
 

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

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo:  0064/2017/P                                                                                 Bratislava 05. 12. 2016 

Číslo spisu: 3703-2016-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. 7 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 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 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení         

s § 2 písm. f) a § 3 písm. f) a § 9 a 10 ods. 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve tak, že pre regulovaný 

subjekt CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO 31 695 426                   

s c h v a ľ u j e  na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 tieto tarify za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia: 

 

 

a)    Tarify za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu 

 

 

Tarifné sadzby v eurách pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu: 

 

                                                                                                                                 Tabuľka č. 1   

 

Tarifná 

skupina 

 
Fixná sadzba  

za mesiac 

 

Ročná sadzba  

za dennú  distribučnú  

kapacitu na odbernom 

mieste   do  1 mil. m3 

/deň vrátane 

Ročná sadzba  

za dennú  distribučnú  

kapacitu na odbernom 

mieste   

nad 1 mil. m3/deň   

 
Variabilná sadzba 

za 1 kWh 

(€/mesiac) (€/m3/deň) (€/m3/deň) (€/kWh) 

8 283,33   0,0017 

15 4 828,60 4,72 0,10 0,0006 
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b) Podmienky uplatnenia taríf za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete 

       a distribúciu plynu 

 

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

plynu bude CHEMES, a.s., Chemlonská 1, IČO 31 695 426 (ďalej len „CHEMES“) uplatňovať 

v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017  (ďalej ako „rozhodné obdobie“), pokiaľ 

z nasledujúcich ustanovení nevyplýva iné obdobie ich uplatňovania. 

 

 

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  CHEMES, a.s. Humenné a užívateľom distribučnej siete (ďalej 

len „užívateľ“). Členenie je nasledovné:  

 

1.1    Druhy tarifných skupín pre distribúciu plynu 

 

a) tarifná skupina 8, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie  plynu distribuovaného do 

odberného  miesta  domácnosti alebo maloodberu so  zmluvne  dohodnutým  ročným  

množstvom  distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh  vrátane, a to 

približne nad 28 064 m³ do 60 000 m³ vrátane, 

l) tarifná skupina 15, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do 

odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 

distribuovaného plynu nad 50 000 000 kWh do 100 000 000 kWh vrátane, a to 

približne nad 4 677 268 m³ do 9 354 537 m3 vrátane, 

 

2. Štruktúra tarifných sadzieb za distribúciu plynu 

 

2.1  Sadzba pre tarifnú skupinu 8 sa člení nasledovne: 

 

 - fixná sadzba za mesiac, 

 - variabilná sadzba za 1 kWh distribuovaného množstva plynu.  

 

2.2  Sadzba pre tarifnú skupinu 15 sa člení  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, samostatne pre kapacitu 

 do 1 mil. m3/deň vrátane  a 

 nad 1 mil. m3/deň  

- variabilná sadzba za 1  kWh distribuovaného množstva plynu. 
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3. Použitie taríf za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu 

 

3.1 Cena za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu 

prostredníctvom distribučnej siete sa pre každého užívateľa určí ako súčet cien 

stanovených v súlade s týmto cenovým rozhodnutím pre súhrnný vstupný bod a pre 

všetky odberné miesta užívateľa dohodnuté na základe zmluvy. 

 

3.2 Cena za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu sa platí za     

obdobie odo dňa začatia prístupu do vysokotlakovej distribučnej siete, resp. distribúcie 

plynu, do dňa skončenia prístupu do vysokotlakovej distribučnej siete, resp. distribúcie 

plynu, ktoré sú dohodnuté v zmluve. 

 

3.1  Zaradenie odberných miest do tarifných skupín a ročné zmluvy 

 

3.1.1 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. 

3.1.2 Existujúce odberné miesta, pre ktoré sa končia zmluvy k 31.12.2016, pre obdobie 

nových zmlúv t.j. od 1.1.2017 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 (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) pre odberné miesta domácností, malého podniku a maloodberu zohľadní 

posledné známe fyzické odpočty spotreby plynu daných odberných miest. 

 

3.1.3  Odberné miesta, pre ktoré začalo trvanie zmlúv pred 31.12.2016 a skončí po 1.1.2017, 

sa k 1.1.2017 zaradia do príslušných tarifných skupín na základe zmluvne 

dohodnutých ročných množstiev distribuovaného plynu uvedených v príslušných 

zmluvách. Pre obdobie ďalších zmlúv 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 (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) pre odberné miesta domácností, malého podniku a maloodberu zohľadní 

posledné známe fyzické odpočty spotreby plynu daných odberných miest. 

 

 Pre odberné miesta, pre ktoré začalo trvanie zmlúv pred 31.12.2016 a skončí po 

1.1.2017, pri ktorých na základe zmluvne dohodnutých ročných množstiev 

distribuovaného plynu má zmena tarifných skupín k 1.1.2017 za následok priradenie 

iného typu merania, môže CHEMES zmluvne dohodnuté ročné množstvá 

distribuovaného plynu, po odsúhlasení s príslušným užívateľom, upraviť tak, aby 

kontinuita typu merania na odberných miestach bola zachovaná. 

