
 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0068/2023/P                                                                                 Bratislava 24. 01. 2023 

Číslo spisu: 466-2023-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 § 11 ods. 6 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  

PPKK distribúcia, s.r.o., Kostolné Kračany 35, 930 03 Kostolné Kračany, IČO: 36 327 786  

pre lokálnu distribučnú sieť Priemyselný park Kostolné Kračany s c h v a ľ u j e na obdobie od 

1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia tieto tarify 

za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v plynárenstve a podmienky ich  uplatnenia: 

 

a) Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách pre jednotlivé  

odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu: 

 

          Tabuľka č.1 

 
 

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

 

Tarify a podmienky ich uplatnenia za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu 

plynu bude PPKK distribúcia, s.r.o., Kostolné Kračany 35, 930 03 Kostolné Kračany,  

IČO: 36 327 786 (ďalej len „PPKK“) uplatňovať v období od 01. januára 2023 (ďalej ako 

„rozhodné obdobie“), pokiaľ z nasledujúcich ustanovení nevyplýva iné obdobie ich 

uplatňovania. 

 

Tarifná skupina
Fixná sadzba 

za mesiac v €

Ročná sadzba za dennú 

distribučnú kapacitu na 

odbernom mieste (€/m³/deň)

Variabilná sadzba za 

1 kWh (€/kWh)

Td10 179,9 8,49 0,0046

Td11 169,9 8,39 0,0043
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1. Druhy tarifných skupín 

 

Tarifné skupiny pre distribúciu plynu sa členia na základe zmluvne dohodnutého 

ročného množstva distribuovaného plynu, pre každé jednotlivé odberné miesto 

distribučnej siete, stanoveného v príslušnej zmluve o prístupe do distribučnej siete  

a distribúcii plynu (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi PPKK a užívateľom 

distribučnej siete (ďalej len „užívateľ“). Členenie je nasledovné: 
 

2. Druhy tarifných skupín pre distribúciu plynu 

 

a) tarifná skupina Td10, ktorá sa používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného 

do odberného miesta strednoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 2 000 000 kWh do 4 000 000 kWh vrátane, a to približne 

nad 187 091 m³ do 374 181 m³ vrátane, 

 

b) tarifná skupina Td11, ktorá sa používa sa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného 

do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 4 000 000 kWh do 8 000 000 kWh vrátane, a to približne 

nad 374 181 m³ do 748 363 m³ vrátane. 

 

3. Štruktúra tarifných sadzieb za distribúciu plynu 

 

3.1 Sadzby pre tarifné skupiny sa členia nasledovne: 

- fixná sadzba za mesiac, 

- ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste, t.j. sadzba za  

1 m³ dohodnutej dennej distribučnej kapacity na základe zmluvy, 

- variabilná sadzba za 1 kWh distribuovaného množstva plynu. 

 

4. Zaradenie odberných miest do tarifných skupín a ročné zmluvy 

 

4.1 Novo zriadené odberné miesta sa zaradia do príslušných tarifných skupín na základe 

zmluvne dohodnutých ročných množstiev distribuovaného plynu uvedených  

v potvrdených žiadostiach o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. 

 

4.2 Existujúce odberné miesta sa zaradia do príslušnej tarifnej skupiny na základe 

zmluvne dohodnutých ročných množstiev distribuovaného plynu uvedených  

v potvrdených žiadostiach o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (vrátane 

žiadostí podaných elektronickou formou). Užívateľ pri stanovovaní požadovaných 

ročných množstiev distribuovaného plynu uvedených v jeho žiadostiach o prístup 

do distribučnej siete a distribúciu plynu (vrátane žiadostí podaných elektronickou 

formou). 

 

4.3 Cena za distribuované množstvo plynu sa vypočíta ako súčin variabilnej sadzby  

a distribuovaného množstva plynu, ktoré PPKK namerala meradlami alebo určila 

pomocou typových diagramov dodávky a prepočítala na energetické jednotky podľa 

vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na 

energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho 

tepla objemového. Cena sa účtuje mesačne. 



  str. 3 

 

4.4 Fixná sadzba sa účtuje mesačne za každé odberné miesto samostatne. 

 

4.5 Cena za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste za rozhodné obdobie sa 

vypočíta ako súčin hodnoty zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity  

a príslušnej ročnej sadzby za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste  

(v €/m³/deň). Cena sa platí za každý kalendárny mesiac dohodnutého trvania 

distribúcie plynu vo výške 1/12 ročnej ceny za dennú distribučnú kapacitu na 

odbernom mieste za rozhodné obdobie. Cena sa účtuje mesačne. 

