
Bajkalská 27,  P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

Číslo: 0032/2008/P                                                       Bratislava, 04.01.2008 
 
 

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 
písm. d)  bod  druhý  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 2008 pre regulovaný 
subjekt  KT SERVIS  s.r.o., Partizánska 149, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 046 078�  takto 

 � � � � � � � � �
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 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 neskorších predpisov a v súlade s výnosom Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej 
regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania a výnosom 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,  pre regulovaný subjekt KT SERVIS  s.r.o., Partizánska 149, 974 04 Banská Bystrica, 
IČO: 36 046 078  schvaľuje na  obdobie  odo  dňa  doručenia  do 31. decembra 2008  tieto tarify 
za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu: 

      
Tarifa Množstvo distribuovaného plynu za rok v m3  Sadzba v  Sk/m³ 
A do  500 000 m³ vrátane 1,10 
B nad 500 000 m³  0,70 

 
Uvedené tarify sú bez DPH. 

 � � 	 
 � � � � �  � �
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 07.11.2007 

doručený pod podacím číslom úradu č. 240/URSO/2007/04 návrh ceny za prístup do 
distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2008 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného 
subjektu  KT SERVIS  s.r.o., Partizánska 149, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 046 078 
(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“) 
účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny a  Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky.   

Úrad oznámil začatie cenového konania Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky listom č. 240/URSO/2007/04 zo dňa 08.11.2007. 
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Nakoľko  návrh  ceny neobsahoval  potrebné  údaje, listom č. 240/256/URSO/2007/04 

zo dňa  21.11.2007 úrad vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov  návrhu  ceny    
a  súčasne  rozhodnutím č. 015/07/00240/04/PK  zo dňa 21.11.2007 cenové konanie prerušil. 
Úrad v zmysle § 14 ods. 4  zákona o  regulácii vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote 30 dní 
odo dňa doručenia výzvy doplnil návrh ceny. Úrad požadoval najmä: 

1. Opraviť  údaje v tabuľke podľa  prílohy č. 8  k výnosu č. 4/2007, nakoľko v tabuľke 
sa vyskytovali chyby a to: za rok t-1 boli chybne uvedené „Ročné osobné náklady 
celkom“ a za rok t boli „Priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca“  neúmerne 
vysoké v porovnaní  s „Priemernou mesačnou mzdou na zamestnanca“. 
V prípade úpravy  výšky  „Ročných osobných nákladov celkom“ za rok  t  v  prílohe 
č. 8  k  výnosu č. 4/2007, úrad  žiadal  upraviť údaje o výške osobných nákladov za 
rok t  aj  v  tabuľkách  podľa príloh č.  3 a  4   k  výnosu  č. 4/2007.      

2. Predložiť nový výpočet priemernej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu 
plynu podľa postupu uvedeného v prílohe č. 1  k výnosu č. 4/2007 a zosúladiť údaje 
v tabuľkách s údajmi použitými pri výpočte. Plánované údaje za rok t-2  v tabuľkách  
vyplniť podľa údajov, ktoré boli použité pri predkladaní návrhu ceny za prístup do 
distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2006.   

3. Pri zozname majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti uviesť 
výšku ročného odpisu na rok 2008 za každú položku majetku a aj výšku odpisov 
celkom. 

4. Predložiť plán opráv na rok 2008. 
 
O prerušení cenového konania úrad informoval Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky listom č. 240/259/URSO/2007/04 zo dňa 21.11.2007. 
 
 Regulovaný  subjekt  doplnil  návrh  ceny,   predložil  podklady požadované úradom 

a odstránil nedostatky podania listami, ktoré boli doručené úradu v dňoch 07.12.2007, 
17.12.2007,  faxom dňa 20.12.2007 a následne listom dňa  21.12.2007. 

 
Úrad posúdil návrh ceny podľa výnosu č. 4/2007. Posúdil výšku oprávnených 

nákladov na distribúciu plynu podľa § 2 výnosu č. 4/2007, uvedenú v prílohe č. 3  k  výnosu 
č. 4/2007. Ďalej posúdil výšku oprávnených nákladov na distribúciu plynu v členení podľa 
účtovnej osnovy, uvedenú v prílohe č. 4 k výnosu č. 4/2007. Úrad skonštatoval, že 
regulovaným subjektom navrhnutá výška oprávnených  nákladov, ktorá je  uvedená 
v prílohách č. 3 a 4 k výnosu č. 4/2007, je v súlade s výnosom č. 4/2007. Úrad ďalej posúdil 
opravené   údaje  potrebné  na  určenie  osobných  nákladov  za  distribúciu plynu,  uvedené 
v tabuľke  podľa  prílohy   č. 8  k výnosu č. 4/2007.  Úrad ďalej posúdil správnosť  výpočtu 
At -  priemernej  ceny  za  prístup  do  distribučnej siete a distribúciu plynu v zmysle  prílohy 
č. 1  a  2  k výnosu č. 4/2007 a skonštatoval, že výpočet priemernej ceny za prístup do 
distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t  je v súlade s výnosom č. 4/2007. Úrad taktiež 
skonštatoval, že návrh ceny má všetky náležitosti podľa § 4 ods. 3 výnosu č. 4/2007. 

 
Úrad   podľa   § 12  ods. 6   zákona    o   regulácii  predložil   listom č. 240/315/URSO/2007/04    

zo dňa 20.12.2007 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny 
spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie. 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa v zákonnej 10 dňovej lehote 

k predloženému návrhu ceny nevyjadrilo, podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii sa má za to, že 
k predloženému návrhu ceny nemá pripomienky. 
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Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny a po odstránení nedostatkov dospel 

k záveru, že návrh ceny je  v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s výnosom Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej 
regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania (oznámenie č. 302/2007 Z. z.) 
a výnosom č. 4/2007 (oznámenie č. 382/2007 Z. z.) 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. � � � � � �  � �

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27. 
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 
 

� � � � � � � � �  � � � � � � � � � �
1. KT SERVIS  s.r.o., Partizánska 149, 974 04 Banská Bystrica   
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,  Mierová 19, 827 15 Bratislava  
 
 


