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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 2012
o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoloènej organizácie trhu
s mliekom a mlieènymi výrobkami
Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
iados o uznanie organizácie výrobcov (ïalej len organizácia), iados o uznanie zdruenia organizácií výrobcov (ïalej len zdruenie) a iados o uznanie medziodvetvovej organizácie pri spoloènej organizácii
trhu s mliekom a mlieènymi výrobkami pod¾a osobitného predpisu1) sa predkladá právnickej osobe pod¾a osobitného predpisu.2)
§2
(1) Organizácia, zdruenie alebo medziodvetvová organizácia v iadosti uvedie svoje obchodné meno alebo
názov, sídlo, identifikaèné èíslo organizácie a identifikaèné èísla svojich èlenov.
(2) Prílohou k iadosti o uznanie organizácie a iadosti o uznanie zdruenia sú
a) stanovy organizácie alebo zdruenia,3)
b) výpis z obchodného registra alebo ivnostenského
registra nie starí ako tri mesiace, ak ide o organizáciu; výpis z registra záujmových zdruení právnických
osôb nie starí ako tri mesiace, ak ide o zdruenie,
c) zoznam èlenov organizácie alebo zdruenia,4) ak nie
je uvedený pod¾a písmena b),
d) výpis z obchodného registra, ivnostenského registra alebo iného obdobného registra nie starí ako tri
mesiace alebo osvedèenie o zápise do evidencie
samostatne hospodáriacich ro¾níkov preukazujúce,
e èlenovia organizácie sú podnikate¾mi, a doklad
preukazujúci, e èlenovia zdruenia sú uznanými organizáciami,5)

e) doklad preukazujúci, e kadý èlen organizácie alebo zdruenia je drite¾om individuálneho referenèného mnostva mlieka.
(3) Na nadnárodné organizácie a nadnárodné zdruenia so sídlom v Slovenskej republike sa odseky 1 a 2
pouijú primerane.
(4) Prílohou k iadosti o uznanie medziodvetvovej organizácie je
a) výpis z registra záujmových zdruení právnických
osôb,6)
b) výpis z obchodného registra, ivnostenského registra alebo registra záujmových zdruení právnických
osôb nie starí ako tri mesiace preukazujúci, e èlenovia medziodvetvovej organizácie sú podnikate¾mi
alebo záujmovými zdrueniami právnických osôb,
c) zoznam èlenov medziodvetvovej organizácie; èlenovia musia ma podiel aspoò 33 % na hospodárskych
èinnostiach na trhu v Slovenskej republike, na ktoré
je zameraná medziodvetvová organizácia.7)
(5) Organizácia, zdruenie alebo medziodvetvová organizácia oznamuje právnickej osobe pod¾a osobitného
predpisu2) zmeny skutoèností a dokladov predloených
na úèely uznania pod¾a odsekov 2 a 4 najneskôr do
30 dní odo dòa zmeny.
§3
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§4
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 3. októbra
2012.

Robert Fico v. r.
1

) Nariadenie Rady (ES) è. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoloènej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11. 2007) v platnom znení.
2
) § 7 ods. 1 písm. t) zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
3
) Èl. 126a ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
4
) § 10 ods. 3 a 4 zákona è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami v znení neskorích predpisov.
Èl. 126a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
5
) Èl. 126a ods. 2 nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
6
) § 20i ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
Èl. 126b ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
7
) Èl. 123 ods. 4 písm. a) a èl. 126b ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 279/2012 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) è. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoloènej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
 nariadenia Rady (ES) è. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
 nariadenia Rady (ES) è. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
 nariadenia Rady (ES) è. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),
 nariadenia Rady (ES) è. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),
 nariadenia Komisie (ES) è. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),
 nariadenia Rady (ES) è. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 1047/2009 z 19. októbra 2009 (Ú. v. E L 290, 6. 11. 2009),
 nariadenia Rady (ES) è. 1140/2009 z 20. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 513/2010 z 15. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 150, 16. 6. 2010),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1234/2010 z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 346, 30. 12.
2010),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 121/2012 z 15. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 44, 16. 2. 2012),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 261/2012 zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012).
2. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzahov pod¾a nariadenia Rady (ES)
è. 1234/2007 v sektore mlieka a mlieènych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 2012,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 155/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie mnoite¾ského materiálu ovocných drevín
a ovocných drevín urèených na výrobu ovocia na trh

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 155/2010
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
mnoite¾ského materiálu ovocných drevín a ovocných
drevín urèených na výrobu ovocia na trh sa dopåòa takto:

V § 14 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem § 4
ods. 2 a 7, § 5, § 8 ods. 9 písm. b), § 10, prílohy è. 2
a prílohy è. 3, ktoré strácajú úèinnos prijatím osobitných predpisov pod¾a èlánku 4 a èlánku 14 ods. 4
smernice Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008
o uvádzaní mnoite¾ského materiálu ovocných drevín
a ovocných drevín urèených na výrobu ovocia do obehu
(prepracované znenie) v platnom znení.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 30. septembra 2012.

Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 13. septembra 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu vlády Slovenskej republiky è. 21/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zloení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie
pri vyhodnocovaní iadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie iadostí
o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 3 zákona è. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu vlády Slovenskej republiky
è. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zloení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní iadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie iadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
republiky sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa vypúajú slová alebo podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre ¾udské práva a národnostné meniny (ïalej len podpredseda vlády).
2. V § 2 odsek 2 znie:
(2) Gestorom èinnosti komisie (ïalej len gestor) je
vedúci zamestnanec prísluného odborného útvaru
úradu vlády alebo prísluný splnomocnenec vlády Slovenskej republiky..
3. V § 2 ods. 3 sa vypúajú slová pod¾a odseku 2.
4. V § 3 ods. 2 tretej vete sa vypúajú slová alebo
podpredseda vlády.
5. V § 3 sa odsek 3 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) skonèením tátnozamestnaneckého pomeru èlena
na úrade vlády,
d) odvolaním..
6. V § 3 ods. 4 písmeno e) znie:
e) ak tak rozhodne vedúci úradu vlády..

pripájajú tieto slová: tak, aby bola v komisii zastúpená
dotknutá národnostná menina alebo etnická skupina
a aby bol v komisii aspoò jeden zamestnanec útvaru
prísluného gestora.
8. V § 3 odsek 6 znie:
(6) Èlenov vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády
na návrh prísluného ministra a gestora..
9. V § 4 písm. g) sa vypúajú slová podpredsedu
vlády,.
10. V § 5 uvádzacej vete sa vypúajú slová v pôsobnosti pod¾a § 2 ods. 2.
11. § 5 sa dopåòa písmenami i) a j), ktoré znejú:
i) ak ide o fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie
s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnickú osobu oprávnenú na podnikanie
so sídlom na území Slovenskej republiky, na základe
podkladov získaných z centrálneho registra zmlúv
a od subjektov poskytujúcich dotácie vyhotovenie
písomného preh¾adu, ktorý obsahuje
1. názov a sídlo subjektu, ktorý iadate¾ovi poskytol
dotáciu,
2. úèel a projekt, na ktorý bola iadate¾ovi dotácia
poskytnutá,
3. výku poadovanej dotácie,
4. výku poskytnutej dotácie,
j) pri dotácii, ktorá je priamou formou tátnej pomoci,
písomné stanovisko o tom, e vykonal analýzu dodrania pravidiel tátnej pomoci pri poskytnutí tejto
dotácie..
Èl. II

7. V § 3 ods. 5 sa za slová z úradu vlády, vkladajú
slová z vecne prísluného ministerstva, a na konci sa

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2012.

