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ZÁKON
z 19. júna 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej
republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej
republiky v znení zákona è. 369/1999 Z. z., zákona
è. 441/2001 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 454/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 216/2008 Z. z. a zákona è. 49/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti obèanov Slovenskej republiky
(ïalej len obèan) pri hlásení ich pobytu,
b) práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu
obèanov,
c) zriadenie registra obyvate¾ov Slovenskej republiky
(ïalej len register), centrálnej ohlasovne a registra
fyzických osôb,
d) úlohy tátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne,
e) poskytovanie údajov z evidencie pobytu obèanov,
z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne..
2. V § 3 ods. 8 písm. a) sa èíslo 15 nahrádza èíslom
18 a na konci sa pripájajú tieto slová: vydaný orgánmi Slovenskej republiky.
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 4d znie:

4d) § 31 ods. 4 a 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov..

4. V § 3 ods. 8 písmeno d) znie:
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením obèana
na trvalý pobyt s osvedèeným podpisom vlastníka
alebo vetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej èasti s údajmi pod¾a § 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie
sa nevyaduje, ak
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie obèana, ktorý má zriadené vecné
bremeno doivotného uívania nehnute¾nosti,

3. ide o prihlásenie manela alebo nezaopatreného
dieaa4f) vlastníka alebo
4. vlastník alebo vetci spoluvlastníci budovy alebo
jej èasti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením
obèana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4e sa vypúa.
5. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Za èlenov rodiny môe hlási trvalý pobyt jeden
z èlenov tejto rodiny..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 sa vypúa.
6. V § 4 ods. 2 a 3 sa èíslo 15 nahrádza èíslom
18.
7. V § 4 odsek 4 znie:
(4) Za obèana, ktorý je povinný hlási trvalý pobyt,
môe túto povinnos splni ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj obèiansky preukaz a splnomocnenie s osvedèeným podpisom splnomocnite¾a a za obèana, ktorého
pobyt hlási, doklady uvedené v § 3 ods. 8 písm. c) a d)..
8. V § 4 ods. 5 sa èíslo 4 nahrádza èíslom 3.
9. V § 4 ods. 6 písm. b) uvádzacia veta znie:
b) uvies na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje
týkajúce sa vlastníka alebo vetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej èasti v tomto rozsahu:.
10. V § 4 ods. 6 písm. b) druhý bod znie:
2. názov, identifikaèné èíslo právnickej osoby, sídlo
právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej kona v jej mene, ak ide o právnickú osobu, ak
súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na
prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník alebo
vetci spoluvlastníci budovy alebo jej èasti pred zamestnancom ohlasovne..
11. V § 4 ods. 7 sa èíslo 15 nahrádza èíslom 18
a za slovo vyplni sa vkladajú slová a podpísa.
12. V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
f) na návrh vlastníka alebo vetkých spoluvlastníkov
budovy alebo jej èasti obèanovi, ktorý nemá k budove alebo jej èasti iadne uívacie právo; návrh
nemono poda voèi vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej èasti, manelovi alebo nezaopatrenému dieau vlastníka alebo spoluvlastníka
budovy alebo jej èasti,.
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13. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Pri podaní návrhu na zruenie trvalého pobytu
pod¾a odseku 1 písm. f) musia by ohlasovni predloené
okrem dokladov uvedených v § 3 ods. 8 aj tieto doklady:
a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manelstva, ak bolo manelstvo rozvedené,
b) dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manelov alebo právoplatné rozhodnutie
súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manelov, ak bolo vydané,
c) rozhodnutie súdu o nariadení predbeného opatrenia, ak bolo vydané,
d) dohodu o zruení alebo obmedzení uívacieho práva
alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zruení alebo
obmedzení uívacieho práva, ak bolo vydané..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
14. V § 8 ods. 3 sa slová platný obèiansky preukaz
a doklady pod¾a § 3 ods. 8 písm. c) a d) nahrádzajú slovami doklady pod¾a § 3 ods. 8 písm. a), c) a d).
15. V § 8 ods. 5 poslednej vete sa slová vlastníka,
spoluvlastníka alebo nájomcu nahrádzajú slovami
vlastníka alebo vetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej èasti.
16. § 8 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ohlasovòa zruí záznam o prechodnom pobyte
na návrh vlastníka alebo vetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej èasti aj pred uplynutím doby, na ktorú
bol ohlásený..
17. V § 10 písmeno c) znie:
c) urobi záznam5b) o hlásení pobytu v evidencii pobytu
obèanov, ak sú splnené podmienky pod¾a § 3 ods. 8,
§ 5, § 7 ods. 1, § 8 ods. 3 alebo § 9,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5b znie:

5b) § 16 ods. 2 písm. a) zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 216/2007 Z. z..

18. V § 10 písmeno e) znie:
e) zaznamena bezodkladne do registra údaje o hlásení
pobytu, ak má zabezpeèený priamy vstup do registra
alebo ak nemá zabezpeèený priamy vstup do registra, doruèi bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslunému okresnému riadite¾stvu Policajného zboru, ktorý ich do registra zaznamená,.
19. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§10a
Centrálna ohlasovòa
(1) Centrálna ohlasovòa je informaèný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého obèan môe hlási
pobyt a iada potvrdenie o pobyte ohlasovòu, ktorá je
pripojená na centrálnu ohlasovòu. Správcom centrálnej ohlasovne je ministerstvo. Ministerstvo zverejòuje
zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovòu
na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
(2) Ohlasovòa je povinná zmeny údajov o pobyte vykonané centrálnou ohlasovòou zaznamena bezod-
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kladne do svojej manuálnej evidencie a zasla vyplnený
odhlasovací lístok ohlasovni doterajieho trvalého pobytu obèana o skonèení tohto pobytu, ak ide o ohlasovòu, ktorá nie je pripojená na centrálnu ohlasovòu.
(3) Obèan je povinný pri hlásení pobytu prostredníctvom centrálnej ohlasovne vyplni poadované elektronické formuláre a podpísa ich zaruèeným elektronickým podpisom. Vzor elektronických formulárov
zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle
a na ústrednom portáli verejnej správy.
(4) Podrobnosti a podmienky automatizovaného prístupu k údajom z centrálnej ohlasovne upravia vzájomnou dohodou ministerstvo a správca informaèného
systému verejnej správy vedeného v súlade so tandardmi pod¾a osobitného predpisu.5c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5c znie:

5c) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

20. V § 11 písm. i) sa vypúa èiarka a slová prípadne aj èíslo bytu sa nahrádzajú slovami a èíslo bytu, ak
sa dom èlení na byty.
21. V § 11 písm. n) sa vypúajú slová a údaj o poslednom trvalom pobyte.
22. V § 15 písm. b) sa prvý bod dopåòa bodom 1g, ktorý znie:
1g. èíslo bytu,.
23. V § 15 písm. b) sa druhý bod dopåòa bodom 2g,
ktorý znie:
2g. èíslo bytu,.
24. V § 15 písm. d) ôsmom bode sa slovo udelení
nahrádza slovom nadobudnutí a slová prepustení zo
tátneho zväzku sa nahrádzajú slovami strate tátneho obèianstva.
25. V § 16 písm. d) siedmom bode sa slovo udelení
nahrádza slovom nadobudnutí a slová prepustení zo
tátneho zväzku sa nahrádzajú slovami strate tátneho obèianstva.
26. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 75/2013 Z. z..

