
  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: 0012/2011/P-PP                                                                               Bratislava 21.12.2011 
Číslo spisu: 6960-2011-BA 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, 
ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vo veci schválenia návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,  825 11 Bratislava,  IČO: 35 910 739 

 

 

r o z h o d o l  

 
podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že 
prevádzkovateľovi distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,  825 11 Bratislava,  
IČO: 35 910 739  s  c h v a ľ u j e zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku, ktorý bol 
schválený rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 0028/2010/P-PP zo dňa  
29. 11. 2010,  v tomto znení:  

 
 

1. V článku 1.1 sa pred vymedzenie pojmu „dennou odchýlkou“ vkladajú tieto slová: 
„CNG“ stlačený zemný plyn použitý ako pohonná látka motorových vozidiel (angl. 
compressed natural gas),“ 
 
2. V článku 1.1 sa za vymedzenie pojmu „odberným miestom“ vkladajú tieto slová:  
 „odberným miestom plniacej stanice CNG“ súbor zariadení na zvyšovanie tlaku a plnenie 
tlakových nádrží motorových vozidiel CNG,“. 
  
3. V článku 3.1 sa dopĺňajú body 3.1.10 až 3.1.15, ktoré znejú: 

„3.1.10  Žiadateľ je oprávnený spolu s pridelením distribučnej kapacity pre odberné miesto                           
plniacej stanice CNG žiadať aj o uplatnenie distribučnej tarify CNG podľa platného 
cenového rozhodnutia ÚRSO za prístup a distribúciu plynu. Odberné miesto plniacej 
stanice CNG musí pre priznanie distribučnej tarify CNG spĺňať nasledovné 
podmienky: 

a) v odbernom mieste plniacej stanice CNG musí byť zabezpečené samostatné 
meranie plynu spotrebovávaného v plniacej stanici CNG, 

b) plyn distribuovaný do odberného miesta plniacej stanice CNG sa použije 
výhradne ako motorové palivo na pohon vozidiel s pohonom na CNG príp. aj 
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na vlastnú prevádzku odberného miesta plniacej stanice CNG v rozsahu 
nevyhnutnom na riadnu prevádzku. 

3.1.11   Prílohou Žiadosti podľa bodu 3.1.3 v prípade, že žiadateľ žiada aj o uplatnenie      
distribučnej tarify CNG, sú  nasledovné doklady/písomné informácie: 

a) identifikácia subjektu prevádzkujúceho odberné miesto plniacej stanice CNG, 
b)  dokumenty  požadované zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii  a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre určené 
meradlá používané na meranie množstva CNG na plnenie motorových vozidiel 
CNG, 

c) vyjadrenie správcu dane o implementácii spotrebnej dane pre CNG, 
d)  dokumenty  požadované zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia, pre odberné miesto plniacej stanice CNG, 

e) predloženie ostatných certifikátov a osvedčení nutných k prevádzke odberného 
miesta plniacej stanice CNG vyplývajúcich z právnych predpisov.  

3.1.12  Žiadosť podľa bodu 3.1.3 v prípade, že žiadateľ žiada aj o uplatnenie distribučnej 
tarify CNG podľa tohto bodu, sa podáva v písomnej papierovej podobe, bez ohľadu či 
je so žiadateľom uzatvorená Rámcová zmluva. 

3.1.13  PDS vyhodnotí Žiadosť v lehote podľa bodu 3.2.3 písm. b), pričom Pridelenie 
kapacity na základe danej Žiadosti sa považuje aj za priznanie distribučnej tarify CNG 
na obdobie trvania Zmluvy pre dané odberné miesto. 

3.1.14  V prípade zmeny využitia plynu zo CNG na iný účel, užívateľ bezodkladne o tomto 
informuje PDS. PDS má právo kedykoľvek na odbernom mieste plniacej stanice CNG 
skontrolovať spôsob využitia plynu. 