Igor Federiè v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 18. júla 2012,
ktorou sa ustanovujú technické poiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov
tepla a teplej vody

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 7 ods. 1 zákona è. 476/2008 Z. z. o efektívnosti
pri pouívaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona è. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 17/2007
Z. z. ustanovuje:

pelnou vodivosou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C je
uvedená v prílohe è. 1.
(2) Ak sa zvolí izolaèný materiál s inou tepelnou vodivosou, ako je uvedená v prílohe è. 1, vypoèíta sa
minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla
a teplej vody pre zvolený izolaèný materiál pod¾a prílohy è. 2.

§1

§2

(1) Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách1) pre izolaèný materiál s te-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2012.

Tomá Malatinský v. r.

1

) § 2 ods. 3 zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 282/2012 Z. z.

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách
pre izolaèný materiál s tepelnou vodivosou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C

P. è.
1
2
3
4

Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry
do 22 mm
od 23 mm do 35 mm
od 36 mm do 100 mm
nad 100 mm

Minimálna hrúbka izolácie
20 mm
30 mm
rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
100 mm

Pre rozde¾ovaèe a zberaèe tepla, v miestach kriovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry intalované v prestupoch stien a stropov sa môe minimálna hrúbka izolácie zníi o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslunom riadku tabu¾ky.
Uvedené hodnoty sú navrhnuté pre rozvody tepla a teplej vody s oce¾ovými rúrkami. V prípade pouitia iných materiálov rozvodov tepla a teplej vody sa minimálna hrúbka izolácie vypoèíta pod¾a prílohy è. 2.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 282/2012 Z. z.

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách
pre zvolený izolaèný materiál

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie pre zvolený izolačný materiál sIZ sa vypočíta z rovníc

d
d
1
1
1
1
. ln R1c 
. ln I 

D 1 .d R1 2.O R
d R1
2.O I
d R1c D 2 .d I

dI

d R1cc  2 . s I

s IZ

d IZ  d R1c
2

d
d
1
1
1
1
. ln R1c 
. ln IZ 

D 1 .d R1 2.O R
d R1
2.O IZ
d R1c D 2 .d IZ

pričom

D1
d R1
d R1c
OR
dI

OI
D2
OIZ
d IZ
sIZ

súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky
vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia
súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky
vonkajší priemer rúrky s izoláciou
súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu
súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie
súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu
vonkajší priemer rúrky so zvoleným izolačným materiálom
minimálna hrúbka izolácie zvoleného izolačného materiálu

[W . m-2 . K-1]
[m]
[m]
[W . m-1 . K-1]
[m]
[W . m-1 . K-1]
[W . m-2 . K-1]
[W . m-1 . K-1]
[m]
[m]

Pri výpočte je možné zanedbať súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky D1 a pre

súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie D 2 je možné použiť hodnotu 10 W . m-2 . K-1.
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VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
zo 17. septembra 2012,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len
úrad) pod¾a § 40 ods. 1 písm. a), b), c), e), h) a i) zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania
(1) Cenová regulácia sa vzahuje na dodávku elektriny zranite¾ným odberate¾om pod¾a § 2 písm. l) tretieho
bodu zákona, ktorým je malý podnik.
(2) Cenová regulácia pod¾a odseku 1 sa vykonáva urèením spôsobu výpoètu maximálnej ceny.
§2
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) regulaèným rokom kalendárny rok 2013,
b) rokom t regulaèný rok, pre ktorý sa urèuje cena alebo spôsob jej výpoètu,
c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e) jednotkou mnostva elektriny 1 MWh.
§3
Rozsah a truktúra oprávnených nákladov
(1) Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady
preukázate¾ne a v nevyhnutnom rozsahu vynaloené
na vykonávanie regulovanej èinnosti, a to
a) náklady na obstaranie elektriny pri dodávke elektriny malému podniku vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky malému podniku pri dodávke elektriny
malému podniku,
b) výrobné a prevádzkové náklady zahrnujúce náklady
na energie, suroviny a technologické hmoty,
c) osobné náklady,1)
1

d) náklady na plnenie povinností pod¾a osobitných
predpisov,2)
e) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku;3)
pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady
povauje rovnomerné odpisovanie hmotného
majetku4) vyuívaného výhradne na výkon regulovanej èinnosti a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady povauje roèný odpis vo výke 25 %
z obstarávacej ceny nehmotného majetku vyuívaného výhradne na výkon regulovanej èinnosti, ak
táto vyhláka neustanovuje inak,
f) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku od tretích osôb, ktorý sa pouíva výhradne na regulovanú èinnos vo výke odpisov pod¾a písmena g), priamo súvisiacich a preukázaných
nákladov,
g) náklady na opravy a údrbu majetku vyuívaného
na zabezpeèenie regulovanej èinnosti v rozsahu zabezpeèujúcom výkon regulovanej èinnosti okrem
nákladov vynaloených na technické zhodnotenie
hmotného majetku a nehmotného majetku pod¾a
osobitného predpisu,5)
h) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo poboèkou
zahraniènej banky6) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa pouíva výhradne na regulovanú èinnos.
(2) Oprávnenými nákladmi nie sú
a) sankcie,
b) náklady spojené s nevyuitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c) odpisy nevyuívaného dlhodobého majetku, odpisy
goodwill a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúèeného z odpisovania,7)
d) odmeny èlenov tatutárnych orgánov a ïalích orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú
v pracovnoprávnom vzahu s regulovaným subjektom,
e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za ko-

) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 è. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva (oznámenie
è. 740/2002 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov a § 24 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 22 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
4
) § 27 zákona è. 595/2003 Z. z.
5
) § 29 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7
) § 23 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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dy spôsobené èlenmi tatutárnych orgánov a èlenmi
iných orgánov spoloènosti,
f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,8) príspevky na ivotné poistenie a úèelové sporenie zamestnanca platené zamestnávate¾om,
g) odstupné a odchodné presahujúce výku ustanovenú osobitným predpisom,9)
h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah
ustanovený osobitným predpisom,10)
i) cestovné náhrady nad rozsah urèený osobitným
predpisom,11)
j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený
osobitným predpisom,12)
k) náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)
l) dobrovo¾né poistenie osôb,
m) manká a kody na majetku vrátane kody zo zníenia cien nevyuite¾ných zásob a likvidácie zásob,
n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpoètoch, v kalkulaèných prepoètoch alebo v úètovníctve, duplicitne
úètované náklady,
o) náklady na reprezentáciu a dary,
p) odmeny a dary pri ivotných jubileách a pri odchode
do dôchodku,
q) náklady na starostlivos o zdravie zamestnancov
a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah
ustanovený osobitným predpisom,14)
r) príspevky a náklady na rekreaèné, regeneraèné, rekondièné a ozdravné pobyty, ak povinnos ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,15)
s) náklady na údrbu a prevádzku koliacich a rekreaèných zariadení,
t) daò z nehnute¾ností platená za koliace a rekreaèné
zariadenia,
u) tipendiá poskytnuté tudentom a uèòom,
v) odpis nedobytnej poh¾adávky,
w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,16)
x) rozdiely zo zmien pouitých úètovných metód a úètovných zásad,17)
y) tvorba opravných poloiek,
8