27. V § 20 sa za slovo orgánov vkladá èiarka a slová
obcí poverených vies matriku.
28. V § 21 sa slová prepustení zo tátneho zväzku
nahrádzajú slovami strate tátneho obèianstva.
29. V § 22 ods. 1 písm. a) sa slovo udelení nahrádza
slovom nadobudnutí.
30. V § 22 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená b)
a d).
31. V § 22a ods. 1 a 2 sa slová tátne orgány a ohlasovne nahrádzajú slovami tátne orgány, obce poverené vies matriku a ohlasovne.
32. V § 23 sa vypúa odsek 1.
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Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 1
a 4.
33. V § 23 ods. 2 a 4 sa èíslo 2 nahrádza èíslom 1.
34. Za § 23 sa vkladajú § 23a a 23c, ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafom znejú:
Register fyzických osôb
§ 23a
(1) Register fyzických osôb je základný register verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o fyzických
osobách pod¾a § 23b. Správcom registra fyzických osôb
je ministerstvo.
(2) Z registra fyzických osôb sa v rozsahu plnenia
úloh pod¾a osobitných predpisov poskytujú údaje orgánom tátnej správy, súdom, obciam a vyím územným
celkom a iným orgánom verejnej moci, zdravotným
poisovniam, fyzickým osobám a právnickým osobám,
ak im bola zverená pôsobnos v oblasti verejnej správy
pod¾a osobitných predpisov, ako aj iným èlenským tátom Európskej únie alebo tretím tátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3) Údaje o fyzických osobách vedené v registri fyzických osôb sa povaujú za úplné a zodpovedajúce skutoènosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v registri
fyzických osôb, nemôe iná osoba namieta, e tieto
údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutoènosti.
§ 23b
(1) Register fyzických osôb obsahuje údaje o
a) obèanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky uvedené v § 15,
b) obèanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvedené v § 16,
c) cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený
azyl na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v § 17,
d) cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky evidovaných v informaèných systémoch vedených pod¾a osobitného predpisu7) v tomto rozsahu:
1. meno,
2. priezvisko,
3. rodné priezvisko,
4. dátum narodenia,
5. miesto narodenia,
6. tát narodenia,
7. tátna príslunos,
8. pohlavie,
9. titul,
10. rodinný stav,
11. dátum úmrtia,
12. miesto úmrtia,
13. tát úmrtia,
14. adresa posledného známeho pobytu,
15. tát pobytu,
16. identifikátor fyzickej osoby.
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(2) Správca informaèného systému verejnej správy8b)
vkladá do registra fyzických osôb vetky údaje o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky,
ktoré vedie v informaènom systéme verejnej správy
v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. d), avak najmenej
v rozsahu
1. meno,
2. priezvisko,
3. pohlavie,
4. tát pobytu,
5. rok narodenia,
6. miesto narodenia a tát narodenia; ak takéto údaje
nevedie, tak tátnu príslunos.
(3) Ak správca informaèného systému verejnej správy vo svojom informaènom systéme nevedie alebo nemá
uvedený niektorý z údajov uvedených v odseku 2 alebo
by poskytovanie údajov bolo v rozpore s iným osobitným predpisom,8c) údaje o takejto fyzickej osobe do registra fyzických osôb neposkytne.
§ 23c
(1) Údaje do registra fyzických osôb o cudzincoch bez
pobytu na území Slovenskej republiky sú povinní poskytova ministerstvu
a) správcovia informaèných systémov verejnej správy,
ktorí ich vedú pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov,8b)
b) ostatné evidencie verejnej správy na základe dohody
medzi prevádzkovate¾om registra fyzických osôb
a prevádzkovate¾om informaèného systému vedeného pod¾a osobitných predpisov.8b)
(2) Údaje o fyzických osobách v rozsahu údajov pod¾a
§ 23b ods. 1 písm. a) a c) sa do registra fyzických osôb
vkladajú z registra.
(3) Fyzická osoba, o ktorej sa nevedie informácia v registri, môe poiada o informáciu o svojich údajoch
z registra fyzických osôb.
(4) Podrobnosti a podmienky poskytovania údajov do
registra fyzických osôb a prístupu k údajom z registra fyzických osôb upravia vzájomnou dohodou ministerstvo
a správca informaèného systému verejnej správy vedeného v súlade so tandardmi pod¾a osobitného predpisu.5c)
(5) Povinnosti pod¾a odseku 1 sa nevzahujú na informaèné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpeèenia obrany Slovenskej republiky, bezpeènosti
Slovenskej republiky a utajovaných skutoèností..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8b a 8c znejú:

8b) § 3 ods. 1 a 2 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
8c
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 767/2008
z 9. júla 2008 o vízovom informaènom systéme (VIS) a výmene
údajov o krátkodobých vízach medzi èlenskými tátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení..

35. V § 25 ods. 2 sa za slová (§ 11) vkladá èiarka
a slová a do registra (§ 13) sa nahrádzajú slovami do
registra (§ 13) a do registra fyzických osôb (§ 23a).
36. V § 25 ods. 3 sa za slová (§ 11) vkladá èiarka
a slová a z registra (§ 13) sa nahrádzajú slovami z registra (§ 13) a z registra fyzických osôb (§ 23a).
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37. V § 26 ods. 4 sa za èíslo 17 vkladá èiarka a slová
§ 23b.
38. Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 26b
Kontrola
(1) Kontrolnú èinnos na úseku hlásenia pobytu vykonávajú obvodné úrady a ministerstvo.
(2) Obvodný úrad vykonáva v ohlasovniach vo svojom územnom obvode kontrolu najmenej jedenkrát za
rok.
(3) Obvodný úrad je povinný kadoroène predloi
ministerstvu správu o vykonaní kontroly, o zistených
nedostatkoch a o opatreniach uloených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do
31. marca..
Èl. II
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona
è. 180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 729/2004 Z. z., zákona è. 561/2005 Z. z., zákona
è. 327/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
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è. 82/2009 Z. z., zákona è. 199/2009 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 48/2011 Z. z., zákona è. 400/2011 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 80/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 5 znie:
(5) Zbor sa môe podie¾a na materiálno-technickom
vybavení obecných hasièských útvarov a obecných hasièských zborov, Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných obèianskych zdruení, ktoré
sa zúèastòujú na plnení úloh na úseku ochrany pred
poiarmi; ustanovenia osobitného predpisu3b) sa nepouijú..
Èl. III
Zákon è. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v znení zákona è. 287/2012 Z. z. a zákona è. 8/2013
Z. z. sa dopåòa takto:
§ 4a sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na poskytovanie dotácie na úèely pod¾a § 2a
písm. h), j), k), m) a n) sa nevzahujú ustanovenia § 4
ods. 1 písm. b), § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2013
okrem èl. I bodov 19, 32 a 34, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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191
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. júla 2013
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Pod¾a § 23 zákona è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov

vyhlasujem
vo¾by do zastupite¾stiev samosprávnych krajov a vo¾by
predsedov samosprávnych krajov
a
urèujem
deò konania volieb na sobotu 9. novembra 2013.

Pavol Paka v. r.
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192
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. júla 2013
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy
obcí
1. v y h l a s u j e m
pod¾a § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov nové vo¾by do
orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe è. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r è u j e m
a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
è. 346/1990 Zb. deò konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu
25. januára 2014,
b) pod¾a § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na
nové vo¾by uvedené v prílohe è. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Paka v. r.
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Príloha è. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky è. 192/2013 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú kona nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 25. januára 2014
Obec
Terchová
Demänovská Dolina
Ïanová
Ivanèiná
Raka
tefanov nad Oravou
Poniky
Lackov
Hendrichovce
Ondavka
Harakovce
Pav¾any
Makovce
Koice  mestská èas
Vyné Opátske
Koická Belá
Opátka
Vajkovce
Baèkov

Volí sa

Okres
ilina
Liptovský Mikulá
Martin

starosta
starosta
starosta
poslanec
poslanec
starosta
poslanec
starosta
starosta
poslanec
starosta
poslanci

Tvrdoín
Banská Bystrica
Krupina
Preov
Bardejov
Levoèa
Stropkov

starosta

Koice

starosta
starosta
starosta

ilinský kraj

Turèianske Teplice

starosta

poslanec

Kraj

Koice-okolie
Trebiov

Banskobystrický kraj

Preovský kraj

Koický kraj
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Príloha è. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky è. 192/2013 Z. z.

LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 25. januára 2014
Lehota
85 dní
65 dní
55 dní

§  ods.