3.1.15  V prípade, ak sa preukáže, že na odbernom mieste plniacej stanice CNG, počas doby 
uplatňovania distribučnej tarify CNG neboli splnené podmienky podľa bodu 3.1.10, 
PDS má právo na vyúčtovanie taríf za prístup a distribúciu plynu za celé obdobie 
uplatňovania distribučnej tarify CNG na odbernom mieste, podľa platného cenového 
rozhodnutia ÚRSO za prístup a distribúciu plynu ako pri odbernom mieste, kde sa 
neuplatňuje distribučná tarifa CNG.“ 

4. V nadpise článku 4.2 sa vypúšťa slovo „dennej“. 

5. V článku 4.2 sa dopĺňajú body 4.2.4  a  4.2.5, ktoré znejú: 

„4.2.4 Užívateľ je oprávnený využívať distribučnú kapacitu pre odberné miesta zaradené 
podľa platného cenového rozhodnutia ÚRSO za prístup a distribúciu plynu do tarifnej 
skupiny M/Dc len do výšky hornej hranice ročného množstva distribuovaného plynu 
tejto tarifnej skupiny vrátane tolerancie 15%. PDS zaradí príslušné odberné miesto do 
tarifnej skupiny M/Dc na základe ročného množstva distribuovaného plynu 
dohodnutého v Zmluve. V prípade ak následne ročné množstvo distribuovaného plynu 
do príslušného odberného miesta prekročí hornú hranicu tarifnej skupiny M/Dc o viac 
ako 15%, užívateľ zaplatí rozdiel medzi fixnou sadzbou za rok pre tarifnú skupinu, do 
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ktorej malo byť príslušné odberné miesto zaradené podľa ročného množstva 
distribuovaného plynu a fixnou sadzbou za rok pre tarifnú skupinu M/Dc podľa 
platného  cenového rozhodnutia ÚRSO za prístup a distribúciu plynu. 

4.2.5 Užívateľ je oprávnený využívať distribučnú kapacitu pre odberné miesta kategórie D 
a M len do výšky ročného množstva distribuovaného plynu 60 000 m3 vrátane 
tolerancie 15%. V prípade prekročenia ročného množstva distribuovaného plynu  
60 000 m3  pre odberné miesto kategórie D alebo M o viac ako 15%,  užívateľ  zaplatí 
pre príslušné odberné miesto jednorazový poplatok vo výške ročnej sadzby za dennú 
distribučnú kapacitu na odbernom mieste do 1,5 mil. m3/deň pre tarifnú skupinu S, 
podľa platného cenového rozhodnutia ÚRSO za prístup a  distribúciu plynu, 
vynásobenej hodnotou 1800 m3/deň.“ 

6. V bode 4.8.1 sa dopĺňa písmeno h), ktoré znie: 

„h) určenia množstva plynu distribuovaného do odberných miest za účelom aplikácie 
bodov 4.2.4 a 4.2.5.“ 

 
 
Odôvodnenie: 

 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 07. 12. 2011 

doručený od prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,   
825 11 Bratislava,  IČO: 35 910 739 (ďalej len „účastník konania“)  návrh na zmenu a doplnenie 
prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu č. 0028/2010/P-PP zo dňa   
29. 11. 2010 (ďalej len „návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku“). Uvedený návrh 
na  zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku bol zaevidovaný pod podacím číslom úradu 
32684/2011/BA. 

 
Dňom 07. 12. 2011 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne 
konanie vo veci schválenia predmetného návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového 
poriadku.  

 
Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal 

predložený  návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového poriadku  a  v  priebehu správneho 
konania s  účastníkom konania priebežne prerokoval všetky svoje pripomienky, ktoré  
k uvedenému  návrhu mal.   

 
Účastník konania predložil finálny návrh na zmenu a doplnenie prevádzkového 

poriadku v  znení prerokovaných zmien a  doplnkov elektronickou poštou dňa 20. 12. 2011, 
ktorý bol zaevidovaný pod podacím číslom úradu 35361/2011/BA. 

 
Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku umožnil účastníkovi konania po 

predchádzajúcom dohovore dňa 20. 12. 2011 oboznámiť sa pred vydaním tohto rozhodnutia 
s podkladmi rozhodnutia a so spôsobom ich zistenia v sídle úradu. Účastník konania 
nenavrhol žiadne ďalšie doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní. 
Zápisnica z oboznamovania sa s podkladmi rozhodnutia je súčasťou spisu. 
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Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu a doplnenie prevádzkového 
poriadku jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom  
č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov dospel k záveru, že navrhované zmeny a doplnenia 
prevádzkového poriadku spĺňajú požiadavky na schválenie a  preto úrad rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
 

Poučenie:  
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo 
dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie 
elektroenergetiky a plynárenstva,  Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ing. Jozef  Holjenčík, PhD. 
                                       predseda Rady pre reguláciu  
                                                                                                 vykonávajúci pôsobnosť 
                                                                                                       predsedu úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Rozhodnutie sa doručí:  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,  825 11 Bratislava 


