojené do
distribučnej siete SPP – distribúcia, a. s., a ktorého dodávka plynu je
realizovaná jedným dodávateľom plynu.
1.4 Množstvo plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť sa ocení cenami za
dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť podľa tohto
rozhodnutia.
1.5 Fakturačné obdobie je obdobie, za ktoré dodávateľ plynu vystavuje
odberateľovi plynu vyúčtovaciu faktúru.
2. Podmienky uplatnenia cien
2.1 Dodávateľ plynu zaradí odberné miesto do tarifných skupín nasledovne:
2.1.1

Ak má odberateľ plynu podľa zmluvy o dodávke plynu celkový ročný odber
energie v plyne na príslušnom odbernom mieste do 633 000 kWh vrátane,
dodávateľ plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce dohodnutej tarifnej
skupine označenej ako „M2“, „M3“ alebo „M4“.

2.1.2

Ak má odberateľ plynu podľa zmluvy o dodávke plynu celkové zmluvne
dohodnuté množstvo energie v plyne na príslušnom odbernom mieste za
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obdobie maximálne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, za
ktoré dodávateľ plynu vyhodnocuje odobraté množstvo energie v zmysle
zmluvy o dodávke plynu:
a) v rozpätí nad 633 000 kWh do 4 220 000 kWh vrátane, dodávateľ plynu
použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej skupine označenej ako
„S“,
b) v rozpätí nad 4 220 000 kWh do 21 100 000 kWh vrátane, dodávateľ
plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej skupine
označenej ako „V1“,
c) v rozpätí nad 21 100 000 kWh do 158 250 000 kWh vrátane, dodávateľ
plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej skupine
označenej ako „V2“,
d) v rozpätí nad 158 250 000 kWh do 263 750 000 kWh vrátane,
dodávateľ plynu použije všetky zložky ceny prislúchajúce tarifnej
skupine označenej ako „V3“,
e) nad 263 750 000 kWh, dodávateľ plynu použije všetky zložky ceny
prislúchajúce tarifnej skupine označenej ako „V4“.
2.2 Množstvo plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre odberateľa plynu
na príslušnom odbernom mieste určí odberateľ plynu ako percentuálny podiel
energie odobratej v plyne na výrobu tepla určeného pre domácnosť k celkovej
spotrebe energie v plyne na jednotlivom odbernom mieste za fakturačné
obdobie.
2.3 Dodávateľ plynu uplatňuje fixnú mesačnú sadzbu podľa tohto rozhodnutia pre
odberateľa plynu s celkovým ročným odberom energie v plyne na príslušnom
odbernom mieste do 633 000 kWh vrátane v mesiacoch, na ktoré sa zmluva
o dodávke plynu uzatvára, a to vo výške jej súčinu s percentuálnym podielom
určeným podľa bodu 2.2. Dodávateľ plynu fakturuje fixnú mesačnú sadzbu za
každý mesiac príslušného fakturačného obdobia, pričom pre neucelené časti
kalendárnych mesiacov sa fakturuje za každý začatý deň dodávky tak, že fixná
mesačná sadzba sa vydelí počtom dní v danom kalendárnom mesiaci a vynásobí
počtom dní v danom fakturačnom období, na ktoré bola zmluva o dodávke
plynu uzatvorená.
2.4 Dodávateľ plynu uplatňuje fixnú mesačnú sadzbu vo výške podľa tohto
rozhodnutia pre odberateľa plynu s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom
energie v plyne na príslušnom odbernom mieste za vyhodnocovací rok nad
633 000 kWh v mesiacoch, na ktoré sa zmluva o dodávke plynu uzatvára, a to
jej súčinom s percentuálnym podielom určeným podľa bodu 2.2. Ak je
dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, dodávateľ plynu
uplatňuje alikvotný podiel fixnej mesačnej sadzby pripadajúci na toto obdobie
pri rovnomernom rozpočítaní fixnej mesačnej sadzby na jednotlivé dni mesiaca.
V prípade ukončenia, resp. začatia odberu v priebehu mesiaca dodávateľ plynu
fakturuje fixnú mesačnú sadzbu za daný mesiac v nezmenenej výške.
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2.5 Dodávateľ plynu uplatňuje sadzbu za denné maximum vo výške podľa tohto
rozhodnutia pre odberateľa plynu s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom
energie v plyne na príslušnom odbernom mieste za vyhodnocovací rok nad
633 000 kWh v mesiacoch, na ktoré sa zmluva o dodávke plynu uzatvára.
Ročná platba vzťahujúca sa k sadzbe za denné maximum sa vypočíta ako súčin
denného maximálneho množstva plynu dohodnutého v zmluve o dodávke plynu
a sadzby za denné maximum. Mesačná platba vzťahujúca sa k sadzbe za denné
maximum sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej platby vzťahujúcej sa k sadzbe za
denné maximum a percentuálneho podielu určeného podľa bodu 2.2. Ak je
dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, dodávateľ plynu
uplatňuje alikvotný podiel mesačnej platby vzťahujúcej sa k sadzbe za denné
maximum pripadajúci na toto obdobie pri rovnomernom rozpočítaní mesačnej
platby vzťahujúcej sa k sadzbe za denné maximum na jednotlivé dni mesiaca.
V prípade ukončenia alebo začatia odberu v priebehu mesiaca dodávateľ plynu
fakturuje sadzbu za daný mesiac vo výške mesačnej platby vzťahujúcej sa
k sadzbe za denné maximum.
2.6 Na množstvo plynu podľa bodu 2.2 uplatňuje dodávateľ plynu sadzbu za
odobraté množstvo plynu vo výške podľa tohto rozhodnutia.
2.7 Podmienkou na uplatnenie ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť odberateľom plynu určenou týmto rozhodnutím je predloženie:
a)

