
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: 0070/2013/P                                                                               Bratislava 20.12.2012 
Číslo spisu: 6255-2012-BA 

 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa            
§  5 ods. 1 písm.  d) druhého bodu 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 2013 
pre regulovaný subjekt TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava,  
IČO: 35 899 140, takto 

 
 

r o z h o d o l : 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 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) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu 
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a § 12 a 13 vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 169/2012 Z. z. pre regulovaný subjekt  
TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO: 35 899 140 schvaľuje na 
obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013  

  
 

maximálnu cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu  
vo výške 0,0366 €/m3 . 

 
 
Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 02.11.2012 
doručený pod podacím číslom úradu 31814/2012/BA, založený v spise č. 6255-2012-BA, 
návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2013 (ďalej len 
„návrh ceny“) regulovaného subjektu TOP Development, a.s., Františkánska 4,  
917 01 Trnava, IČO: 35 899 140 (ďalej len „regulovaný subjekt“).  

 
Regulovaný subjekt je v cenovom konaní zastúpený Ing. Michalom Kolimárom, zo 

spoločnosti PPA Power DS, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, na základe 
splnomocnenia zo dňa 01.09.2012. 

 
Doručením návrhu ceny začalo podľa § 14 ods. 1 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“) na úrade cenové konanie.  

 
 Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu ceny a skonštatoval, že návrh ceny 
má všetky náležitosti podľa § 4 ods. 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví    
č. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky 
č. 169/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 216/2011 Z. z.“).  

 
Úrad následne posúdil návrh ceny podľa § 13 vyhlášky č. 216/2011 Z. z., pričom 

najmä posúdil výšku oprávnených nákladov na distribúciu plynu podľa § 2 vyhlášky         
č. 216/2011 Z. z., v členení podľa prílohy č. 13. Ďalej posúdil výšku oprávnených 
nákladov na distribúciu plynu v členení podľa účtovnej osnovy podľa prílohy č. 14 
k vyhláške č. 216/2011 Z. z. a údaje potrebné na určenie osobných nákladov za distribúciu 
plynu podľa prílohy č. 15 k vyhláške č. 216/2011 Z. z. Úrad skonštatoval, že výška 
oprávnených nákladov navrhnutá regulovaným subjektom je v súlade s vyhláškou             
č. 216/2011 Z. z.  

 
 Úrad taktiež posúdil správnosť výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej 
siete a distribúciu plynu At podľa príloh č. 11 a 12 k vyhláške č. 216/2011 Z. z. 
a skonštatoval, že výpočet ceny je v súlade s vyhláškou č. 216/2011 Z. z.  

 
Úrad podľa § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. 33991/2012/BA zo dňa 29.11.2012 dal 
regulovanému subjektu možnosť vyjadriť sa pred vydaním tohto rozhodnutia k jeho 
podkladom, k spôsobu jeho zistenia a navrhovať jeho doplnenie. Regulovaný subjekt si 
svoje právo v lehote určenej úradom neuplatnil. 

 
Úrad po preskúmaní návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade          

so zákonom o regulácii, v súlade s § 3 písm. f) a § 4 písm. f) vyhlášky Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových 
odvetviach a spôsobe jej vykonania a v súlade s § 2 ods. 1, § 4 ods. 3, § 12 a 13 
vyhlášky č. 216/2011 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.  

 
Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad 

v cenovom konaní postupoval podľa doterajšieho predpisu.  
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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 vo veciach cien 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: 
TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava  