)
)
10
)
11
)
12
)
9

13

)

14

)

15

)
)
17
)
18
)
19
)
16

20

)
)
22
)
21
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z) náklady vynaloené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudaènom konaní,
aa) náklady spojené s prípravou a zabezpeèením nerealizovanej investiènej výstavby,
ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutoèòovanú formou sponzorovania portových, kultúrnych
a zábavných podujatí,
ae) spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,18)
af) náklady na výkon regulovanej èinnosti, ktoré sú vyie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov pod¾a osobitného predpisu,19)
ktoré sú zabezpeèované regulovaným subjektom,
iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom,
ktorý je alebo bol súèasou vertikálne integrovaného
podniku,20)
ag) straty z obchodov s finanènými a komoditnými derivátmi,
ah) úrazové dávky poskytované pod¾a osobitného predpisu,21)
ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(3) Výka nákladov za dodávku elektriny malému
podniku, ktoré mono do ceny zapoèíta, je ustanovená
v § 8.
§4
Výka primeraného zisku
Výka primeraného zisku za dodávku elektriny malému podniku je ustanovená v § 8.
§5
Návrh ceny
(1) Súèasou návrhu ceny za dodávku elektriny malému podniku sú
a) úètovná závierka22) za rok t-2,
b) výroèná správa22) a správa audítora k úètovnej zá-

Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
§ 152 Zákonníka práce v znení zákona è. 348/2007 Z. z.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992 Zb. o daniach
z príjmov v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za
sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 124/2006 Z. z.
§ 20 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 59 ods. 14 opatrenia è. 23054/2002-92 v znení neskorích predpisov.
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 3 písm. a) iesty bod zákona è. 251/2012 Z. z.
§ 13 ods. 3 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
§ 17 a 20 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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c)
d)

e)
f)
g)
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vierke za rok t-2 pod¾a osobitného predpisu;23) ak regulovaný subjekt nemá povinnos overenia úètovnej
závierky audítorom, uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny,
návrh ceny za dodávku elektriny malému podniku
vrátane podmienok pridelenia jednotlivých sadzieb
za dodávku elektriny malému podniku,
údaje potrebné na preverenie cien za dodávku elektriny malému podniku, najmä predpokladané mnostvo dodanej elektriny v jednotlivých sadzbách, poèet odberných miest a prípadne ïalie podklady na
posúdenie návrhu ceny na základe poiadavky úradu,
podklady pod¾a prílohy,
výka maximálnej ceny za dodávku elektriny malému podniku pod¾a § 8,
doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny najvyím orgánom obchodnej spoloènosti alebo drustva
alebo spoloèníkmi verejnej obchodnej spoloènosti
alebo spoloèníkmi komanditnej spoloènosti regulovaného subjektu.

(2) Peòané hodnoty a jednotkové ceny sa na úèely
výpoètu cien matematicky zaokrúh¾ujú najmenej na
tyri desatinné miesta, prièom mesaèná platba za jedno odberné miesto sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(3) Ak podklady pod¾a odseku 1 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos
pod¾a osobitného predpisu,24) uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
§6
Stanovenie sadzieb
na dodávku elektriny malému podniku
Pre malý podnik sa pre jednotlivé odberné miesta
uplatní najviac jedenás sadzieb:
a) DMP1  jednopásmová sadzba s niou spotrebou
elektriny,
b) DMP2  jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny,
c) DMP3  jednopásmová sadzba s vyou spotrebou
elektriny,
d) DMP4  dvojpásmová sadzba s niou spotrebou
elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne
osem hodín denne,
e) DMP5  dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou
elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne
osem hodín denne,
f) DMP6  dvojpásmová sadzba s výou spotrebou
elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne
osem hodín denne,
g) DMP7  dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebièov v èase vysokého pásma,
h) DMP8  dvojpásmová sadzba pre tepelné èerpadlo;
23
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nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne
s blokovaním výhrevných elektrických spotrebièov
v èase vysokého pásma,
i) DMP9  sadzba pre nemerané odbery,
j) DMP10  sadzba pre verejné osvetlenie,
k) DMP11  sadzba pre doèasné odbery.
§7
Dodávka elektriny malému podniku
(1) Cenová regulácia za dodávku elektriny malému
podniku sa vzahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva elektrinu malému podniku.
(2) Malý podnik je koncový odberate¾ elektriny s roènou spotrebou elektriny za vetky jeho odberné miesta
najviac 30 000 kWh za rok, ktorý predchádza roku
predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa na úèely tejto vyhláky rozumie
rok t-2.
(3) Cena za dodávku elektriny malému podniku
v jednotlivých zlokách sadzieb je urèená ako maximálna cena. Maximálna cena sa skladá z dvoch zloiek, a to
z mesaènej platby za jedno odberné miesto a z ceny za
jednu MWh odobratej elektriny v príslunom pásme.
§8
Spôsob výpoètu maximálnej ceny
za dodávku elektriny malému podniku
(1) Maximálna cena za elektrinu CEt na úèely dodávky elektriny malému podniku schválená alebo urèená
cenovým rozhodnutím sa vypoèíta pod¾a vzorca
kt
CE t = CE PXE,t ⋅ (1+
) + Ot,
100
kde
a) CEPXE,t  aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou
PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F
PXE CZ BL Cal-t v eurách na jednotku
mnostva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,
b) kt
 koeficient na rok t v percentách urèený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 12 %
v závislosti od plánovaného diagramu dodávky elektriny pre malý podnik na rok t,
 úradom schválené náklady regulovaného
c) Ot
subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou
elektriny malému podniku v eurách na jednotku mnostva elektriny v roku t; ak je regulovaným subjektom dodávate¾ elektriny,
ktorý je súèasne prevádzkovate¾om miestnej distribuènej sústavy a nie je subjektom
zúètovania, hodnota Ot je maximálne vo
výke aritmetickej priemernej hodnoty povolených odchýlok schválených alebo urèe-

