
 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0041/2023/P                                                                                 Bratislava 13. 02. 2023 

Číslo spisu: 826-2023-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 neskorších predpisov vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou registra 

obnoviteľných plynov 

 

 

r o z h o d o l  

 

podľa § 14 ods. 11, 15 a § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt SPP - distribúcia, a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 s c h v a ľ u j e na obdobie od 1. januára 

2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia tieto ceny za 

poskytovanie služieb súvisiacich  s prevádzkou registra obnoviteľných plynov a podmienky ich 

uplatnenia: 

  

Kategória Cena 

Ročná platba za vedenie účtu 500 EUR/rok 

Vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu v registri 

obnoviteľných plynov: 
0,10 EUR/MWh 

Export záruky pôvodu obnoviteľného plynu mimo register 

obnoviteľných plynov: 
0,03 EUR/MWh 

Prevod záruky pôvodu obnoviteľného plynu v rámci registra 

obnoviteľných plynov: 
0,01 EUR/MWh 

Import záruky pôvodu obnoviteľného plynu do registra 

obnoviteľných plynov: 
0,03 EUR/MWh 

Prevod potvrdenia o množstve biometánu v rámci registra 

obnoviteľných plynov: 
0,01 EUR/MWh 

Podmienky uplatnenia cien: 

Podmienkou uplatnenia uvedených cien je uzatvorenie zmluvy o činnostiach spojených                        

s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľného plynu. 

Pod ročnou platbou za vedenie účtu v registri obnoviteľných plynov sa rozumie ročný poplatok 

v EUR za vedenie účtu držiteľa v registri obnoviteľných plynov na základe uzatvorenej zmluvy 

o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľného plynu. 
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Pod cenou za vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu v registri obnoviteľných plynov sa 

rozumie poplatok v EUR za vydanie záruky pôvodu v elektronickej podobe, a to pre každú celú 

megawatthodinu obnoviteľného plynu, pre ktorú držiteľ účtu uplatňuje žiadosť o vydanie 

záruky pôvodu. 

Pod cenou za export záruky pôvodu obnoviteľného plynu z účtu držiteľa sa rozumie poplatok 

v EUR za prevod záruky pôvodu v elektronickej podobe v objeme jednej megawatthodiny na 

účet prijímateľa v registri záruk pôvodu obnoviteľných plynov iného členského štátu. 

Pod cenou za prevod záruky pôvodu obnoviteľného plynu v rámci registra obnoviteľných 

plynov sa rozumie poplatok v EUR za prevod záruky pôvodu z účtu držiteľa na účet prijímateľa 

v elektronickej podobe v objeme jednej megawatthodiny v registri záruk pôvodu 

obnoviteľných plynov. 

Pod cenou za import záruky pôvodu obnoviteľného plynu na účet držiteľa v registri 

obnoviteľných plynov sa rozumie poplatok v EUR za prevod záruky pôvodu v elektronickej 

podobe v objeme jednej megawatthodiny z účtu odosielateľa v registri záruk pôvodu 

obnoviteľných plynov iného členského štátu. 

Pod cenou za prevod potvrdenia o množstve biometánu v rámci registra obnoviteľných plynov 

sa rozumie poplatok v EUR za prevod potvrdenia o množstve z účtu držiteľa na účet prijímateľa 

v elektronickej podobe v objeme jednej megawatthodiny v registri záruk pôvodu 

obnoviteľných plynov. 

 

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 20. 12. 2022  doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 39567/2022/BA, založený v spise č. 7529-2022-BA, 

návrh ceny za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou registra obnoviteľných plynov 

a podmienky ich uplatnenia na 6. regulačné obdobie (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 (ďalej len 

„regulovaný subjekt“). 
 

Doručením návrhu ceny začalo podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) na úrade 

cenové konanie.  
 

 Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie je spracovaný regulačný rámec vo všeobecne 

záväznom právnom predpise podľa § 40 ods. 1 zákona o regulácii úrad listom                                          

č. 1235/2023/BA zo dňa 12. 01. 2023 podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii vyzval regulovaný 

subjekt na odstránenie nedostatkov a doplnenie podkladov k návrhu ceny v lehote 30 dní odo 

dňa doručenia výzvy, kde žiadal predložiť podrobný rozpis nákladových položiek v prílohe                     

č. 2 návrhu ceny v časti ,,sumár nákladov prevádzky registra obnoviteľných plynov“ a vrátane 

predloženia dokladov preukazujúcich hodnoty uvedených nákladových položiek a informácie 

o cenách za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou registra obnoviteľných plynov 

a podmienky ich uplatnenia v členských štátoch EÚ, kde je register obnoviteľných plynov 

zavedený.  

Zároveň úrad vo výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového 

konania v  prípade neodstránenia nedostatkov návrhu ceny v určenej lehote. 

Úrad súčasne rozhodnutím č. 0002/2023/P-PK zo dňa 12. 01. 2023 cenové konanie 

o návrhu ceny prerušil. 
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Dňa 31. 01. 2023 regulovaný subjekt doplnil návrh ceny listom zo dňa 31. 01. 2023 

značky DE/2023/77, zaevidovaný pod podacím číslom úradu 4321/2023/BA vo veci „Výzva 

na odstránenie nedostatkov návrhu ceny – Doplnenie návrhu ceny“ (ďalej len ,,doplnenie“). 

 

Úrad posúdil návrh ceny vrátane jeho doplnenia a skonštatoval, že návrh ceny má 

všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a regulovaným subjektom navrhnutá 

cena pre poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou registra obnoviteľných plynov je 

v súlade s § 11b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie                        

a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

,,zákon č. 309/2009 Z. z.“) 

 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným 

subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 
 

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

o regulácii, v súlade s § 11b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

Podľa § 14 ods. 15 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 

obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

Podľa Regulačnej politiky zo dňa 29.03.2022 sa 6. regulačným obdobím rozumie 

obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. 

Podľa § 45j ods. 7 zákona o regulácii úrad rozhodne v cenovom konaní o návrhu ceny 

na prvý rok regulačného obdobia podľa § 14 ods. 5 do 180 dní, pričom ceny podľa cenového 

rozhodnutia sa uplatnia od 1. januára 2023. 
 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví, 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. 

 

 

 

 

 

Andrej Juris       Martin Horváth 

         predseda                                                  podpredseda 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 


