VÝNOS
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 23. júna 2010
č. 4/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos 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
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos 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
(oznámenie č. 291/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie
č. 377/2008 Z. z.) a výnosu z 10. júna 2009 č. 4/2009 (oznámenie č. 241/2009 Z. z.) sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) výška priemernej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu určenej podľa
§ 10 ods. 1 alebo § 12 ods. 3 a postup pri výpočte tejto ceny,“.
2. § 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) S návrhom ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie sa okrem
podkladov ustanovených osobitným predpisom25) predkladajú aj tieto ostatné podklady:
a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b) účtovná závierka26) za rok t-2,
c) výročná správa26) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného
predpisu,27) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
d) podklady a údaje k navrhovanej cene podľa § 21d,
e) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením podpísaný
oprávnenou osobou; týmto dokladom je zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia
z konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie
jediného akcionára.“.
3. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Poplatky za prekročenie distribučnej kapacity
sa stanovujú osobitne pre mesiace január, február, marec, október, november, december
a osobitne pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september.“.
4. § 12 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
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„(14) Ak bola regulovanému subjektu na rok t-2 na základe jeho žiadosti schválená cena za
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu nižšia o viac ako 10 % oproti priemernej cene
za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu At -2 vypočítanej podľa odseku 3, na účely
výpočtu KLDt na rok t sa pri výpočte TRt-2 namiesto fakturovanej ceny za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t-2 použije priemerná cena za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu At -2 vypočítaná podľa odseku 3.“.
5. Za § 21c sa vkladá § 21d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 21d
Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie
(1) Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa vzťahuje na dodávku
plynu, ktorú uskutočňuje dodávateľ poslednej inštancie podľa osobitného predpisu.39)
(2) Pre odberateľov plynu v domácnosti sa dodávateľom poslednej inštancie uplatňujú ceny
určené podľa § 16 až 18.
(3) Pre odberateľov plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť sa dodávateľom poslednej
inštancie uplatňujú ceny určené podľa § 19 ods. 1 a 2 a § 20 a 21.
(4) Pre odberateľov plynu, ktorí nie sú uvedení v odsekoch 2 a 3, sa dodávateľom poslednej
inštancie uplatňuje maximálna cena za dodávku plynu určená podľa odseku 6. Pri tvorbe
maximálnej ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie sa zohľadní štruktúra
odberateľov plynu a cena sa určí tak, aby zohľadňovala nákladovosť jednotlivých skupín
týchto odberateľov. Súčasne sa maximálna cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej
inštancie určí tak, aby nedochádzalo ku krížovým dotáciám medzi jednotlivými skupinami
odberateľov plynu.
(5) Odberatelia plynu, ktorí nie sú uvedení v odsekoch 2 a 3, sú dodávateľom poslednej
inštancie zaradení do tarifných skupín určených na základe odberných pásiem,
zohľadňujúcich charakter odberu plynu a predpokladané množstvo odobratého plynu
vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách.
(6) Maximálna cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie pre odberateľov
plynu podľa odseku 4 obsahuje
a) náklady na nákup plynu pre odberateľov plynu určené pre obdobie dodávky plynu; náklady
na nákup plynu vztiahnuté na objemovú jednotku, maximálne vo výške priemernej nákupnej
ceny plynu dodávateľa plynu poslednej inštancie v príslušnom období dodávky plynu,
b) náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu, odvodené z
nákladov dodávateľa plynu poslednej inštancie na prístup do prepravnej siete a prepravu
plynu pre odberateľov plynu v režime poslednej inštancie; v prípade dostatočnej zmluvne
dohodnutej kapacity dodávateľa plynu u prevádzkovateľa prepravnej siete pokrývajúcej
dodatočnú požiadavku na prepravnú kapacitu náklady na prístup do prepravnej siete a
prepravu plynu sú odvodené z celkových nákladov dodávateľa plynu poslednej inštancie na
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu,
c) náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu,
odvodené z nákladov dodávateľa plynu poslednej inštancie na prístup do distribučnej siete
a distribúciu plynu pre odberateľov plynu v režime poslednej inštancie; v prípade dostatočnej
zmluvne dohodnutej kapacity dodávateľa plynu na vstupnom bode do distribučnej siete
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u prevádzkovateľa distribučnej siete pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na vstupnú kapacitu
do distribučnej siete sú náklady na prístup do distribučnej siete odvodené z celkových
nákladov dodávateľa plynu poslednej inštancie na prístup do distribučnej siete pre všetkých
odberateľov plynu,
d) náklady na uskladňovanie plynu, potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre
odberateľov plynu, odvodené z nákladov dodávateľa poslednej inštancie na prístup do
zásobníka a uskladňovanie plynu pre odberateľov plynu v režime poslednej inštancie;
v prípade dostatočnej zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacity dodávateľa plynu
u prevádzkovateľa zásobníka pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na uskladňovaciu kapacitu
sú náklady na uskladňovanie plynu odvodené z celkových nákladov dodávateľa plynu
poslednej inštancie na uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu,
e) náklady dodávateľa plynu spojené s dodávkou plynu pre odberateľov plynu v režime
poslednej inštancie stanovené v súlade s § 2 ods. 1,
f) primeraný zisk z dodávky plynu pre odberateľov plynu vo výške 0,00578 eura na objemovú
jednotku.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39) § 20a a § 69a ods. 8 písm. b) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6. Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 22b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným
od 30. júna 2010
Podľa ustanovení účinných od 30. júna 2010 sa prvýkrát postupuje pri predkladaní návrhu
ceny a schvaľovaní alebo určovaní ceny na rok 2011.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2010.

Jozef Holjenčík v. r.
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