) § 23 zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
24
) § 4 vyhláky Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení
neskorích predpisov.
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ných úradom pre prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav na rok t.
(2) Jednopásmové sadzby pod¾a § 5 sú zloené z
a) mesaènej platby za jedno odberné miesto NDOt;
NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré mono do ceny zapoèíta najviac vo výke 0,65 eura na jedno odberné
miesto a mesiac,
b) ceny za elektrinu CEMPi v eurách na jednotku
mnostva elektriny, ktorá sa vypoèíta pod¾a vzorca
CEMPi = KJPMPi ⋅ CEt + PZt,
kde
KJPMPi  koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny pod¾a odseku 4,
 cena elektriny urèená pod¾a odseku 1,
CEt
PZt
 primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku
mnostva elektriny, maximálne 16 % z urèenej ceny za elektrinu CEt, najviac vak osem
eur za 1 MWh,
i
 èíselný znak jednopásmovej sadzby.
(3) Dvojpásmové sadzby pod¾a § 5 sú zloené z
a) mesaènej platby za jedno odberné miesto NDOt;
NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré mono do ceny zapoèíta najviac vo výke 0,65 eura na jedno odberné
miesto a mesiac,
b) ceny za elektrinu CEVTMPi v eurách na jednotku
mnostva elektriny odobranej vo vysokom pásme,
ktorá sa vypoèíta pod¾a vzorca
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c) ceny za elektrinu CENTMPi v eurách na jednotku
mnostva elektriny odobranej v nízkom pásme, ktorá sa vypoèíta pod¾a vzorca
CENTMPi = KNTMPi ⋅ CEt + PZt,
kde
KNTMPi  koeficient ceny odberu elektriny v nízkom
pásme pod¾a odseku 4,
CEt
 cena elektriny urèená pod¾a odseku 1,
PZt
 primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku
mnostva elektriny, maximálne 16 % z urèenej ceny za elektrinu CEt, najviac vak osem
eur za 1 MWh,
i
 èíselný znak dvojpásmovej sadzby.
(4) Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPMPi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom pásme KVTMPi a koeficienty ceny odberu elektriny
v nízkom pásme KNTMPi sa urèia v návrhu ceny regulovaného subjektu tak, aby váený priemer cien elektriny
bez primeraného zisku PZt vetkých sadzieb bol najviac
vo výke rovnajúcej sa CEt pod¾a odseku 1.
(5) K sadzbám pod¾a odsekov 2 a 3 sa dodávate¾om
elektriny pripoèíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose
a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa
za systémové sluby a tarifa za prevádzkovanie systému pod¾a cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo urèené ceny za prístup do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovate¾a
distribuènej sústavy, do ktorej je malý podnik pripojený.
§9

CEVTMPi = KVTMPi ⋅ CEt + PZt,

Prechodné ustanovenie

kde
KVTMPi  koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom
pásme pod¾a odseku 4,
CEt
 cena elektriny urèená pod¾a odseku 1,
PZt
 primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku
mnostva elektriny, maximálne 16 % z urèenej ceny za elektrinu CEt, najviac vak osem
eur za 1 MWh,
i
 èíselný znak dvojpásmovej sadzby,

Pod¾a tejto vyhláky sa postupuje v konaniach o cenovej regulácii pri dodávke elektriny malému podniku
na rok 2013.
§ 10
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 25. septembra
2012.

Jozef Holjenèík v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 283/2012 Z. z.
(1) Podklady návrhu ceny dodávate¾a elektriny pre malý podnik pod¾a odsekov 2 a 4 sa predkladajú v termínoch
a v truktúre pod¾a tabu¾ky
Èíslo

Názov výkazu

1

Výkaz investièných výdavkov

2

Výkaz vybraných nákladov

3

Výkaz cenových tatistík

Za obdobie
skutoènos t-2
plán t
skutoènos t-2
plán t
skutoènos t-2
plán t

do
do
do
do
do
do

31.
31.
31.
31.
31.
31.

Termín
októbra
októbra
októbra
októbra
októbra
októbra

predloenia
roka t-1
roka t-1
roka t-1
roka t-1
roka t-1
roka t-1

(2) Výkaz investièných výdavkov dodávate¾a elektriny pre malé podniky VIV-E-DE v eurách sa predkladá v truktúre pod¾a tabu¾ky
VIV-E-DE
Investície  dodávka elektriny
pre malý podnik
Dodávka elektriny pre malý
podnik

rok t-3

rok t-2

rok t

rok t+1

rok t+2

rok t+3

rok t+4

Vysvetlivky k tabu¾ke:
Výkaz investièných výdavkov dodávate¾a elektriny pre malý podnik zahàòa preh¾ad skutoèných výdavkov na investície za roky t-3 a t-2 a plán investícií na roky t a t+4. V priebehu regulaèného obdobia sa vykazuje skutoènos jedenkrát roène, a to za rok t-2.
(3) Výkaz vybraných nákladov dodávate¾a elektriny pre malý podnik sa predkladá v truktúre pod¾a tabu¾ky
VNV-E-DE Náklady na zabezpeèenie dodávky elektriny pre malý podnik
1 Náklady na nákup elektriny
2 Náklady na odchýlku
3 Náklady na dodávku elektriny, ktoré mono do ceny zapoèíta
4 Iné náklady
5 Celkom

Malý podnik v eurách

(4) Výkaz cenových tatistík dodávate¾a elektriny pre malý podnik VCS-E-DE sa predkladá v truktúre pod¾a tabu¾ky
Sadzba

a
1
2
3
4
5
6
7

Poèet odberných
miest
Stála platba
Odber v jednotarife
Odber VT
Odber NT
...
Celkom

Technická
jednotka
 popis
b

Sadzba 1
Technická V eurách
jednotka
 poèet
di
ci

Poèet
x
MWh
MWh
MWh

Sadzba ...
Technická V eurách
jednotka
 poèet
ci+1.a ..n
di+1.a..n

x

Celkom
Technická V eurách
jednotka
 poèet
c
d

x

x

x

x

x

x

x

x
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Vysvetlivky k tabu¾ke:
V riadku 1 sa vo výkaze uvádza poèet odberných miest; v ïalích riadkoch sa v ståpci a uvádzajú poloky, na základe
ktorých je urèovaná cena, a to napríklad stála platba, odber v jednotarife, v ståpci b technické jednotky, ktoré k týmto
polokám patria, napríklad MWh, poèet, v ståpci c mnostvo takto spoplatnených poloiek, napríklad poèet MWh,
a v ståpci d výnosy z jednotlivých poloiek. V riadku 7 sa uvádzajú súèty vyie uvedených hodnôt.
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284
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
zo 14. septembra 2012
o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len
úrad) pod¾a § 40 ods. 3 zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach ustanovuje:
§1
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) vyhlasovate¾om výrobca elektriny, ktorý je aj dodávate¾om elektriny, alebo dodávate¾ elektriny, ktorý
vyhlási aukciu na predaj elektriny (ïalej len aukcia),
b) produktom dodávka elektriny so pecifikovaným výkonom,
c) záujemcom osoba, ktorá prejaví vô¾u splni podmienky úèasti,
d) úèastníkom záujemca, ktorý splní podmienky na registráciu,
e) listinou zoznam zapísaných a zoradených ponúk,
f) ponukou návrh ceny predloený úèastníkom urèeným spôsobom a v platobnej mene urèenej vyhlasovate¾om za megawatt prísluného bloku,
g) blokom kontantná hodnota výkonu v megawattoch, prièom jednotlivé bloky majú rovnakú hodnotu a ich súètom je celkový výkon v megawattoch ponúkaný v aukcii,
h) depozitom finanèná zábezpeka zloená záujemcom,
ch) rámcovou zmluvou rámcová dohoda o dodávke
a prevzatí, ktorá platí pre vetky transakcie zmluvných strán, týkajúce sa predaja, nákupu, dodávky
elektriny vrátane predkupných práv na predaj, nákup, dodávku elektriny.
§2
(1) Aukcia zaèína odoslaním výzvy na úèas v aukcii.
Pred aukciou prebieha registrácia záujemcov. Aukciu
nemono zaèa skôr ako dva pracovné dni odo dòa
skonèenia registrácie. Zoznam zaregistrovaných záujemcov aukcie sa po skonèení registrácie záujemcov vyhlasovate¾om oznámi úradu. Aukcie prebiehajú v elektronickej podobe alebo písomnej podobe. Trvanie
aukcie neprekroèí jeden deò.
(2) Registrácia záujemcov prebieha v termíne a spôsobom urèeným vo výzve na úèas v aukcii. Vo výzve na
úèas v aukcii sú uvedené podmienky úèasti, ktorých
splnenie záujemca doloí pri registrácii záujemcov. Poèas registrácie sa vyhodnocujú podmienky úèasti
v aukcii uvedené vo výzve na úèas v aukcii. Výzva na
úèas v aukcii sa vyhlasovate¾om aukcie predloí úradu
najneskôr 24 hodín pred zverejnením oznámenia