Úloha

16  9

Zverejnenie poètu obyvate¾ov obce ku dòu
vyhlásenia volieb

93

Zverejnenie volebných obvodov a poètu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli pri
vo¾bách do obecného zastupite¾stva

16  2

Podanie kandidátnych listín

21  1, 2

55 dní

14  1

50 dní

14  3

45 dní

17  2
22  2

40 dní

10  2

35 dní

18 a 23

30 dní

13  3

25 dní

27

20 dní

15  1

17 dní

30  1

15 dní

15  3

48 hodín

30  3
26  1

Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Uskutoènenie prvého zasadania miestnej
volebnej komisie
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupite¾stva a na starostu
obce
Urèenie volebných miestností
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
Uskutoènenie prvého zasadania
obvodnej volebnej komisie
Informovanie volièov o zápise do zoznamu
volièov a o èase a mieste konania volieb
Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Zaèiatok volebnej kampane
Uskutoènenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
Ukonèenie volebnej kampane
Volebný deò

Zabezpeèí
obec
obecné
zastupite¾stvo

Termín
1. 11. 2013
21. 11. 2013

politické strany
a nezávislí kandidáti

1. 12. 2013

politické strany

1. 12. 2013

miestna
volebná komisia
miestna
volebná komisia

6. 12. 2013
11. 12. 2013

starosta obce

16. 12. 2013

miestna
volebná komisia
obvodná
volebná komisia
obec

21. 12. 2013

31. 12. 2013

politické strany

5. 1. 2014

politické strany
a nezávislí kandidáti

8. 1. 2014

okrsková
volebná komisia
politické strany
a nezávislí kandidáti

10. 1. 2014

okrsková
volebná komisia

26. 12. 2013

23. 1. 2014
25. 1. 2014
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193
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 20. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len úrad)
pod¾a § 40 ods. 1 písm. a) a e), g) a i) a l) zákona
è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) regulaèným obdobím obdobie od roku 2012 do roku
2016,
b) rokom t rok, na ktorý sa urèuje alebo platí cena,
c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e) východiskovým rokom rok 2012,
f) mnostvom plynu mnostvo plynu v objemových
jednotkách alebo energetických jednotkách,
g) objemovou jednotkou 1 m3 plynu1) pri podmienkach
uvedených v zmluve o prístupe do prepravenej siete
a preprave plynu alebo v zmluve o pripojení do prepravnej siete alebo v zmluve o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu alebo v zmluve o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu a platnom
cenníku pre jednotlivé skupiny uívate¾ov distribuènej siete2) alebo v platnom cenníku pre uívate¾ov zásobníka,3)
h) 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,
i) energetickou jednotkou dodané alebo dopravené
mnostvo energie v plyne vyjadrené v jednotkách
energie v kilowatthodinách alebo megajouloch a ich
násobkoch pod¾a osobitného predpisu.4)
§2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia v plynárenstve sa vzahuje na
a) pripojenie do prepravnej siete,
b) pripojenie do distribuènej siete,
c) pripojenie nových výrobcov plynu do siete,
1

)
)
3
)
4
)

d)
e)
f)
g)

poskytovanie podporných sluieb,
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu,
dodávku plynu zranite¾ným odberate¾om, ktorými
sú odberate¾ plynu v domácnosti a malý podnik,
h) dodávku plynu dodávate¾om poslednej intancie,
i) výkup plynárenského zariadenia.
§3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia v plynárenstve sa vykonáva
a) priamym urèením maximálnej ceny za pripojenie do
prepravnej siete,
b) urèením spôsobu výpoètu maximálnej ceny za pripojenie do distribuènej siete,
c) priamym urèením maximálnej ceny za pripojenie
nových výrobcov plynu do siete,
d) priamym urèením maximálnej ceny a tarify za poskytovanie podporných sluieb,
e) priamym urèením porovnate¾nej ceny za prístup do
prepravnej siete a prepravu plynu,
f) urèením spôsobu výpoètu maximálnej ceny a tarify
za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu,
g) urèením spôsobu výpoètu maximálnej ceny za dodávku plynu zranite¾ným odberate¾om,
h) urèením spôsobu výpoètu maximálnej ceny za dodávku plynu dodávate¾om poslednej intancie,
i) priamym urèením maximálnej ceny za výkup plynárenského zariadenia.
§4
Rozsah, truktúra a výka ekonomicky
oprávnených nákladov
(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi5) sú
a) náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu odberate¾om plynu v domácnosti a malým podnikom
pod¾a uzatvorených zmlúv na nákup plynu pre zabezpeèenie dodávky plynu odberate¾om plynu,
b) náklady na obstaranie plynu na vlastnú spotrebu
plynu a prevádzkové straty plynu v sieti najviac vo
výke 2 % z objemu plynu vstupujúceho do distri-

§ 2 písm. c) prvého bodu zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 písm. c) piateho bodu zákona è. 251/2012 Z. z.
§ 2 písm. c) siedmeho bodu zákona è. 251/2012 Z. z.
§ 1 ods. 1 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách
prepoètu objemových jednotiek mnostva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva urèenie objemu plynu a spa¾ovacieho tepla
objemového.
5
) § 2 písm. e) zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach.
2
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c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

6
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buènej siete a náklady na obstaranie plynu pre potreby vyvaovania distribuènej siete,
spotreba materiálu, technologické náklady zahàòajúce náklady na energie, suroviny a technologické
hmoty,
osobné náklady;6) za oprávnené náklady sa
povaujú aj priemerné osobné náklady na jedného
zamestnanca na rok t zvýené oproti priemerným
osobným nákladom na rok t-1 najviac o výku aritmetického priemeru zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloeniu návrhu ceny
pod¾a osobitného predpisu7) uvedených na webovom
sídle tatistického úradu Slovenskej republiky
v èasti Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému
obdobiu minulého roku v percentách,
prevádzkové náklady,
reijné náklady,
náklady na plnenie povinností pod¾a osobitných
predpisov,8)
odpisy majetku9) vyuívaného výhradne na výkon
regulovanej èinnosti, prièom pri hmotnom majetku
sa za oprávnené náklady povaujú rovnomerné odpisy hmotného majetku, najviac vo výke ustanovenej osobitným predpisom,10) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady povauje roèný odpis
vo výke 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v úètovníctve regulovaného subjektu, ak táto vyhláka neustanovuje inak,
èasti splátok za finanèný prenájom hmotného majetku vyuívaného výhradne na výkon regulovanej
èinnosti pod¾a zmlúv o finanènom prenájme, najviac
vo výke odpisov pod¾a osobitného predpisu,9)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa pouíva výhradne na regulovanú èinnos, najviac vo výke odpisov pod¾a písmena h); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani
z nehnute¾ností, najviac vo výke súètu odpisov pod¾a osobitného predpisu9) a dane z nehnute¾ností,
náklady na opravu a údrbu majetku vyuívaného na
zabezpeèenie regulovanej èinnosti v rozsahu zabezpeèujúcom výkon regulovanej èinnosti okrem nákladov
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na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku pod¾a osobitného predpisu,11)
l) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo poboèkou
zahraniènej banky12) 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) Ekonomicky 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,13)
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 regulovaného subjektu,
f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,14) príspevky na ivotné poistenie a príspevky na úèelové
sporenie zamestnanca platené zamestnávate¾om,
g) odstupné a odchodné presahujúce výku ustanovenú osobitným predpisom,15)
h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah
ustanovený osobitným predpisom,16)
i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,17)
j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
k) náklady na poskytovanie ochranných pracovných
prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,19)
l) dobrovo¾né poistenie osôb,
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,