čestného vyhlásenia odberateľa plynu o odbere plynu za uvedeným
účelom, ktoré obsahuje identifikáciu jednotlivých odberných miest
odberateľa plynu (vrátane identifikácie odberateľa plynu, čísla odberného
miesta a predpokladanej spotreby jednotlivého odberného miesta). Vzor
údajov, ktoré majú byť obsahom čestného prehlásenia zverejní dodávateľ
plynu na svojej internetovej stránke alebo

b)

informácie o zozname odberných miest, do ktorých dodávateľ plynu
dodáva plyn na výrobu tepla určeného pre domácnosť spolu so zmluvou
o výkone správy alebo inou zmluvou preukazujúcou dodávku tepla
vyrobeného z plynu odobratého od dodávateľa plynu uzatvorenou podľa
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

2.7.1 Odberateľ plynu s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom energie
v plyne na príslušnom odbernom mieste za vyhodnocovací rok nad 633 000 kWh
v príslušnom odbernom mieste predloží požadované doklady podľa bodu
2.7 najneskôr pred začiatkom fakturačného obdobia, za ktoré má dodávateľ
plynu uplatniť cenu za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre
domácnosť podľa tohto rozhodnutia.
2.7.2 Odberateľ plynu s celkovým ročným odberom na príslušnom odbernom
mieste do 633 000 kWh vrátane v príslušnom odbernom mieste predloží
požadované doklady podľa bodu 2.7 najneskôr pred začiatkom obdobia, za
ktoré má dodávateľ plynu uplatniť cenu za dodávku plynu na výrobu tepla
určeného pre domácnosť podľa tohto rozhodnutia, pričom tento odberateľ
plynu predloží dodávateľovi plynu okrem dokladu podľa bodu 2.7 písmena
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a) alebo b) aj stav určeného meradla ku dňu predchádzajúcemu dňu, od
ktorého má dodávateľ plynu uplatniť cenu za dodávku plynu na výrobu
tepla určeného pre domácnosť podľa tohto rozhodnutia.
2.7.3 Ak u odberateľa plynu nastanú skutočnosti, ktoré budú mať za následok
skončenie výroby tepla určeného pre domácnosť, odberateľ plynu
informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa plynu najneskôr do troch
pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Odberateľ plynu predloží
dodávateľovi plynu doklady podľa bodu 2.7 písmena a) alebo b) len
jedenkrát na obdobie roku 2011, a to aj vtedy, ak ich už predložil
v ktoromkoľvek predchádzajúcom období.
2.8 Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu podľa tohto rozhodnutia pre
odberateľa plynu s celkovým ročným odberom do 633 000 kWh vrátane
v príslušnom odbernom mieste, ak odberateľ plynu dodávateľovi plynu písomne
oznámi percentuálny podiel určený podľa bodu 2.2 pre jednotlivé odberné
miesta za fakturačné obdobie, a to najneskôr pred skončením fakturačného
obdobia, za ktoré by mal dodávateľ plynu uplatniť cenu za dodávku plynu na
výrobu tepla určeného pre domácnosť.
2.9 Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu podľa tohto rozhodnutia pre
odberateľa plynu s celkovým zmluvne dohodnutým množstvom energie v plyne
na príslušnom odbernom mieste za vyhodnocovací rok nad 633 000 kWh, ak
odberateľ plynu dodávateľovi plynu písomne oznámi percentuálny podiel
určený podľa bodu 2.2 pre jednotlivé odberné miesta za príslušné fakturačné
obdobie, a to najneskôr do dvoch pracovných dní po skončení fakturačného
obdobia, za ktoré by mal dodávateľ plynu uplatniť cenu podľa tohto
rozhodnutia.
2.10 Dodávateľ plynu uplatní cenu za dodávku plynu podľa tohto rozhodnutia
v rozsahu písomnej informácie odberateľa plynu o percentuálnom podiele
určenom podľa bodu 2.2. Ak odberateľ plynu neoznámi percentuálny podiel
dodávateľovi plynu v súlade s bodom 2.8 a 2.9, percentuálny podiel a množstvo
plynu podľa bodu 2.2 sa rovnajú nule. Na zmenu percentuálneho podielu po
uplynutí príslušných lehôt na oznámenie percentuálneho podielu podľa bodu 2.8
a 2.9 sa neprihliada.
2.11 Ak odberateľ plynu odoberá plyn za účelom výroby tepla určeného pre
domácnosť, uplatní si na celú dodávku plynu určeného na výrobu tepla pre
domácnosť cenu a podmienky ich uplatnenia podľa tohto rozhodnutia.
2.12 Uplatnenie ceny za dodávku plynu podľa tohto rozhodnutia nemá vplyv na
výšku preddavkov podľa zmluvy o dodávke plynu, ak sú dohodnuté, ani na
ďalšie dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z nedodržania zmluvne dohodnutých množstiev plynu odberateľom plynu. Pri
prekročení zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva plynu bez
uzavretia dohody uplatní dodávateľ plynu voči odberateľovi plynu platbu za
prekročenie denného maximálneho množstva plynu podľa platných taríf za