o aukcii. Podmienky úèasti na aukcii uvedené vo výzve
na úèas v aukcii sa schva¾ujú úradom.
(3) Elektronickú aukciu mono uskutoèni v nieko¾kých po sebe nasledujúcich kolách. Vyhlasovate¾om
aukcie sa bezodkladne oznamujú vetkým uchádzaèom informácie o aukcii, ktoré im umonia zisti v kadom okamihu ich poradie.
§3
(1) Aukcia sa vyhlasuje zverejnením oznámenia
o aukcii na webovom sídle vyhlasovate¾a najmenej desa dní pred registráciou záujemcov.
(2) Výzva na úèas v aukcii obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje vyhlasovate¾a
1. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a,
2. obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby,
b) vetky informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k pouívanému elektronickému zariadeniu,
c) dátum a èas zaèatia aukcie,
d) spôsob skonèenia elektronickej aukcie,
e) dátum a hodinu zaèatia registrácie,
f) podmienky úèasti v aukcii,
g) spôsob hodnotenia splnenia podmienok úèasti pri
registrácii,
h) podmienky na úhradu a vrátenie depozitu,
i) pecifikáciu produktu,
j) poèet ponúkaných blokov a ich pecifikáciu,
k) celkové mnostvo elektriny v megawatthodinách ponúkané v aukcii,
l) miesto dodávky elektriny,
m) platobné podmienky na úspené ponuky,
n) registraèný formulár,
o) formulár ponuky.
§4
(1) Podmienkou úèasti v aukcii je splnenie podmienok úèasti v aukcii uvedených vo výzve na úèas v aukcii preverených poèas registrácie.
(2) Aukcie sa môe zúèastni len záujemca, ktorý
nemá majetkovú úèas na podnikaní vyhlasovate¾a, ani
s ním nepodniká vo vlastnom mene alebo ako tichý spoloèník, alebo prostredníctvom zdruenia osôb, alebo
nie je èlenom riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu vyhlasovate¾a.
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(3) Formulár ponuky obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje záujemcu
1. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a,
2. obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby,
b) ponúkanú cenu za blok.
(4) Podkladmi na registráciu sú najmä:
a) vyplnený registraèný formulár,
b) výpis z obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra nie starí ako tri mesiace,
c) kópia zmluvy o zúètovaní odchýlky s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo vyhlásenie záujemcu
o uzatvorení zmluvy o zúètovaní odchýlky s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
d) doklad preukazujúci zloenie depozitu, ak sa poaduje,
e) vyhlásenie záujemcu, e nemá majetkovú úèas na
podnikaní vyhlasovate¾a, ani s ním nepodniká vo
vlastnom mene alebo ako tichý spoloèník, alebo
prostredníctvom zdruenia osôb, alebo nie je èlenom
riadiaceho alebo kontrolného orgánu vyhlasovate¾a,
f) rámcová zmluva.
§5
(1) Najniie podanie za jeden megawatt ponúkaného bloku sa urèuje tak, e cena rovnakého produktu
ponúkaného na burze PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) pre dodacie miesto na území prevádzkovate¾a prenosovej sústavy Slovenskej republiky sa
zníi o 30 %. Na výpoèet najniieho podania sa zoberie
uzatváracia cena na burze PXE (POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE) na území prevádzkovate¾a prenosovej sústavy Slovenskej republiky v pracovný deò
predchádzajúci dòu konania aukcie.
(2) Úèastník aukcie v ponuke nemôe uvies niiu
cenu, ako je najniie podanie.
§6
Vyhodnotenie aukcie
(1) Výsledkom aukcie je zostavené poradie ponúk,
ktoré sa uskutoèní po úplnom vyhodnotení splnenia
podmienok úèasti v aukcii.
(2) Ponuky sa zoradia zostupne od ponuky s najvyou ponúkanou cenou po ponuku s najniou ponúkanou cenou.
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(3) Zoradené ponuky sa oznaèia poradovým èíslom.
(4) Oznaèí sa ponuka s poradovým èíslom rovnajúcim sa poètu blokov ponúkaných v aukcii.
(5) Cena oznaèenej ponuky pod¾a odseku 4 je výslednou cenou aukcie.
(6) Skonèenie aukcie môe nasta,
a) ak nedostane vyhlasovate¾ iadne ïalie nové ceny,
ktoré spåòajú poiadavky týkajúce sa minimálnych
rozdielov; v takom prípade sa uvedie vo výzve na
úèas v aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do
skonèenia aukcie,
b) ak sa dokonèil poèet kôl v aukcii, ktorý bol urèený vo
výzve na úèas v aukcii.
(7) Výsledná cena aukcie platí pre vetky úspené
ponuky.
§7
(1) Výsledná cena aukcie sa zverejní vyhlasovate¾om
na jeho webovom sídle do 24 hodín od skonèenia aukcie.
(2) Z kadej aukcie sa vyhotoví písomný záznam.
Oznámenie o výsledku aukcie sa odole vyhlasovate¾om písomne do dvoch pracovných dní od skonèenia
aukcie tým úèastníkom, ktorých ponuky boli v aukcii
úspené, spolu s výzvou na uzavretie zmluvy o dodávke
elektriny.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(3) Záznam z aukcie obsahuje
dátum vyhlásenia aukcie,
termín registrácie,
dátum a èas konania aukcie,
formu aukcie,
pecifikáciu produktu,
zoznam registrovaných záujemcov,
zoznam úèastníkov aukcie,
najniie podanie,
výslednú cenu,
výsledné poradie.

(4) Údaje o aukcii vrátane predloených dokladov
a záznamu z aukcie sa vyhlasovate¾om uchovávajú po
dobu dvoch rokov od skonèenia aukcie.
§8
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 25. septembra
2012.