) § 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 opatrenia è. MF/25814/2006-74 (oznámenie è. 671/2006 Z. z.).
7
) § 14 ods. 4 písm. c) zákona è. 250/2012 Z. z.
8
) 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. 251/2012 Z. z. a 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.
9
) § 22 a 29 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
10
) § 27 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 548/2011 Z. z.
11
) § 29 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 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.
13
) § 23 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14
) § 12 ods.1 písm. b) zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení zákona è. 361/2012 Z. z.
16
) § 152 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
18
) § 3 a 6 zákona 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.
19
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
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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,20)
r) príspevky a náklady na rekreaèné, regeneraèné, rekondièné a ozdravné pobyty, ak povinnos ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,21)
s) náklady na údrbu a prevádzku koliacich a rekreaèných zariadení a iných zariadení, ktoré nesúvisia
s regulovanou èinnosou,
t) daò z nehnute¾nosti platená za koliace a rekreaèné
zariadenia,
u) tipendiá poskytnuté tudentom a iakom stredných odborných kôl,
v) odpis nedobytnej poh¾adávky,
w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,22)
x) rozdiely zo zmien pouitých úètovných metód a úètovných zásad,23)
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 podpory portových, kultúrnych, zábavných podujatí a iných èinností,
ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený
osobitným predpisom,24)
af) náklady na výkon regulovanej èinnosti, ktoré sú vyie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov pod¾a osobitného predpisu,25)
ktorá je zabezpeèovaná regulovaným subjektom,
iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom,
ktorý je alebo bol súèasou vertikálne integrovaného
podniku,26)
ag) straty z obchodov s finanènými derivátmi a komoditnými derivátmi,
ah) vyplatené kompenzaèné platby pod¾a osobitného
predpisu,27)
ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
20
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§5
Spôsob urèenia výky primeraného zisku
(1) Primeraný zisk zoh¾adòuje rozsah potrebných investícií na zabezpeèenie dlhodobej spo¾ahlivej, bezpeènej a efektívnej prevádzky siete, primeranú návratnos
prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.
(2) Výka primeraného zisku za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu pre regulovaný subjekt,
ktorý distribuuje plyn distribuènou sieou v roku t a do
ktorej je v roku t-1 pripojených viac ako 100 000 odberných miest, je urèená ako reálna miera výnosnosti regulaènej bázy aktív pred zdanením na regulaèné obdobie (WACC) vypoèítaná pod¾a vzorca
E
RE
D
WACC =
×
+
× R D,
E + D (1 - T ) E + D
kde
T je sadzba dane z príjmov na rok t,
E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,
D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,
RD je reálna cena cudzích zdrojov, prepoèítaná priemerná výka úverov poskytnutých nefinanèným spoloènostiam na obdobie piatich a viac rokov s výkou úveru nad
jeden milión eur na východiskový rok vo výke 5,13 %,
RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypoèítaná pod¾a vzorca
R E = R F + β LE V × (R M - R F ),
kde
RF je výnosnos bezrizikového aktíva, prepoèítaný priemerný výnos pä a viacroèných tátnych dlhopisov
emitovaných na slovenskom trhu za roky 2007 a 2011
na východiskový rok vo výke 4,01 %,
âLEV je váený koeficient â, ktorý definuje citlivos akcie spoloènosti na riziko trhu so zoh¾adnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, vypoèítaný pod¾a vzorca
D⎤
⎡
β LEV = β UNLEV × ⎢1 + (1 - T ) × ⎥,
⎣
E⎦
kde
âUNLEV je neváený koeficient â bez vplyvu sadzby dane
z príjmov a podielu cudzích zdrojov na východiskový
rok vo výke 0,30; pre ïalie roky je urèený úradom
v intervale od 0,30 do 0,65,
T je sadzba dane z príjmov na rok t,

) 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.
21
) Napríklad § 11 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
22
) § 20 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
) § 59 ods. 14 opatrenia è. 23054/2002-92 v znení opatrenia è. MF/26312/2009-74 (oznámenie è. 518/2009 Z. z.).
24
) § 19 ods. 2 písm. l) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 60/2009 Z. z.
25
) § 31 ods. 3 písm. d) zákona è. 250/2012 Z. z.
26
) § 3 písm. a) iesteho bodu zákona è. 251/2012 Z. z.
27
) Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú tandardy kvality uskladòovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu.
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D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu; na
východiskový rok je urèený vo výke 60 % v prospech
cudzieho kapitálu,
RM je výkonnos trného portfólia urèená úradom na
východiskový rok vo výke 7,01 %,
(RM  RF) je celková riziková prémia pre východiskový
rok urèená úradom vo výke 3 %; pre ïalie roky regulaèného obdobia urèená úradom v intervale od 3 % do 6 %.
Pre východiskový rok je úradom vypoèítaná reálna
miera výnosnosti regulaènej bázy aktív (WACC) vo výke 6,04 %. Hodnoty parametrov pre ïalie roky, ktoré
slúia na výpoèet miery výnosnosti regulaènej bázy aktív (WACC) pred zdanením, sú zverejnené na webovom
sídle úradu do 30. júna kalendárneho roka.
Prístup do prepravnej siete
a preprava plynu
§6
(1) Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete
a prepravy plynu sa vzahuje na regulovaný subjekt,
ktorý prepravuje plyn prepravnou sieou v roku t.
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pravené mnostvo plynu, dohodnuté denné maximum
a dåku platnosti zmluvy, ako aj parametre vybraných
potenciálnych uívate¾ov prepravnej siete zaradených
v súlade s navrhovanými tarifami za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. Analýza porovnáva celkové
priemerné ceny za prepravu plynu vrátane prepoèítania
na dåkové jednotky, zoh¾adòujúc príslunú vzdialenos
vstupných a výstupných bodov prepravnej siete.
(3) Porovnate¾ná cena za prístup do prepravnej siete
a prepravu plynu na rok t zoh¾adòuje výsledky analýzy a navrhuje sa vo forme taríf za prístup do prepravnej
siete a prepravu plynu.
§8
Postup a podmienky uplatòovania porovnate¾nej
ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu
(1) Tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu
plynu na rok t sa navrhujú vo forme vstupnovýstupného tarifného systému (ïalej len tarifný systém). Tarifný systém sa skladá z osobitných taríf pre vstupné
body do prepravnej siete a osobitných taríf pre výstupné body z prepravnej siete.30)

(2) Súèasou návrhu ceny za prístup do prepravnej
siete a prepravu plynu sú
a) úètovná závierka28) za rok t-2,
b) správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a
osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom,
c) návrh druhov taríf, ktoré regulovaný subjekt bude fakturova jednotlivým uívate¾om prepravnej siete, vrátane podmienok priznania jednotlivých druhov taríf,
d) údaje potrebné na preverenie taríf vrátane analýzy
pod¾a § 7, prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny,
e) vyplnené tabu¾ky uvedené v prílohách è. 1 a 5.

(2) Tarifný systém sa èlení na tarify vzahujúce sa
k dennej prepravnej kapacite a tarify vzahujúce sa
k mnostvu skutoène prepraveného plynu.

(3) Ak podklady pod¾a odseku 2 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos,
uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.

(5) Súèasou tarifného systému sú aj platby za prekroèenie dennej prepravnej kapacity na príslunom
vstupnom alebo výstupnom bode. Na odberate¾a plynu,
ktorý je pripojený do prepravnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súèasne poskytovate¾om podporných
sluieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných sluieb a dodávke regulaènej elektriny, sa po preukázaní skutoèného poskytnutia podporných sluieb a dodávky regulaènej elektriny a po
preukázaní mnostva plynu potrebného na výrobu regulaènej elektriny neuplatòuje platba za prekroèenie
dennej prepravnej kapacity na príslunom výstupnom
bode, prièom platba uívate¾a prepravnej siete za prepravu plynu pod¾a platného cenového rozhodnutia tým
nie je dotknutá.

§7
(1) Podkladom k návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t je aj analýza cien za
prepravu plynu v ostatných èlenských tátoch Európskej únie v roku t-1(ïalej len analýza) vypracovaná
regulovaným subjektom.
(2) Analýza zahàòa najmä prevádzkovate¾ov prepravných sietí, ktorí pouívajú vstupnovýstupný tarifný systém, a prevádzkovate¾ov prepravných sietí v èlenských
tátoch Európskej únie susediacich so Slovenskou republikou. Kritériá porovnávania pouité v analýze zoh¾adòujú aj parametre existujúcich uívate¾ov prepravnej
siete na vymedzenom území, a to najmä plánované pre28

(3) Tarify vzahujúce sa k dennej prepravnej kapacite
sa navrhujú pre dennú prepravnú kapacitu objednanú
na obdobie jedného roka a pre dennú prepravnú kapacitu objednanú na obdobie kratie ako jeden rok.
(4) Tarify vzahujúce sa na mnostvo skutoène prepraveného plynu zahàòajú plyn na prevádzkové úèely,
ktorý sa poskytuje prevádzkovate¾ovi prepravnej siete
vo forme plynu pristaveného na vstupnom bode do prepravnej siete.