 

5. Prekročenie dennej distribučnej kapacity a nedodržanie tarifnej skupiny 

 

5.1 Pri prekročení zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity pre odberné miesta 

zaradené v tarifných skupinách Td10 a Td11 sa platí za dve najvyššie prekročenia 

v danom mesiaci za množstvo prekročenia nad 5% v mesiacoch január, február, 

marec, október, november a december a nad 10% v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, 

august a september zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na odbernom 

mieste podľa tabuľky č. 2. 

Tabuľka č. 2 

 
 

Prekročenie  zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity  pre  odberné miesta 

sa nespoplatňuje do výšky 5% v mesiacoch január, február, marec, október, november  

a december a do výšky 10% v mesiacoch apríl, máj,  jún, júl,  august a september. 

 

5.2 Množstvá distribuovaného plynu do jednotlivých odberných miest, počas trvania 

zmlúv pre tieto odberné miesta, majú zodpovedať priradeným tarifným skupinám. 

Ak množstvo distribuovaného plynu pre príslušné odberné miesto počas trvania 

zmluvy nezodpovedá priradenej tarifnej skupine, PPKK môže doúčtovať cenu za 

distribúciu plynu. 

 

 

6. Krátkodobé zmluvy 

 

6.1 Nesúbežné krátkodobé zmluvy  

 

Ak užívateľ požaduje pre odberné miesto uzavretie krátkodobej zmluvy, pričom  

pre toto odberné miesto nie je uzavretá ročná zmluva, PPKK  zaradí toto odberné miesto 

do príslušnej tarifnej skupiny na základe požadovaného množstva distribuovaného 

plynu. Minimálne trvanie krátkodobej nesúbežnej zmluvy je jeden kalendárny mesiac; 

dlhšie trvanie sa vyjadruje v kalendárnych mesiacoch. 

Za množstvo prekročenia nad 5%

do 10% vrátane v mesiacoch

január, február, marec, október,

november a december.

Ročná sadzba za dennú distribučnú 

kapacitu na odbernom mieste 

(Tabuľka č. 1) zvýšená o 40%.

Za množstvo prekročenia nad 10%

počas celého kalendárneho roka.

Ročná sadzba za dennú distribučnú 

kapacitu na odbernom mieste 

(Tabuľka č. 1) zvýšená o 80%.
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6.2 Súbežné krátkodobé zmluvy 

 

V prípade krátkodobej zmluvy, ktorá je uzavretá na odbernom mieste súčasne  

s ročnou zmluvou, PPKK distribúcia ocení distribúciu plynu podľa krátkodobej  

zmluvy nasledovne: 

 

Pre ročné zmluvy s priradenou tarifnou skupinou 10 až 11 je distribúcia plynu 

distribuovaného do odberného miesta na základe krátkodobej zmluvy ocenená podľa 

rovnakej tarifnej skupiny aká je stanovená pre ročnú zmluvu.  

 

6.3 Cena za distribúciu plynu pre jednotlivé odberné miesto uvedené v krátkodobej 

zmluve s dohodnutou dobou trvania distribúcie plynu jeden kalendárny mesiac 

(Pexm) sa určí takto:  

 

𝑃𝑒𝑥𝑚 = 𝑃𝑑𝑓 ∗ 12 ∗ (1 − 𝐹) + 𝑃𝑑𝑐 ∗ 𝐷𝑐 ∗ (1 − 𝐹) + 𝑃𝑑𝑟 ∗ 𝐷𝑟 
 

pričom  

Pdf – fixná sadzba za mesiac podľa tabuľky č. 1,  

F – zľava pre jednotlivý kalendárny mesiac podľa tabuľky č. 3,  

Pdc – ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste do  

1 mil. m3/deň podľa tabuľky č. 1,  

Dc – hodnota zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na odbernom  

mieste do 1 mil. m3/deň vrátane,  

Pdr – variabilná sadzba za 1 kWh podľa tabuľky č. 1,  

Dr – distribuované množstvo plynu. 