Jozef Holjenèík v. r.
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285
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
zo 17. septembra 2012,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len
úrad) pod¾a § 40 ods. 1 písm. a), b), c), e), h) a i) zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania
(1) Cenová regulácia sa vzahuje na dodávku plynu
zranite¾nému odberate¾ovi pod¾a § 2 písm. l) tretieho
bodu zákona, ktorým je malý podnik.
(2) Cenová regulácia pod¾a odseku 1 sa vykonáva urèením spôsobu výpoètu maximálnej ceny.
§2
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
regulaèným rokom kalendárny rok 2013,
rokom t regulaèný rok, pre ktorý sa urèuje cena,
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
rokom tn n-tý rok predchádzajúci roku t,
mnostvom plynu mnostvo plynu v objemových
jednotkách alebo energetických jednotkách,
f) objemovou jednotkou 1 m3 plynu1) pri podmienkach
uvedených v zmluve o prístupe do prepravnej siete
a o preprave plynu alebo v zmluve o prístupe do distribuènej siete a o distribúcii plynu, alebo v zmluve
o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu
a platnom cenníku pre jednotlivé skupiny uívate¾ov
prepravnej siete2) a distribuènej siete3) alebo v platnom cenníku pre uívate¾ov zásobníka,
g) skupinou odberate¾ov plynu odberatelia plynu, u ktorých je rovnaký alebo podobný charakter odberu plynu a ktorým sa fakturuje rovnaká cena pri dodávke
plynu alebo sluieb spojených s dodávkou plynu,

a)
b)
c)
d)
e)

1

h) energetickou jednotkou4) dodané mnostvo energie
v plyne vyjadrené v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo megajouloch a ich násobkoch.
§3
Rozsah, truktúra a výka oprávnených nákladov
(1) Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady,5)
ktoré sú preukázate¾ne a v nevyhnutnom rozsahu vynaloené na vykonávanie regulovanej èinnosti, a to
a) náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu malému podniku pod¾a uzatvorených zmlúv na nákup
plynu na zabezpeèenie dodávky plynu odberate¾om
plynu,
b) osobné náklady,6)
c) náklady na plnenie povinností pod¾a osobitných
predpisov,7)
d) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,8)
prièom pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady povaujú rovnomerné odpisy hmotného majetku vyuívaného výhradne na výkon regulovanej
èinnosti, najviac vo výke ustanovenej osobitným
predpisom,9) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady povauje roèný odpis vo výke 25 %
z obstarávacej ceny nehmotného majetku vyuívaného výhradne na výkon regulovanej èinnosti zahrnutého v úètovníctve regulovaného subjektu, ak
táto vyhláka neustanovuje inak,
e) èasti splátok za finanèný prenájom hmotného majetku vyuívaného výhradne na výkon regulovanej
èinnosti pod¾a zmlúv o finanènom prenájme najviac
vo výke odpisov pod¾a písmena d),
f) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa pouíva výhradne na regulovanú èinnos najviac vo výke odpisov pod¾a písmena d); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani

) § 2 písm. c) prvý bod zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 písm. t) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády è. 212/2010 Z. z.
3
) § 2 písm. s) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 409/2007 Z. z.
4
) § 76 ods. 5 a 6 zákona è. 251/2012 Z. z.
5
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 è. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a rámcovej úètovnej osnove pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva (oznámenie
è. 740/2002 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
7
) Napríklad zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov, zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných
zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) § 22 a 29 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
§ 28 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
9
) § 27 zákona è. 595/2003 Z. z.
2
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z nehnute¾ností, najviac vo výke súètu odpisov pod¾a písmena d) a dane z nehnute¾ností; ak nájomca
odpisuje prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok, do oprávnených nákladov sa nájomné za prenájom tohto majetku nezapoèítava,
g) náklady na opravy a údrbu majetku vyuívaného na
zabezpeèenie regulovanej èinnosti v rozsahu zabezpeèujúcom výkon regulovanej èinnosti okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku
a nehmotného majetku pod¾a osobitného predpisu,10)
h) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo poboèkou
zahraniènej banky11) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa pouíva
výhradne na regulovanú èinnos alebo na krytie prevádzkových nákladov súvisiacich výhradne s regulovanou èinnosou.
(2) Oprávnenými nákladmi nie sú:
a) sankcie,
b) náklady spojené s nevyuitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c) odpisy nevyuívaného dlhodobého majetku, odpisy
goodwill a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúèeného z odpisovania,12)
d) odmeny èlenov tatutárnych orgánov a ïalích orgánov
právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzahu s regulovaným subjektom,
e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za kody spôsobené èlenmi tatutárnych orgánov a èlenmi
iných orgánov spoloènosti,
f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,13) príspevky na ivotné poistenie a príspevky na úèelové
sporenie zamestnanca platené zamestnávate¾om,
g) odstupné a odchodné presahujúce výku ustanovenú osobitným predpisom,14)
h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah
ustanovený osobitným predpisom,15)
i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený
osobitným predpisom,17)
k) náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
l) dobrovo¾né poistenie osôb,
10

)
)
12
)
13
)
14
)
15
)
16
)
17
)
11

18

)

19

)

20

)
)
22
)
23
)
24
)
21
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m) manká a kody na majetku vrátane zníenia cien nevyuite¾ných zásob a likvidácie zásob,
n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpoètoch, v kalkulaèných prepoètoch alebo v úètovníctve, duplicitne
úètované náklady,
o) náklady na reprezentáciu a dary,
p) odmeny a dary pri ivotných jubileách a pri odchode
do dôchodku,
q) náklady na starostlivos o zdravie zamestnancov
a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah
ustanovený osobitným predpisom,19)
r) príspevky a náklady na rekreaèné, regeneraèné, rekondièné a ozdravné pobyty, ak povinnos ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,20)
s) náklady na údrbu a prevádzku koliacich a rekreaèných zariadení,
t) daò z nehnute¾nosti platená za koliace a rekreaèné
zariadenia,
u) tipendiá poskytnuté tudentom a uèòom,
v) odpis nedobytnej poh¾adávky,
w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,21)
x) rozdiely zo zmien pouitých úètovných metód a úètovných zásad,22)
y) tvorba opravných poloiek,
z) náklady vynaloené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudaènom konaní,
aa) náklady spojené s prípravou a zabezpeèením nerealizovanej investiènej výstavby,
ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutoèòovanú formou sponzorovania portových, kultúrnych
a zábavných podujatí,
ae) spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,23)
af) náklady na výkon regulovanej èinnosti, ktoré sú vyie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov5), ktorá je zabezpeèovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným
subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súèasou vertikálne integrovaného podniku,24)

