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Číslo: 0023/2010/P
Číslo spisu: 4001-2009-BA
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Bratislava 16.12.2009

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5
ods. 1 písm. d) bod 2. 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 prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na
rok 2010 pre regulovaný subjekt TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava,
IČO: 35 899 140, takto
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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1
písm. e) a k) 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. f)
a § 4 písm. f) 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 výnosom
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 výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 a výnosu z 10. júna 2009 č. 4/2009
pre regulovaný subjekt TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava,
IČO: 35 899 140, schvaľuje na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010
pevnú cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
vo výške 0,0366 €/m3.
Uvedená cena je bez DPH.
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Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol listom č. OPT 1287/2009
zo dňa 23.10.2009 doručený pod podacím číslom úradu 12987/2009/BA dňa 30.10.2009 návrh
ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2010 (ďalej len „návrh
ceny“) od regulovaného subjektu TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava,
IČO: 35 899 140 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.
Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o regulácii“) úrad listom č. 13049/2009/BA zo dňa 02.11.2009 informoval o tejto
skutočnosti Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Návrh ceny regulovaný subjekt nepredložil 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 v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 a výnosu
z 10. júna 2009 č. 4/2009 (ďalej len „výnos č. 4/2008“). Na túto skutočnosť úrad
regulovaný subjekt upozornil listom č. 13859/2009/BA zo dňa 11.11.2009. Rozhodnutím
č. 0018/2009/P-PK zo dňa 11.11.2009 úrad cenové konanie prerušil. O týchto
skutočnostiach úrad informoval Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky listom
č. 13857/2009/BA zo dňa 11.11.2009.
Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny listom č. OPT 1441/2009 zo dňa
24.11.2009 pod podacím číslom úradu 14712/2009/BA dňa 26.11.2009 a listom
č. 6500-1450-09-Ko zo dňa 01.12.2009 pod podacím číslom úradu 15503/2009/BA dňa
04.12.2009.
Úrad posúdil návrh ceny podľa výnosu č. 4/2008. Posúdil výšku oprávnených
nákladov na distribúciu plynu podľa § 2 výnosu č. 4/2008, uvedenú v prílohe č. 13 k výnosu
č. 4/2008. Ďalej posúdil výšku oprávnených nákladov na distribúciu plynu v členení podľa
účtovnej osnovy, uvedenú v prílohe č. 14 k výnosu č. 4/2008, údaje potrebné na určenie
osobných nákladov za distribúciu plynu, uvedené v prílohe č. 15 k výnosu č. 4/2008
a skonštatoval, že regulovaným subjektom navrhnutá výška oprávnených nákladov uvedená
v návrhu ceny je v súlade s výnosom č. 4/2008.
Úrad posúdil správnosť výpočtu At – priemernej ceny za prístup do distribučnej
siete a distribúciu plynu v zmysle § 12 výnosu č. 4/2008 a skonštatoval, že výpočet je
v súlade s výnosom č. 4/2008. Úrad taktiež skonštatoval, že návrh ceny má všetky
náležitosti podľa § 4 ods. 3 výnosu č. 4/2008.
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 15560/2009/BA zo dňa
04.12.2009 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny spolu
s potrebnými podkladmi pre výpočet ceny na vyjadrenie.
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa k predloženému návrhu ceny
vyjadrilo listom značky 2376/2009-3440 zo dňa 10.12.2009 so stanoviskom, že k návrhu ceny
nebude vznášať pripomienky.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je
v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s výnosom úradu z 10. júna 2009 č. 1/2009
o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a výnosom
č. 4/2008 a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona
o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.
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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
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1. TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mierová 19,
827 15 Bratislava
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