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

ROZHODNUTIE

Číslo: 0015/2018/P
Číslo spisu: 1457-2018-BA

Bratislava 19. 03. 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. 0097/2017/P zo dňa 28. 03. 2017, ktorým úrad schválil na obdobie
odo dňa doručenia rozhodnutia do 31. decembra 2021 maximálnu cenu za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu
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. f), § 3 písm. f)
a § 9 a 10 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve na návrh regulovaného subjektu tak, že pre
regulovaný subjekt Optifin Energo, s. r. o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO 44 337 248
m e n í rozhodnutie č. 0097/2017/P zo dňa 28. 03. 2017 s účinnosťou odo dňa doručenia
rozhodnutia do 31. decembra 2021 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
,,maximálnu cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
vo výške 0,0731 €/m3, t. j. 6,8372 €/MWh“.
nahrádzajú slovami:
,,maximálnu cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
vo výške 0,0935 €/m3, t. j. 8,7465 €/MWh“.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0097/2017/P zo dňa 28. 03. 2017 zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0097/2017/P zo
dňa 28. 03. 2017.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 27. februára 2018
doručený listom návrh na zmenu cenového rozhodnutia č. 0097/2017/P zo dňa 28. 03. 2017
(ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) od regulovaného subjektu Optifin Energo, s. r. o.,

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO 44 337 248 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Predmetný návrh na zmenu rozhodnutia je zaregistrovaný pod podacím číslom úradu
7749/2018/BA a založený v spise č. 1457-2018-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
2017.
Doručením návrhu na zmenu rozhodnutia začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení
s § 17 ods. 4 zákona o regulácii na úrade cenové konanie.
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 § 9 ods. 2 vyhlášky
č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (ďalej len ,,vyhláška
č. 223/2016 Z. z.“) a regulovaným subjektom navrhnutá zmena ceny za prístup do distribučnej
siete a distribúciu plynu je podľa § 10 ods. 6 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.
Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. návrh na
zmenu rozhodnutia obsahuje vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny
odberateľov.
Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii v znení zákona
č. 164/2017 Z. z. vplyv zmeny cenového rozhodnutia na jednotlivé skupiny odberateľov.
Zmena ekonomických parametrov nastala najmä z dôvodu zmeny štruktúry
odberateľov, nový odberateľ začal svoj odber v mesiaci august 2017, a zároveň najväčší
odberateľ na rok 2018 zvýšil dohodnuté denné maximálne množstvo (DMM). Z toho dôvodu
bola spoločnosť Optifin Energo, s.r.o. nútená navýšiť DMM u prevádzkovateľa nadradenej
distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava čo sa prejavilo
v medziročnom náraste nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.
Na základe uvedeného ide o zvýšenie pôvodne schválenej ceny 0,0731 €/m3 na 0,0935 €/m3,
čo predstavuje zvýšenie o 27,91 %. Napriek zvýšeniu ceny je maximálna cena navrhnutá
v štandardnej výške a je porovnateľná s maximálnymi cenami pre odberateľov s rovnakými
charakteristikami distribúcie plynu v iných lokálnych distribučných sieťach.
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 na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že je v súlade so
zákonom o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z., v súlade s § 2 písm. f) a § 3 písm. f),
§ 9 a 10 ods. 6 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

2

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.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
Optifin Energo, s. r. o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
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