
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: 0038/2019/P                                                                          Bratislava 14. 05. 2019 

Číslo spisu: 2346-2019-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. 6  

písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona        

č. 164/2017 Z. z. vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za pripojenie do distribučnej siete  

 

r o z h o d o l 
 

 

podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) a § 13 vyhlášky Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia        

v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. tak, že pre regulovaný subjekt                     

ČEZ Distribučné sústavy a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO 47 474 238 pre 

lokálnu distribučnú sieť DS – Retail Park Trnava s c h v a ľ u j e  na obdobie odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021 tieto maximálne ceny za pripojenie do 

distribučnej siete: 

 

1. Kategória zraniteľný odberateľ podľa § 2 písm. k) a písm. l) druhého bodu a tretieho 

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

Maximálna cena za pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa plynu   

v kategórii zraniteľný odberateľ do distribučnej siete ...................................134,40 €. 
 

2. Kategória odberateľ, ktorý nie je zraniteľný  
     

Maximálna cena   za   pripojenie   odberného  plynového   zariadenia  odberateľa  

plynu, ktorý nie je zraniteľný   do distribučnej siete ..................................... 405,30 €. 

 

 

Uvedené maximálne ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 
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Odôvodnenie: 

Úradu  pre  reguláciu  sieťových  odvetví (ďalej len ,,úrad“) bol dňa 02. 05. 2019  

doručený listom od regulovaného subjektu ČEZ Distribučné sústavy a.s.,                      

Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO 47 474 238  (ďalej len ,,regulovaný subjekt“) návrh 

ceny za pripojenie do distribučnej siete na rok 2019 pre lokálnu distribučnú sieť                          

DS – Retail Park Trnava (ďalej len „návrh ceny“). Návrh ceny bol  zaevidovaný pod 

podacím číslom úradu 17727/2019/BA.  

 

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.  

    

Úrad preskúmal návrh ceny a zistil, že obsahuje všetky náležitosti podľa                          

§ 14 ods. 4 zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 

 

Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 

návrh ceny obsahuje vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.  

 

 Cena za pripojenie do distribučnej siete je jednorázový poplatok žiadateľa, ktorý 

žiada o pripojenie nového odberného miesta k existujúcej distribučnej sieti. Cena sa 

neuplatňuje pri existujúcom odbernom mieste, napr. pri zmene odberateľa. Z uvedeného 

dôvodu cena za pripojenie nemá vplyv na koncovú cenu za dodávku plynu, resp. 

distribúciu plynu pre odberateľa plynu. 

  

 Úrad preštudoval návrh ceny predložený regulovaným subjektom a zistil, že návrh 

ceny je vypracovaný v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví                

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

„vyhláška 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                 
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z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo            

v plnom rozsahu. 

 

Úrad po preskúmaní návrhu ceny a vyhodnotení podkladov k návrhu ceny dospel    

k  záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 

a v súlade s  § 2 písm. b), § 3 písm. b)  a  § 13 ods. 3 a 4  vyhlášky                                      

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

rozhodnutia.  

 

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. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

                          predseda                                              podpredseda  

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

ČEZ Distribučné sústavy a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava 

 