(6) Súèasou tarifného systému je aj cena za preruite¾nú kapacitu,31) ktorá je urèená v závislosti od pravdepodobnosti preruenia prepravy plynu.

) § 17 a 22a zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve 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.
30
) § 47 ods. 3 a 4 vyhláky Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.
31
) Èl. 2 ods. 1 bod 13 a èl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 08. 2009) v platnom znení.
29
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Prístup do distribuènej siete
a distribúcia plynu
§9
Prístup do distribuènej siete a distribúcia
plynu regulovaným subjektom, do ktorého
distribuènej siete je pripojených viac ako
100 000 odberných miest, a poskytovanie
podporných sluieb v plynárenstve
(1) Cenová regulácia prístupu do distribuènej siete
a distribúcie plynu pod¾a § 9 a 12 sa vzahuje na regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribuènou
sieou v roku t, do ktorej je v roku t-1 pripojených viac
ako 100 000 odberných miest.
(2) Súèasou návrhu ceny za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu sú
a) úètovná závierka28) za rok t-2,
b) správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a
osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom,
c) výka maximálnej ceny za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu urèenej pod¾a § 12 a postup
pri výpoète tejto ceny,
d) údaje potrebné na výpoèet maximálnej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu a maximálnej ceny za poskytovanie podporných sluieb,
e) návrh druhov taríf za prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu, ktoré regulovaný subjekt bude
fakturova jednotlivým uívate¾om distribuènej siete, vrátane podmienok priznania jednotlivých druhov taríf,
f) údaje potrebné na preverenie cien za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu a ceny za poskytovanie podporných sluieb, najmä predpokladaný
objem distribuovaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v objemových jednotkách, poèet odberných miest, výka predpokladaných hodnôt denných
maxím v objemových jednotkách distribuovaného
plynu, prípadne iné podklady na posúdenie návrhu
ceny,
g) vyplnené tabu¾ky uvedené v prílohách è. 6 a 10
a iné skutoènosti ovplyvòujúce priamo alebo nepriamo náklady regulovaného subjektu.
(3) Ak podklady pod¾a odseku 2 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos,
uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
§ 10
Postup a podmienky uplatòovania maximálnej ceny
a tarify za prístup do distribuènej siete a distribúciu
plynu a maximálnej ceny za poskytovanie
podporných sluieb v plynárenstve
(1) Tarify za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, aby celkové plánované trby z taríf za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v roku t regulaèného obdobia v eurách
na objemovú jednotku neprekroèili maximálnu cenu za
prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu na rok
t vypoèítanú pod¾a § 12; súèasou taríf sú aj platby za
prekroèenie dennej distribuènej kapacity a cena za
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poskytovanie podporných sluieb v plynárenstve. Platby za prekroèenie dennej distribuènej kapacity sa
stanovujú osobitne pre mesiace január, február, marec, október, november, december a osobitne pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september. Sadzby
za dennú distribuènú kapacitu na odbernom mieste
pre prevádzkovate¾a distribuènej siete, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest a ktorý je
súèasne dodávate¾om plynu pre menej ako 500 000 domácností a dodáva plyn výluène pre domácnosti, sa urèujú osobitne pre mesiace január, február, marec, október, november, december a osobitne pre mesiace
apríl, máj, jún, júl, august a september. Na odberate¾a
plynu, ktorý je pripojený do distribuènej siete a ktorý je
výrobcom elektriny a súèasne poskytovate¾om podporných sluieb v elektroenergetike na základe zmluvy
o poskytovaní podporných sluieb a dodávke regulaènej elektriny, sa po preukázaní dodávky regulaènej
elektriny výrobcom elektriny a po preukázaní objemu
plynu potrebného na výrobu regulaènej elektriny neuplatòuje platba za prekroèenie dennej distribuènej
kapacity na odbernom mieste. V mesiaci, v ktorom dolo k prekroèeniu dennej distribuènej kapacity, sa dodatoèná platba za dennú distribuènú kapacitu na tomto odbernom mieste pre tohto odberate¾a plynu rovná
súèinu prekroèenia dohodnutej dennej distribuènej
kapacity nad povolené prekroèenie a príslunej ceny
pod¾a cenového rozhodnutia.
(2) Tarify za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu na rok t sa zároveò navrhujú tak, aby neobsahovali kríové dotácie medzi jednotlivými skupinami
odberate¾ov plynu. Pri tvorbe taríf za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu sa zoh¾adòuje
mnostvo distribuovaného plynu a charakter odberu
plynu aj s prihliadnutím na odberate¾ov plynu, ktorých
odberné miesto je vybavené meradlom umoòujúcim
automatické zaznamenávanie denného odberu plynu.
Ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu aj pri krátkodobých zmluvách o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu zoh¾adòujú sezónne
vyuitie distribuènej siete.
(3) Tarify za prístup do distribuènej siete a distribúciu
plynu na rok t sa navrhujú ako viaczlokové tak, aby plánované trby z fixných zloiek jednotlivých taríf tvorili
najviac 60 % z celkových plánovaných trieb za prístup
do distribuènej siete a distribúciu plynu z jednotlivých
navrhovaných taríf za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu. Fixnú zloku taríf je moné medziroène
zvýi maximálne o JPIt, prièom JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia
za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich
predloeniu návrhu ceny pod¾a osobitného predpisu7)
uvedených na webovom sídle tatistického úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá inflácia  oproti
rovnakému obdobiu minulého roku v percentách.
§ 11
Výpoèet východiskovej maximálnej ceny za prístup
do distribuènej siete a distribúciu plynu
(1) PCDVých je východisková maximálna cena za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v eurách
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na objemovú jednotku mnostva distribuovaného plynu na regulaèné obdobie a zároveò je to cena za prístup
do distribuènej siete a distribúciu plynu na prvý rok
tohto regulaèného obdobia, teda PCDVých = PCD2012,
a vypoèíta sa pod¾a vzorca
PCD Vých = O Vých + PN Vých + PZ Vých ,
kde
OVých je východisková roèná hodnota odpisov regulovaného subjektu v eurách na objemovú jednotku
mnostva distribuovaného plynu vo východiskovom
roku regulaèného obdobia; na úèely cenovej regulácie
je OVých urèená úradom na základe hodnoty regulovanej bázy aktív regulovaného subjektu RABVých, zoh¾adòujúc zostatkovú dobu technickej ivotnosti aktív,
PNVých sú roèné prevádzkové náklady regulovaného
subjektu v eurách na objemovú jednotku mnostva
distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulaèného obdobia súvisiace s regulovanou èinnosou
okrem odpisov urèené pod¾a § 4 ods. 1, prièom PNVých
sú stanovené na celé regulaèné obdobie a zahàòajú aj
plánované náklady na plnenie povinností regulovaného subjektu vyplývajúcich z osobitného predpisu32)
a hodnotu plánovaných nákladov na krytie strát plynu
a vlastnej spotreby plynu v sieti na rok 2012; do prevádzkových nákladov vynaloených za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu, ktoré sú zabezpeèované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným
subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súèasou vertikálne integrovaného podniku,26) je moné
zaráta len primerané náklady v súlade s osobitným
predpisom33) a výpoèet PNVých sa predloí regulovaným
subjektom ako súèas návrhu ceny spolu s odôvodnením výpoètu jednotlivých nákladových poloiek,
PZVých je východisková hodnota primeraného zisku regulovaného subjektu, na ktorej výpoèet boli pouité
hodnoty stanovené pod¾a odseku 2.
(2) PZvých je východisková hodnota primeraného zisku, ktorá sa vypoèíta pod¾a vzorca
PZ Vých

