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

 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Číslo: 0023/2007/P                                                                  Bratislava  12.12.2006 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. 

f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. vo veci rozhodnutia o návrhu ceny 
za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulovaný subjekt KT SERVIS 
s.r.o., Mlynská 58, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 046 078, takto  

 
r o z h o d o l : 

 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 4 v spojení s 
§ 12 ods. 1 písm. d) a i) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
658/2004 Z. z a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
4/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie 
v plynárenstve a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených 
nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, 
pre regulovaný subjekt KT SERVIS s.r.o., Mlynská 58, 974 01 Banská Bystrica, IČO 
36 046 078,  schvaľuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007  
tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu nasledovne: 
 
 
Tarifa – ročný odber plynu Sk/m³
nad 500 000 m³  0,75 
do 500 000 m³ vrátane 0,95 
 
 
Uvedené tarify sú bez DPH. 
 
Odôvodnenie: 
 

Regulovaný subjekt KT SERVIS s.r.o., Mlynská 58, 974 01 Banská Bystrica, IČO 
36 046 078 (ďalej len ,,regulovaný subjekt“) predložil Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len ,,úrad“) listom  návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu 
zemného plynu  (ďalej len „cenový návrh“). Úrad tento návrh obdržal dňa 6.11.2006. 
Doručením cenového návrhu začalo cenové konanie. Návrh cien regulovaný subjekt 
nepredložil v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 4/2006 zo dňa 
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21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej 
vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného 
zisku a podklady na návrh ceny (ďalej len „výnos“). Na túto skutočnosť úrad upozornil 
regulovaný subjekt  listom č.j. 182/URSO/2006/04 zo dňa 8.11.2006 a zároveň ho vyzval 
na odstránenie nedostatkov podania. Úrad následne správne konanie prerušil rozhodnutím 
č. 018/URSO/2006/04 zo dňa 8.11.2006 na dobu 30 dní. Regulovaný subjekt cenový 
návrh  doplnil na základe výzvy listom, ktorý úrad obdržal dňa 30.11.2006. Vzhľadom na 
skutočnosť, že cenový návrh naďalej nebol v súlade s výnosom, regulovaný subjekt 
doplnil cenový návrh na základe telefonických výziev úradu listom, ktorý úrad obdržal 
dňa 8.12.2006. 

 
Úrad po preskúmaní doplneného cenového návrhu dospel k záveru, že tento 

cenový návrh je v súlade s výnosom úradu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 
 
 
 

Ing. Karol  Dvorák 
        predseda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutie sa doručí: 
 
KT SERVIS s.r.o. 
Mlynská 58  
974 01 Banská Bystrica 