 

Tabuľka č. 3 

MESIAC ZĽAVA (F) 

Január 0,60 

Február 0,60 

Marec 0,75 

Apríl 0,75 

Máj 0,85 

Jún 0,85 

Júl 0,85 

August 0,85 

September 0,75 

Október 0,75 

November 0,60 

December 0,60 

 

6.4 Cena za distribúciu plynu pre jednotlivé odberné miesto uvedené v krátkodobej 

zmluve s dohodnutou dobou trvania distribúcie plynu od 2 do 11 kalendárnych 

mesiacov sa určí pre každý kalendárny mesiac trvania distribúcie plynu pripadajúci 

na rozhodné obdobie spôsobom uvedeným v bode 6.3. Cena sa účtuje mesačne. 

 

Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty. 
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Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu predstavujú pre užívateľov 

lokálnej distribučnej siete Priemyselný park Žitný ostrov, Kostolné Kračany regulovaného 

subjektu PPKK distribúcia, s.r.o., Kostolné Kračany 35, 930 03 Kostolné Kračany,  

IČO: 36 327 786, konečné tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a zahŕňajú 

v sebe aj tarifu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu prevádzkovateľa nadradenej 

distribučnej siete, do ktorej je regulovaný subjekt PPKK distribúcia, s.r.o., Kostolné Kračany 

35, 930 03 Kostolné Kračany, IČO: 36 327 786 pripojený. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 04. 10. 2022  doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 30487/2022/BA, založený v spise č. 5714-2022-BA, 

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

ceny“) regulovaného subjektu PPKK distribúcia, s.r.o., Kostolné Kračany 35, 930 03 Kostolné 

Kračany, IČO: 36 327 786 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

 

Doručením návrhu ceny 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. 30833/2022/BA zo dňa 18. 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 a v rozsahu rozhodnutia 

úradu, ktoré bude vydané pre regulovaný subjekt SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,                      

825 11 Bratislava vo veci ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie 

od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023,  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. 0062/2022/P-PK zo dňa 18. 10. 2022 cenové konanie 

o návrhu ceny prerušil. 

 

Úrad listom č. 243/2023/BA zo dňa 03. 01. 2023 oznámil regulovanému subjektu, že 

schválil ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a podmienky ich uplatnenia na 

rok 2023 pre regulovaný subjekt SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,  825 11 Bratislava, 

IČO 35 910 739.  



  str. 6 

Dňa 20. 01. 2023 regulovaný subjekt doplnil návrh ceny listom zo dňa 18. 01. 2023 

zaevidovaný pod podacím číslom úradu 2347/2023/BA vo veci „Žiadosť o schválenie 

cenového návrhu a vydanie cenového rozhodnutia“ (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 § 11 ods. 6 vyhlášky                      

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.  

 

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 § 11 ods. 6 vyhlášky                                         

č. 451/2022 Z. z.  a na základe uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

. 

Podľa § 14 ods. 15 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 

obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Podľa Regulačnej politiky zo dňa 29.03.2022 sa 6. regulačným obdobím rozumie 

obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. 

 

Podľa § 45j ods. 7 zákona o regulácii úrad rozhodne v cenovom konaní o návrhu ceny 

na prvý rok regulačného obdobia podľa § 14 ods. 5 do 180 dní, pričom ceny podľa cenového 

rozhodnutia sa uplatnia od 1. januára 2023. 

 

Tarifná 

skupina

Priemerná 

ročná 

spotreba 

v kWh

Ročné 

náklady za 

distribúciu 

plynu v € 

(2022)

Ročné 

náklady za 

distribúciu 

plynu v € 

(2023)

Rozdiel 

2023-2022 

v €

Rozdiel 

2023/2022 

v %

Td10 3 241 743 38 603,75 44 663,32 6 059,57 15,70%

Td11 14 698 750 144 720,43 165 923,43 21 203,00 14,65%
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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       Szabolcs Hodosy 

         predseda                                                  podpredseda 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

PPKK distribúcia, s.r.o., Kostolné Kračany 35, 930 03 Kostolné Kračany 