(RAB
=

Vých

× WACC

QVých

),

kde
RABVých je hodnota regulovanej bázy aktív vo východiskovom roku regulaèného obdobia v eurách, ktorá zoh¾adòuje hodnotu
a) majetku regulovaného subjektu z roku 2006
pouívaného výhradne na regulovanú èinnos, ktorý
bol predmetom znaleckého posudku zo strany úradu,
b) skutoèných investícií v rokoch 2007 a 2010,
c) plánovaných investícií v roku 2011,
d) stanovených odpisov na obdobie rokov 2007 a 2010
a plánovaných odpisov na rok 2011,
WACC je urèená miera výnosnosti regulaènej bázy aktív pod¾a § 5 ods. 2,
32
33
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QVých je celkový objem mnostva distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulaèného obdobia vypoèítaný z priemerného mnostva distribuovaného plynu
v rokoch t-3 a t+1, prièom za roky t-3 a t-2 sa pouije
skutoèný objem distribuovaného plynu, za rok t-1 sa
pouije skutoèný objem distribuovaného plynu za mesiace január a jún a plánovaný objem distribuovaného
plynu za mesiace júl a december a za roky t a t+1 sa
pouije plánovaný objem distribuovaného plynu.
§ 12
(1) Maximálna cena za prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu PCDt v eurách na jednotku
mnostva distribuovaného plynu pre jednotlivé roky
regulaèného obdobia sa vypoèíta pod¾a vzorca
JPI t - X ⎞
⎛
⎟ + PZ Vých ×
PCD t = O Vých + PN Vých × ⎜1 +
⎝
100 ⎠
×(1 - IMDS t-2 ) +

Yt + PO t -1 + FINVPt - VPS t-2 - VDMAX t-2
,
Qt

kde
OVých je východisková roèná hodnota odpisov pod¾a
§ 11 ods. 1,
PNVých je východisková roèná hodnota prevádzkových
nákladov pod¾a § 11 ods. 1,
PZVých je východisková hodnota primeraného zisku
pod¾a § 11 ods. 2,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloeniu návrhu ceny pod¾a osobitného predpisu7) uvedených na webovom sídle
tatistického úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách,
X je faktor efektivity v kadom roku regulaèného obdobia, ktorého hodnota je 3,5 %,
IMDSt-2 je index miery vyuitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu, ktorý je stanovený úradom na základe vyuitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-2 na
obnovu a rozvoj siete v intervale 0 a 1,
VPSt-2 je hodnota skutoèných roèných výnosov za pripojenie do distribuènej siete v eurách za rok t-2,
VDMAXt-2 je hodnota skutoèných roèných výnosov za
prekroèenie zmluvne dohodnutej dennej distribuènej
kapacity v eurách za rok t-2,
Yt je hodnota vyjadrená v eurách zoh¾adòujúca hodnotu zmeny nákladov na krytie strát plynu a vlastnej
spotreby plynu v sieti v roku t oproti plánovanej hodnote nákladov na krytie strát a vlastnej spotreby plynu
v sieti v roku t-1,
POt-1 je hodnota odpisov v eurách zo zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti siete zoh¾adòujúca

) § 22 ods. 1 a 3 zákona è. 251/2012 Z. z.
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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technickú dobu ivotnosti zaradeného majetku v roku
t-1 najviac vo výke 2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
FINVPt je faktor investícií v eurách na rok t vypoèítaný
pod¾a vzorca
FINVPt = SO t-2 - PO t-2 ,
kde
SOt-2 je skutoèná hodnota odpisov v eurách zo skutoènej hodnoty zaradeného nového dlhodobého majetku
nevyhnutne potrebného na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti siete zoh¾adòujúca technickú dobu ivotnosti zaradeného majetku v roku t-2, najviac vo výke
2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
POt-2 je plánovaná hodnota odpisov v eurách zo zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti siete zoh¾adòujúca technickú dobu ivotnosti zaradeného
majetku v roku t-2, najviac vo výke 2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
Qt je plánované mnostvo distribuovaného plynu na
rok t.
(2) Hodnoty vstupujúce do výpoètov pod¾a odseku 1
sa odôvodòujú analýzami, ktoré sa predkladajú s návrhom ceny.
(3) Ak je hodnota rozdielu JPIt a X niia ako 0, na
úèely výpoètu maximálnej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu na rok t sa hodnota rozdielu rovná 0.
§ 13
Prístup do distribuènej siete a distribúcia
plynu regulovaným subjektom, do ktorého
distribuènej siete je pripojených menej
ako 100 000 odberných miest
(1) Cenová regulácia prístupu do distribuènej siete
a distribúcie plynu pod¾a § 13 a 14 sa vzahuje na regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribuènou
sieou v roku t a do ktorej je pripojených menej ako
100 000 odberných miest.
(2) Súèasou návrhu ceny za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu sú
a) úètovná závierka28) za rok t-2,
b) správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a
osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom,
c) výka maximálnej ceny za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu urèenej pod¾a § 14 ods. 3
a postup pri výpoète tejto ceny,
d) údaje potrebné na výpoèet maximálnej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu,
e) návrh druhov taríf za prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu, ktoré regulovaný subjekt bude
fakturova jednotlivým uívate¾om distribuènej siete,
f) údaje potrebné na preverenie cien za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu, najmä predpokladaný objem distribuovaného plynu v jednotlivých
druhoch taríf v objemových jednotkách, poèet odberných miest, prípadne iné podklady na posúdenie
návrhu ceny,
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g) vyplnené tabu¾ky uvedené v prílohách è. 8 a 11 a
15, plán opráv na rok t, súpis majetku, ktorý sa
pouíva na vykonávanie regulovanej èinnosti s uvedením názvu majetku, dátumu zaradenia do uívania, odpisovej skupiny, nadobúdacej ceny, výky
oprávok k 31. decembru roku t-1, zostatkovej ceny
k 31. decembru roku t-1, zostatkovej ceny k 31. decembru roku t a roènej výky odpisov v roku t jednotlivých druhov majetku, výky odpisov v roku t
celkom a iné skutoènosti ovplyvòujúce priamo alebo
nepriamo náklady regulovaného subjektu.
(3) Ak podklady pod¾a odseku 2 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos,
uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
§ 14
(1) Maximálne ceny a tarify za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, aby
celkové plánované trby z maximálnych cien a taríf za
prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v roku
t regulaèného obdobia v eurách na jednotku mnostva
plynu distribuovaného uívate¾om distribuènej siete
neprekroèili maximálnu cenu na rok t vypoèítanú pod¾a odseku 3.
(2) Maximálne ceny a tarify za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu na rok t sa zároveò navrhujú
tak, aby neobsahovali kríové dotácie medzi jednotlivými skupinami odberate¾ov plynu a zoh¾adòovali príslunú tlakovú úroveò distribuènej siete.
(3) Maximálna cena za prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu At v eurách za objemovú jednotku
plynu distribuovaného pre uívate¾ov distribuènej siete na rok t sa vypoèíta pod¾a vzorca
At =