prístup do distribučnej siete a distribúcie plynu a poskytovanie podporných
služieb v plynárenstve prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a. s.,
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podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok
2011. Pri výpočte zvýšenia ceny z dôvodu neodobratia zmluvne dohodnutého
množstva plynu uplatňuje dodávateľ plynu zmluvne dohodnutú cenu.
2.13 Uplatnenie ceny za dodávku plynu podľa tohto rozhodnutia v príslušnom
fakturačnom období nemá vplyv na povinnosť odberateľa plynu zaplatiť za
dodávku plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácii, zmluvne dohodnutú cenu
a jej prípadné zvýšenie, ak dodávateľovi plynu vznikne nárok na jej zvýšenie
z dôvodu neodobratia zmluvne dohodnutých množstiev plynu alebo z dôvodu
predčasného ukončenia zmluvy o dodávke plynu.
2.14 Uplatnenie ceny za dodávku plynu podľa tohto rozhodnutia sa realizuje na
každé odberné miesto odberateľa plynu samostatne.
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez spotrebnej dane a bez dane z pridanej hodnoty.
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí je možné uplatniť až po vykonaní odpočtu spotreby
plynu.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 03.12.2010
doručený pod podacím číslom úradu 20203/2010/BA návrh ceny za dodávku plynu na
výrobu tepla určeného pre domácnosť na rok 2011 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného
subjektu VNG Slovakia, spol. s r.o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 972 360
(ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.
Začatie cenového konania oznámil úrad Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo"), ako účastníkovi cenového konania, listom č. 20473/2010/BA
zo dňa 06.12.2010.
Regulovaný subjekt je v cenovom konaní zastúpený Ing. Vladimírom Murárikom
na základe splnomocnenia zo dňa 19. novembra 2009.
Návrh ceny regulovaný subjekt predložil v súlade s výnosom úradu z 23. júla 2008
č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje
rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku
a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 291/2008 Z. z.) v znení výnosu
z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu z 10. júna 2009
č. 4/2009 (oznámenie č. 241/2009 Z. z.) a výnosu z 23. júna 2010 č. 4/2010 (oznámenie
č. 303/2010 Z. z.) (ďalej len „výnos č. 4/2008“).
Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu ceny a skonštatoval, že návrh ceny
má všetky náležitosti podľa § 4 ods. 6 výnosu č. 4/2008.
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
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len „zákon o regulácii“) predložil listom č. 21533/2010/BA zo dňa 13.12.2010
ministerstvu posúdený návrh ceny spolu s potrebnými podkladmi pre výpočet ceny
na vyjadrenie.
Ministerstvo sa k predloženému návrhu ceny vyjadrilo listom č. 1876/2010-3200-MH
zo dňa 16.12.2010, ktorý bol úradu doručený dňa 16.12.2010 tak, že z formálneho
hľadiska považuje návrh ceny za úplný a nebude k nemu vznášať pripomienky.
Úrad po preskúmaní návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny za dodávku
plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť a podmienok uplatňovania cien za
dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť na rok 2011 je v súlade so
zákonom o regulácii, v súlade s § 3 písm. i) a § 4 písm. i) výnosu úradu z 10. júna 2009
č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
(oznámenie č. 238/2009 Z. z.) a § 4 ods. 6, § 19, 20 a 21a výnosu č. 4/2008, a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dňa 16.12.2010 úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oboznámil ministerstvo ako účastníka
cenového konania s podkladmi pred vydaním cenového rozhodnutia. Zápisnica
z oboznamovania sa s podkladmi pred vydaním cenového rozhodnutia je súčasťou spisu.
Regulovaný subjekt si svoje právo v stanovenej lehote neuplatnil.
Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 správneho poriadku a § 19a
ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre
reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.
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 vo veciach cien nemá
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu
Rozhodnutie sa doručí:
1. VNG Slovakia, spol. s r.o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mierová 19,
827 15 Bratislava
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