 

3.1.4  V rozhodnom období sa platí cena za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete 

zodpovedajúca 1/12 ročnej ceny za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete za 
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každý kalendárny mesiac dohodnutého trvania prístupu do vysokotlakovej distribučnej 

siete v rozhodnom období. Cena za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete za 

rozhodné obdobie je súčinom ročnej sadzby za dennú distribučnú kapacitu na 

súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete a zmluvne dohodnutej dennej 

distribučnej kapacity na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete. 

 

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

a distribuovaného množstva plynu, ktoré CHEMES 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. 

 

3.1.6  V rozhodnom období užívateľ platí cenu za prístup do vysokotlakovej distribučnej 

siete v zmysle bodu 4.3.4 a cenu za distribúciu plynu, ktorá zodpovedá súčtu fixných 

mesačných sadzieb, cien za dennú distribučnú kapacitu podľa bodu 4.3.7 a cien za 

distribuované množstvo plynu podľa bodu 4.3.5 pre všetky odberné miesta priradené 

užívateľovi. Cena sa účtuje mesačne. 

              

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

vypočíta ako súčet súčinu hodnoty zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity 

do 1 mil. m3/deň vrátane a príslušnej ročnej sadzby za dennú distribučnú kapacitu na 

odbernom mieste (v €/m³/deň) a súčinu hodnoty zmluvne dohodnutej dennej 

distribučnej kapacity nad 1 mil. m3/deň a príslušnej ročnej sadzby za dennú 

distribučnú kapacitu na odbernom mieste (v €/m³/deň). Vo vzťahu k odberným 

miestam zaradeným v tarifnej skupine 15 sa platí za každý kalendárny mesiac 

dohodnutého trvania distribúcie plynu cena zodpovedajúca 1/12 ročnej ceny za dennú 

distribučnú kapacitu na odbernom mieste za rozhodné obdobie.  Cena sa účtuje 

mesačne. 

 

Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu predstavujú pre užívateľov 

distribučnej siete regulovaného subjektu CHEMES, a.s. konečné tarify za prístup do 

distribučnej siete a distribúciu plynu.  

 

Odôvodnenie: 

 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 03. 08. 2016 listom 

doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 29561/2016/BA, založený v spise                        

č. 3703-2016-BA, návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2017 

(ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1,                      

066 33 Humenné, IČO 31 695 426 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

 
Doručením návrhu ceny začalo podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) na úrade cenové konanie.  
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Regulovaný subjekt v návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu 

na rok 2017 podľa § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov požiadal úrad o prerušenie cenového konania, nakoľko v čase 

podania návrhu ceny neboli známe všetky vstupné parametre potrebné pre výpočet ceny za 

prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2017. Úrad posúdil dôvody 

regulovaného subjektu a rozhodnutím č. 0041/2016/P-PK zo dňa 04. 08. 2016 prerušil cenové 

konanie.   

 

  Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny dňa 13. 09. 2016 listom  zaevidovaným pod 

podacím číslom úradu 33578/2016/BA, v ktorom uviedol, že v zmysle § 10 ods. 7 vyhlášky 

úradu č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (ďalej len 

„vyhláška č. 223/2016 Z. z.“) v roku 2017 preberá tarify za prístup do distribučnej siete 

a distribúciu plynu schválené úradom na rok 2017 pre prevádzkovateľa distribučnej siete, 

ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených viac ako                         

100 000 odberateľov vrátane podmienok pridelenia taríf podľa § 9 ods. 3 vyhlášky                         

č. 223/2016 Z. z.  

 

            Úrad preskúmal doplnený návrh ceny a zistil, že je neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) 

zákona o regulácii a preto listom č. 33636/2016/BA zo dňa 14. 09. 2016 vyzval regulovaný 

subjekt na odstránenie nedostatkov návrhu ceny a súčasne rozhodnutím č. 0073/2016/P-PK zo 

dňa 14. 09. 2016 cenové konanie prerušil.  

 

 Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny listom, ktorý bol doručený úradu dňa                   

28. 11. 2016 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 43124/2016/BA. 

 

Úrad následne posúdil návrh ceny a skonštatoval, že návrh ceny má všetky náležitosti 

podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 9 ods. 2 vyhlášky č. 223/2016 Z. z. a regulovaným 

subjektom navrhnuté tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sú podľa                  

§ 10 ods. 7 vyhlášky č. 223/2016 Z. z.  
 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie                    

§ 33 ods. 2 správneho poriadku, 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 § 10 ods. 7 vyhlášky 

č. 223/2016 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ing. Jozef  Holjenčík, PhD. 

                                                                      predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné 