§ 29 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 23 zákona è. 595/2003 Z. z.
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
§ 152 Zákonníka práce.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992 Zb. o daniach
z príjmov v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za
sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 124/2006 Z. z.
§ 20 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 59 ods. 14 opatrenia è. 740/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 60/2009 Z. z.
§ 3 písm. a) iesty bod zákona è. 251/2012 Z. z.
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ag) straty z obchodov s finanènými a komoditnými derivátmi,
ah) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
§4
Výka primeraného zisku
Výka primeraného zisku za dodávku plynu malému
podniku je ustanovená v § 7 ods. 7.
§5
Návrh ceny
(1) Súèasou návrhu ceny za dodávku plynu malému
podniku sú:
a) úètovná závierka25) za rok t-2,
b) výroèná správa25) a správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a osobitného predpisu;26) ak regulovaný subjekt nemá povinnos overenia úètovnej
závierky audítorom, uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny,
c) návrh ceny za dodávku plynu malému podniku pod¾a jednotlivých skupín malých podnikov vrátane
podmienok priznania jednotlivého druhu tarify,
d) údaje potrebné na preverenie ceny za dodávku plynu
malému podniku, najmä predpokladané mnostvo
dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách mnostva plynu, poèet odberných miest,
kópie zmlúv uzatvorených dodávate¾om plynu na
nákup plynu pre odberate¾ov plynu a prípadne ïalie potrebné podklady na posúdenie návrhu ceny
pod¾a poiadaviek úradu,
e) vyplnené tabu¾ky uvedené v prílohách è. 1 a 4,
f) výka maximálnej ceny za dodávku plynu malému
podniku pod¾a § 7,
g) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny najvyím orgánom obchodnej spoloènosti alebo drustva
alebo spoloèníkmi verejnej obchodnej spoloènosti,
alebo spoloèníkmi komanditnej spoloènosti regulovaného subjektu.
(2) Peòané hodnoty a jednotkové ceny sa na úèely
výpoètu cien matematicky zaokrúh¾ujú najmenej na
tyri desatinné miesta, prièom fixné mesaèné sadzby
sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.
(3) Ak podklady pod¾a odseku 1 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos
pod¾a osobitného predpisu,27) uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
(4) Pri predkladaní návrhu na zmenu rozhodnutia na
zostávajúce obdobie roku t pod¾a § 7 ods. 8 sa regulovaným subjektom predkladajú iba tie podklady, ktoré neboli predloené s návrhom ceny na rok t.
25
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Dodávka plynu malému podniku
§6
(1) Cenová regulácia dodávky plynu malému podniku sa vzahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva
plyn malému podniku. Malý podnik je koncový odberate¾ plynu s roènou spotrebou plynu za vetky jeho odberné miesta najviac 100 000 kWh za rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na
zaradenie do kategórie malý podnik sa na úèely tejto
vyhláky rozumie rok t-2.
(2) Jednotlivé skupiny odberate¾ov kategórie malý
podnik sú vymedzené na základe odberných pásiem
zoh¾adòujúcich predpokladané mnostvo spotrebovaného plynu vyjadrené v objemových jednotkách alebo
v energetických jednotkách maximálne do výky
100 000 kWh za kalendárny rok.
(3) Pri tvorbe ceny za dodávku plynu malému podniku sa zoh¾adní truktúra odberate¾ov kategórie malý
podnik a cena sa stanovuje tak, aby zoh¾adòovala nákladovos jednotlivých skupín odberate¾ov kategórie
malý podnik a aby nedochádzalo ku kríovým dotáciám
medzi jednotlivými skupinami odberate¾ov kategórie
malý podnik, ako aj medzi ostatnými skupinami odberate¾ov plynu.
(4) Cena za dodávku plynu malému podniku v jednotlivých skupinách odberate¾ov kategórie malý podnik je urèená ako maximálna cena. Maximálna cena sa
skladá z dvoch zloiek, a to z fixnej mesaènej sadzby
a zo sadzby za odobratý plyn. Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku pre jednotlivé skupiny
odberate¾ov kategórie malý podnik na rok t sa navrhuje
tak, aby váený priemer maximálnych cien za dodávku
plynu malým podnikom neprekroèil maximálnu cenu
za dodávku plynu malému podniku na rok t vypoèítanú
pod¾a § 7.
(5) Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku obsahuje
a) náklady na nákup plynu pre malý podnik odvodené
z celkových nákladov na nákup plynu, vychádzajúce
zo vetkých zmlúv o nákupe plynu na zabezpeèenie
zmluvných dodávok plynu pre vetkých odberate¾ov
a zoh¾adòujúce aj cenu krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
b) náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu
plynu pre malý podnik,
c) náklady na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu pre malý podnik,
d) náklady na uskladòovanie plynu potrebného na zabezpeèenie dodávky plynu pre malý podnik,
e) náklady obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu potrebné na zabezpeèenie dodávky plynu pre malý
podnik,
f) primeraný zisk z dodávky plynu pre malý podnik.

) § 17 a 20 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 23 zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z.
o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
27
) Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhláky Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 169/2012 Z. z.
26
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§7
Spôsob výpoètu maximálnej ceny za
dodávku plynu malému podniku
(1) Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku CDMPt v eurách na jednotku mnostva plynu na
rok t sa vypoèíta pod¾a vzorca
CDMPt = CKPt + CPS t + CDS t + CSPt + CDDt + CPZ t ,
kde
CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku
mnostva plynu na rok t pod¾a odseku 5,
CPSt sú náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku mnostva plynu na rok t pod¾a odseku 2,
CDSt sú náklady na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku mnostva
plynu na rok t pod¾a odseku 3,
CSPt sú náklady na uskladòovanie plynu potrebného
na zabezpeèenie dodávky plynu v eurách na jednotku mnostva plynu na rok t pod¾a odseku 4,
CDDt sú náklady obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu
pre malý podnik v eurách na jednotku mnostva
plynu na rok t pod¾a odseku 6,
CPZt je primeraný zisk urèený pod¾a odseku 7.
(2) CPSt sa urèia ako podiel plánovaných nákladov
dodávate¾a plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre vetkých odberate¾ov plynu na vymedzenom území na základe plánovaných denných maxím a plánovaného mnostva dodaného plynu vetkým
odberate¾om plynu na rok t.

(3) CDSt sa urèia ako podiel plánovaných nákladov
dodávate¾a plynu za prístup do vysokotlakovej distribuènej siete na základe plánovaných denných maximálnych odberov odberate¾ov plynu kategórie malý
podnik a za distribúciu plynu pre odberate¾ov plynu
kategórie malý podnik zaradených do prísluných taríf
za distribúciu plynu pod¾a plánovaného mnostva
odobratého plynu a plánovaného mnostva dodaného
plynu malým podnikom na rok t. Ak je dodávate¾om
plynu malému podniku regulovaný subjekt, do ktorého
distribuènej siete je pripojených menej ako 100 000 odberných miest, súèasou nákladov na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu sú aj náklady na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu
distribuènou sieou tohto regulovaného subjektu.
(4) CSPt sa vypoèíta pod¾a vzorca
PNSDt
,
CSPt =
PRQTt
kde
PNSDt sú plánované náklady v eurách na uskladòovanie plynu potrebného na zabezpeèenie dodávky
plynu pre vetkých odberate¾ov plynu odvodené
na základe uzavretých zmlúv na uskladòovanie
plynu na rok t,
PRQTt je plánované mnostvo dodaného plynu pre
vetkých odberate¾ov plynu na rok t.
(5) CKPt sa vypoèíta pod¾a vzorca
PCNNPt
CKPt = 0,8 ×
+ 0,2 × CE NCG,t ,
PRQTt

Èiastka 71

kde
PCNNPt sú celkové plánované náklady v eurách na nákup plynu na rok t vyplývajúce zo vetkých
zmlúv o nákupe plynu na zabezpeèenie zmluvných dodávok plynu pre vetkých odberate¾ov
plynu vrátane krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
PRQTt

je celkové plánované mnostvo nakúpeného
plynu na zabezpeèenie dodávky plynu pre
vetkých odberate¾ov plynu na rok t,

