
 
 

 

Spôsob určenia nákladov na pripojenie do Distribučnej siete  

 

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,Úrad“)                         

č. 0006/2017/ P, zo dňa 28.9.2016, vo veci návrhu maximálnej ceny za pripojenie do 

distribučnej siete (ďalej len ,,Cenník pripojenia do distribučnej siete“), boli regulovanému 

subjektu SPP-distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, IČO: 35 910 739, zapísanej do 

Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 3481/B (ďalej len ,,SPP – D“) 

schválené maximálne ceny za pripojenie do distribučnej siete.  

V zmysle Cenníka pripojenia do distribučnej siete stanovil Úrad maximálnu cenu za 

pripojenie odberného miesta individuálne pre dve kategórie odberateľov.  

1. Prvú kategóriu tvoria zraniteľní odberatelia 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 predstavuje sumu vo výške 

131,38 €   

 

2. Druhá kategória je tvorená odberateľmi, ktorí nie sú zraniteľní. V rámci tejto 

kategórie sa maximálna cena za pripojenie odberného plynového zariadenia 

odberateľa plynu, ktorý nie je zraniteľný líši v závislosti od veľkosti odberu plynu.  
 

• Pre maloodber (vrátane bytového domu) je maximálna cena za pripojenie 

stanovená vo výške 180,30 €. 

• Pre stredno a veľkoodber (vrátane bytového domu) predstavuje maximálna 

cena za pripojenie 495,30 €. 

 

Všetky vyššie stanovené ceny sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty.  

Výpočet ocenenia nákladov jednotlivých úkonov pri pripájaní odberného miesta bol 

vypočítaný pomocou alokácie času na jednotlivé úkony a alokáciou hodinovej zúčtovacej 

sadzby pre jednotlivé strediská. 

Alokované časy boli testované na vzorke úkonov a hodinová zúčtovacia sadzba bola 

vypočítaná z celkových nákladov vydelením počtu zamestnancov jednotlivých stredísk.  

Maximálna cena nákladov spojených s vydaním technických podmienok pripojenia (TPP), 

s administráciou žiadosti o pripojenie a nákladov spojených s administráciou žiadosti 

o realizáciu pripojenia, pokrýva čiastočne priemerné skutočné náklady pri všetkých typoch 

poplatkov za pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa plynu do distribučnej 

siete. 