CENCG,t je aritmetický priemer denných cien, zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year futures Cal-t v eurách na
jednotku mnostva plynu za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. septembra roku t-1.
(6) CDDt sa urèia ako podiel celkových plánovaných
oprávnených nákladov pod¾a § 3 ods. 1 okrem nákladov
uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu na dodávku plynu pre odberate¾ov plynu kategórie malý podnik v eurách na celkové plánované mnostvo dodaného plynu pre odberate¾ov plynu
kategórie malý podnik na rok t. Do plánovaných oprávnených nákladov obchodnej èinnosti, ktorá je zabezpeèovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol
súèasou vertikálne integrovaného podniku,24) mono
zaráta len primerané náklady.5) Výpoèet plánovaných
nákladov obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu na dodávku plynu pre malé podniky bude dodávate¾om plynu predloený ako súèas návrhu ceny spolu s odôvodnením výpoètu jednotlivých nákladových poloiek.
(7) CPZt je najvyia miera primeraného zisku, ktorý
mono zahrnú do maximálnej ceny za dodávku plynu
malému podniku, ktorého hodnota je maximálne 10 %
z CKPt, najviac vak 3,50 eura za 1 MWh alebo 0,0371
eura na objemovú jednotku.
(8) Ak sa v priebehu roku t regulovaným subjektom
predloí návrh na zmenu ceny za dodávku plynu malému podniku, maximálna cena za dodávku plynu malému podniku CDMPt Z v eurách na jednotku mnostva
plynu pre zostávajúce obdobie roku t sa vypoèíta pod¾a
vzorca
CDMPt Z = CDMPt + Z,
kde
CDMPt je maximálna cena za dodávku plynu malému
podniku v eurách na jednotku mnostva plynu
na rok t,
Z

je hodnota zmeny v eurách na jednotku
mnostva plynu, ktorá odzrkad¾uje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvòujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri urèení maximálnej ceny za
dodávku plynu malému podniku na rok t. Hodnota zmeny sa zdôvodòuje analýzami v predloenom návrhu na zmenu ceny za dodávku
plynu malému podniku.
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§8

§9

Prechodné ustanovenie

Úèinnos

Pod¾a tejto vyhláky sa postupuje v konaniach o cenovej regulácii za dodávku plynu malému podniku na
rok 2013.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 25. septembra
2012.

Jozef Holjenèík v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 285/2012 Z. z.

ÚDAJE O PREDAJI PLYNU A DODÁVKE PLYNU MALÉMU PODNIKU
Obchodné meno, sídlo a IÈO regulovaného subjektu:
Rok:
È. r.

Ukazovate¾

1.

M1

2.

M2

3.

M3

4.

M4

Poèet
odberných
miest

Mnostvo
3
v tis. m

Mnostvo
v tis. kWh

Trby
(Výnosy)
spolu

Priemerná
cena

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Predaj plynu,
plynu spolu

dodávka

Tabu¾ka sa vypracuje na rok t.
Vysvetlivky k tabu¾ke:
V tabu¾ke sa uvedú plánované údaje na rok t.
Trby (výnosy) sa uvádzajú v eurách bez DPH a priemerná cena sa uvádza v eurách za kilowatthodinu bez DPH.
Kategórie dodávok plynu sa èlenia pod¾a mnostva dodaného plynu malému podniku v objemových jednotkách [v m3].
M1
M2
M3
M4






od 0 do 2 110 kWh vrátane (od 0 do 200 v m3 vrátane)
nad 2 110 do 17 935 kWh vrátane (nad 200 do 1 700 v m3 vrátane)
nad 17 935 do 68 575 kWh vrátane (nad 1 700 do 6 500 v m3 vrátane)
nad 68 575 kWh do 100 000 kWh vrátane (nad 6 500 do 9 475 v m3 vrátane)

Schválil

Vypracoval

Meno, priezvisko:

Meno, priezvisko:

Telefónne èíslo:

Telefónne èíslo:

Podpis:

Podpis:

Dátum:

Dátum:
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 285/2012 Z. z.

ÚDAJE O SPOLOÈNÝCH NÁKLADOCH DODÁVATE¼A PLYNU MALÉMU PODNIKU
Obchodné meno, sídlo a IÈO regulovaného subjektu:
Podiel dodávky
plynu malému
podniku
v tis. eur
ON
CN

Obdobie: rok t

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných neskladovaných dodávok (503)
Sluby (51x)
 z toho opravy a údrba (511)
Osobné náklady (52x)
Ostatné prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x
okrem odpisov)
 z toho dane a poplatky (53x)
 ostatné prevádzkové náklady (54x)
Odpisy DHM a DNM (551)
Finanèné náklady (56x)
 z toho úroky (562)
Mimoriadne náklady (58x)
Ostatné prvotné náklady
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)
 z toho vlastné opravy
 vlastná doprava a mechanizácia
 reijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov
Vysvetlivky k tabu¾ke:
V tabu¾ke sa uvedú plánované údaje na rok t.
DHM  dlhodobý hmotný majetok,
DNM  dlhodobý nehmotný majetok,
ON  oprávnené náklady,
CN  celkové náklady.
Schválil

Vypracoval

Meno, priezvisko:

Meno, priezvisko:

Telefónne èíslo:

Telefónne èíslo:

Podpis:

Podpis:

Dátum:

Dátum:

Podiel ostatných
èinností
v tis. eur

Spolu
v tis. eur
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 285/2012 Z. z.

ÚDAJE O NÁKLADOCH DODÁVATE¼A PLYNU MALÉMU PODNIKU POD¼A § 7 ODS. 6
Obchodné meno, sídlo a IÈO regulovaného subjektu:
Dodávka plynu
malému podniku
v tis. eur

Obdobie: rok t

ON

Spoloèné
náklady  podiel
na dodávke plynu
malému podniku
v tis. eur

Spolu
v tis. eur

CN

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných neskladovaných dodávok (503)
Sluby (51x)
 z toho opravy a údrba (511)
 ostatné prevádzkové náklady (54x)
Osobné náklady (52x)
Ostatné prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem odpisov)
 z toho dane a poplatky (53x)
 ostatné prevádzkové náklady (54x)
Odpisy DHM a DNM (551)
Finanèné náklady (56x)
 z toho úroky (562)
Mimoriadne náklady (58x)
Ostatné prvotné náklady
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)
 z toho vlastné opravy
 vlastná doprava a mechanizácia
 reijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov
Vysvetlivky k tabu¾ke:
V tabu¾ke sa uvedú plánované údaje na rok t.
DHM  dlhodobý hmotný majetok,
DNM  dlhodobý nehmotný majetok,
ON  oprávnené náklady,
CN  celkové náklady.
Spoloèné náklady  náklady, ktoré sa nedajú priamo priradi k regulovanej èinnosti; na ich uplatnenie sa pouije pomer plánovaných
trieb (výnosov) za jednotlivé èinnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania, k celkovým trbám (výnosom).
Schválil

Vypracoval

Meno, priezvisko:

Meno, priezvisko:

Telefónne èíslo:

Telefónne èíslo:

Podpis:

Podpis:

Dátum:

Dátum:
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 285/2012 Z. z.

ÚDAJE O NÁKUPE PLYNU
Obchodné meno, sídlo a IÈO regulovaného subjektu:
Rok:
È. r.

Nákup plynu, dovoz plynu od
(názov spoloènosti, krajina nákupu, dovozu plynu)

Mnostvo v kWh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nákup spolu

9.

 z toho dovoz spolu

Tabu¾ka sa vypracuje na rok t.
Vysvetlivky k tabu¾ke:
Pre rok t sa uvedú plánované údaje.
Priemerná cena sa uvedie bez DPH.

Schválil

Vypracoval

Meno, priezvisko:

Meno, priezvisko:

Telefónne èíslo:

Telefónne èíslo:

Podpis:

Podpis:

Dátum:

Dátum:

Priemerná cena
(euro/kWh)
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlaèovej chyby

v zákone è. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

V èl. IV ôsmom bode § 22 úvodnej vete majú by namiesto slov pod¾a osobitného predpisu správne uvedené slová
pod¾a osobitného predpisu3) dvakrát.
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