VPt-2 ⎛
JPI t ⎞
ON t
NPVt
⎟,
+ PZ t - KLD t × ⎜1 +
QPt ⎝
100 ⎠
QPt + QS t QPt

kde
ONt sú plánované ekonomicky oprávnené náklady v eurách nevyhnutne vynaloené na distribúciu plynu
na rok t urèené pod¾a § 4 ods. 1, kde celková výka ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu plynu
na rok t na úèely kalkulácie cien nesmie prekroèi hodnotu maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov
na rok t urèenú pod¾a odseku 4; na úèely kalkulácie
ekonomicky oprávnených nákladov mono zvýi priemerné roèné osobné náklady na jedného zamestnanca
pod¾a § 4 ods. 1 písm. d),
NPVt je neoprávnený prebytok výnosov v eurách, ktorý
predstavuje celkovú sumu neoprávnených výnosov; vypoèíta sa ako rozdiel skutoèných výnosov z regulovanej
èinnosti a celkových výnosov z regulovanej èinnosti,
ktoré bol regulovaný subjekt oprávnený dosiahnu;
takto vypoèítaný neoprávnený prebytok výnosov sa
pouije na úèely urèenia ceny na nasledujúci regulaèný
rok po roku, v ktorom úrad dodatoène zistí, e regulovaný subjekt fakturoval nesprávnu cenu, alebo ak úrad
schválil regulovanému subjektu cenu alebo tarify na
základe nesprávnych údajov, èím sa mu neoprávnene
zvýili výnosy,
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PZt je primeraný zisk na rok t v eurách na objemovú
jednotku mnostva distribuovaného plynu; najvyia
hodnota primeraného zisku, ktorá sa môe poui na
úèely výpoètu maximálnej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu, sa vypoèíta pod¾a odseku 5,
KLDt je korekèný faktor lokálnej distribúcie plynu pre
rok t v eurách na objemovú jednotku mnostva distribuovaného plynu, ktorý sa vypoèíta pod¾a odseku 8,
QPt je plánovaný objem distribuovaného plynu pre
vetkých uívate¾ov distribuènej siete v objemových
jednotkách na rok t,
QSt je plánovaný objem distribuovaného plynu pre
vlastnú spotrebu v objemových jednotkách na rok t,
VPt-2 je výka celkových skutoèných výnosov prevádzkovate¾a distribuènej siete v eurách za pripojenie
do distribuènej siete v roku t-2,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloeniu návrhu ceny pod¾a osobitného predpisu7) uvedených na webovom sídle
tatistického úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách.
(4) Hodnota maximálnych ekonomicky oprávnených
nákladov MONt v eurách na rok t sa vypoèíta pod¾a vzorca
MON t = MJON × (QPt + QS t ),

kde
MJON je hodnota maximálnych jednotkových ekonomicky oprávnených nákladov urèená vo výke 0,03319
eura na objemovú jednotku.
(5) Najvyia hodnota primeraného zisku PZt, ktorá
sa môe poui na úèely výpoètu maximálnej ceny za
prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu, sa vypoèíta pod¾a vzorca
PZ t = 0,00342 + 0,01025 × (1 - FN t ),
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(7) Rozdiel výky skutoèných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných ekonomicky
oprávnených nákladov na prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu za rok t-2 v eurách sa vypoèíta pod¾a vzorca
⎛ N t-2
⎞
ON t-2
ΔON t-2 = ⎜
⎟ × (Pt-2 + S t-2 ),
⎝ Pt-2 + S t-2 QPt-2 + QS t-2 ⎠
kde
Nt-2 sú skutoèné ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu plynu v roku t-2 urèené pod¾a § 4
ods. 1; celková výka ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu plynu v roku t-2 na úèely kalkulácie
cien nesmie prekroèi hodnotu maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov na rok t-2,
Pt-2 je skutoèný objem distribuovaného plynu pre vetkých uívate¾ov distribuènej siete v objemových jednotkách v roku t-2,
St-2 je skutoèný objem distribuovaného plynu pre
vlastnú spotrebu v objemových jednotkách v roku t-2,
ONt-2 sú plánované ekonomicky oprávnené náklady
v eurách na distribúciu plynu pouité pri kalkulácii
cien na rok t-2,
QPt-2 je plánovaný objem distribuovaného plynu pre
vetkých uívate¾ov distribuènej siete v objemových
jednotkách na rok t-2,
QSt-2 je plánovaný objem distribuovaného plynu pre
vlastnú spotrebu v objemových jednotkách na rok t-2.
(8) Korekèný faktor lokálnej distribúcie plynu pre rok
t v eurách na objemovú jednotku mnostva distribuovaného plynu slúi na vyrovnanie nedostatku alebo
prebytku príjmov v roku t-2 a vypoèíta sa pod¾a vzorca
KLD t =

TR t-2 - PA t-2 × Pt-2
,
QPt

kde

kde

FNt je koeficient ekonomicky oprávnených nákladov na
prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku distribuovaného plynu
na rok t urèený pod¾a odseku 6; ak je hodnota koeficientu niia ako 0, pouije sa hodnota rovnajúca sa 0,
a ak je hodnota koeficientu vyia ako jedna, pouije sa
hodnota rovnajúca sa 1.

TRt-2 sú celkové skutoèné výnosy za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v eurách v roku t-2,
ktoré predstavujú súèin skutoèného objemu distribuovaného plynu a fakturovanej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu,

(6) Koeficient ekonomicky oprávnených nákladov na
prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu na objemovú jednotku distribuovaného plynu na rok t sa vypoèíta pod¾a vzorca
ON t + ΔON t-2
,
FN t =
MON t
kde
ΔONt-2 je rozdiel výky skutoèných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných ekonomicky
oprávnených nákladov na prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu za rok t-2 v eurách urèený pod¾a
odseku 7.

PAt-2 je prepoèítaná cena za prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku
pre rok t-2; hodnota prepoèítanej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku pre rok t-2 sa vypoèíta tak, e sa do vzorca
pod¾a odseku 3 dosadia skutoèné údaje za rok t-2.
(9) Pre regulovaný subjekt, ktorý predkladá návrh
ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu po prvýkrát na rok t, sa na úèely výpoètu cien v roku
t a v roku t+1 hodnota
a) rozdielu výky skutoèných ekonomicky oprávnených nákladov a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu za rok t-2 rovná 0,
b) korekèného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná 0.
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(10) Na úèely výpoètu korekèného faktora lokálnej
distribúcie plynu na rok t sa pri výpoète prepoèítanej
ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu za rok t-2 pouijú hodnoty vo vzorcoch na výpoèet
primeraného zisku a maximálnych jednotkových ekonomicky oprávnených nákladov, na základe ktorých sa
poèítala priemerná cena za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu na rok t-2.
(11) Pri výpoète prepoèítanej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu za rok t-2 sa pouije
hodnota korekèného faktora lokálnej distribúcie plynu
a hodnota rozdielu výky skutoèných ekonomicky
oprávnených nákladov na prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu za rok t-2, ktorá bola pouitá
pri výpoète priemernej ceny za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu na rok t-2.
(12) Pre regulovaný subjekt, ktorý nemal schválenú
cenu za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu na celé obdobie roku t-2, sa na úèely výpoètu cien
v roku t hodnota
a) rozdielu výky skutoèných ekonomicky oprávnených nákladov a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu za rok t-2 rovná 0,
b) korekèného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná 0.
(13) Ak bola regulovanému subjektu na rok t-2 na základe jeho iadosti schválená cena za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu niia o viac ako 10 %
oproti priemernej cene za prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu At -2 vypoèítanej pod¾a odseku 3, na
úèely výpoètu KLDt na rok t sa pri výpoète TRt-2 namiesto fakturovanej ceny za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu v roku t-2 pouije cena za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu At -2 vypoèítaná pod¾a odseku 3.
(14) Návrh ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu mono predloi aj na èas roku t. Táto
skutoènos sa primerane zoh¾adní v predloenom návrhu ceny.
(15) Pri výpoètoch pod¾a odsekov 10 a 13 sa v rokoch
2014 a 2016 pouije namiesto priemernej ceny maximálna cena.
(16) Na úèely prepoètu maximálnej ceny za prístup
do distribuènej siete a distribúciu plynu vyjadrenej
v eurách za objemovú jednotku na eurá za energetickú
jednotku sa pouije hodnota spa¾ovacieho tepla objemového vo výke 10,6.
(17) Ak plánované ekonomicky oprávnené náklady
prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktorý nie je dodávate¾om plynu, sú vyie ako maximálne ekonomicky
oprávnené náklady, potom èas plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na obstaranie plynu na
krytie strát plynu v distribuènej sieti nezahrnutá do
maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov sa
34
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uplatní pri výpoète maximálnej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu tak, e rozdiel plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na obstaranie plynu na krytie strát plynu v distribuènej sieti
prevyujúci náklady na obstaranie plynu na krytie
strát plynu v distribuènej sieti zahrnuté do maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov sa pripoèíta
k plánovaným ekonomicky oprávneným nákladom vo
vzorci uvedenom v odseku 3. Obdobne sa postupuje pri
výpoète prepoèítanej ceny za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu. Výka plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na obstaranie plynu na
krytie strát plynu v distribuènej sieti uplatnená pri výpoète maximálnej ceny za prístup do distribuènej siete
a distribúciu plynu aj výka skutoèných ekonomicky
oprávnených nákladov na obstaranie plynu na krytie
strát plynu v distribuènej sieti uplatnená pri výpoète
prepoèítanej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu musí by v súlade s § 4 ods. 1 písm. b).
§ 15
Pripojenie do prepravnej siete a pripojenie
nových výrobcov plynu do prepravnej siete
(1) Cenová regulácia pripojenia do prepravnej siete
sa vzahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje
prepravnú sie v roku t.
(2) Súèasou návrhu ceny za pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete sú
a) úètovná závierka28) za rok t-2,
b) správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a
osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom,
c) podklady a údaje k navrhovanej cene, prípadne iné
podklady na posúdenie návrhu ceny.
(3) Ak podklady pod¾a odseku 2 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos,
uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
(4) Maximálna cena za pripojenie plynového zariadenia do prepravnej siete sa urèí na základe skutoène vynaloených a preukázaných ekonomicky oprávnených
nákladov, ktorými sú náklady na
a) prípravu, projektovanie a stanovenie podmienok
pripojenia do prepravnej siete,
b) zaobstaranie technických zariadení vybudovaných
na prepravnej sieti ako jej neoddelite¾ná súèas na
úèel zabezpeèenia prepojite¾nosti prepravnej siete
a pripojeného plynového zariadenia,
c) montá a intaláciu zariadenia pod¾a písmena b),
d) tlakové skúky a kontrolu stavu bezpeènosti technického zariadenia pod¾a písmena b) v súlade s platnými technickými normami a osobitným predpisom.34)
(5) Výnosy a náklady regulovaného subjektu súvisiace s pripojením do prepravnej siete sa evidujú oddelene.

) Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povaujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhláky è. 435/2012 Z. z.
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Pripojenie do distribuènej siete
a pripojenie nových výrobcov
plynu do distribuènej siete
§ 16
(1) Cenová regulácia pripojenia do distribuènej siete
sa vzahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje
distribuènú sie v roku t.
(2) Súèasou návrhu ceny za pripojenie do distribuènej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribuènej siete sú
a) úètovná závierka28) za rok t-2,
b) správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a
osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom,
c) návrh ceny za pripojenie do distribuènej siete pod¾a
§ 16 alebo § 17,
d) podklady k navrhovanej cene pod¾a § 16 alebo § 17,
prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny.
(3) Ak podklady pod¾a odseku 2 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos,
uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
(4) Maximálna cena za pripojenie do distribuènej siete vo východiskovom roku regulaèného obdobia sa vypoèíta v súlade s odsekom 5 na základe plánovaných
priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na
pripojenie plynového zariadenia do distribuènej siete
na rok t, vynaloených prevádzkovate¾om distribuènej
siete pri úkonoch v tandardnom rozsahu potrebných
na pripojenie plynového zariadenia. Úkony v tandardnom rozsahu predstavujú úkony a èinnosti, ktoré sú
porovnate¾né pri vykonávaní kadého pripojenia plynového zariadenia do distribuènej siete.
(5) Maximálna cena za pripojenie do distribuènej siete vo východiskovom roku regulaèného obdobia obsahuje ekonomicky oprávnené náklady spojené
a) so stanovením podmienok pripojenia do distribuènej siete,
b) s kontrolou iadosti o realizáciu pripojenia do distribuènej siete a montáou meradla vrátane kontroly
predloenej správy o odbornej prehliadke a skúke
odberného plynového zariadenia,
(6) Maximálna cena za pripojenie do distribuènej siete
sa navrhuje osobitne pre odberate¾ov plynu v domácnosti
a osobitne pre odberate¾ov plynu mimo domácnosti.
(7) Maximálna cena za pripojenie do distribuènej siete pre odberate¾ov plynu v domácnosti CPDSDt na roky
nasledujúce po východiskovom roku regulaèného obdobia sa vypoèíta pod¾a vzorca
JPI t ⎞
⎛
⎟,
CPDSD t = CPDSD t-1 × ⎜1 +
⎝
100 ⎠
kde
CPDSDt-1 je maximálna cena za pripojenie do distribuènej siete pre odberate¾ov plynu v domácnosti v roku
t-1 regulaèného obdobia,
35
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JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloeniu návrhu ceny pod¾a osobitného predpisu,7) uvedených na webovom
sídle tatistického úradu Slovenskej republiky v èasti
Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému obdobiu
minulého roku v percentách.
(8) Maximálna cena za pripojenie do distribuènej
siete pre odberate¾ov plynu mimo domácnosti CPDSt na
roky nasledujúce po východiskovom roku regulaèného
obdobia sa vypoèíta pod¾a vzorca
JPI t ⎞
⎛
⎟,
CPDS t = CPDS t-1 × ⎜1 +
⎝
100 ⎠
kde
CPDSt-1 je maximálna cena za pripojenie do distribuènej siete pre odberate¾ov plynu mimo domácnosti
v roku t-1 regulaèného obdobia,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloeniu návrhu ceny pod¾a osobitného predpisu,7) uvedených na webovom
sídle tatistického úradu Slovenskej republiky v èasti
Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému obdobiu
minulého roku v percentách.
(9) Skutoèné výnosy a náklady regulovaného subjektu súvisiace s pripojením do distribuènej siete sa
evidujú oddelene.
(10) Ak sa návrh ceny v priebehu regulaèného obdobia podáva prvýkrát, rok, na ktorý sa podáva návrh
ceny, sa na úèely výpoètu maximálnej ceny za pripojenie do distribuènej siete povauje za východiskový.
§ 17
(1) Cenová regulácia pripojenia nových výrobcov plynu do distribuènej siete sa vzahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje distribuènú sie v roku t.
(2) Cena za pripojenie aobnej siete výrobcu plynu
do distribuènej siete sa urèí individuálne ako maximálna cena na základe skutoène vynaloených a preukázaných ekonomicky oprávnených nákladov na
a) prípravu, projektovanie a stanovenie podmienok pripojenia do distribuènej siete,
b) zaobstaranie a montá technických zariadení vybudovaných na distribuènej sieti na úèel zabezpeèenia
prepojite¾nosti distribuènej siete a aobnej siete výrobcu plynu,
c) prepojenie medzi distribuènou sieou a aobnou
sieou výrobcu plynu,
d) kontrolu stavu bezpeènosti technického zariadenia
pod¾a písmena b) v súlade s osobitným predpisom.34)
(3) Maximálna cena za pripojenie výrobcu biometánu
do distribuènej siete sa urèí na základe skutoène vynaloených a preukázaných nákladov prevádzkovate¾a
distribuènej siete v súlade s osobitným predpisom.35)

) § 11a zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è.136/2011 Z. z.
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Dodávka plynu zranite¾ným odberate¾om
§ 18
Dodávka plynu pre domácnosti
(1) Cenová regulácia dodávky plynu pre domácnosti
sa vzahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn
odberate¾om plynu v domácnosti v roku t.
(2) Súèasou návrhu ceny za dodávku plynu pre domácnosti sú
a) úètovná závierka28) za rok t-2,
b) správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a
osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom,
c) návrh ceny za dodávku plynu pre domácnosti pod¾a
jednotlivých skupín odberate¾ov plynu v domácnosti
vrátane podmienok priznania jednotlivého druhu
tarify obsahujúcich aj podmienky finanèného vysporiadania záväzkov dodávate¾a plynu voèi odberate¾ovi plynu vyplývajúcich z vyúètovania dodávky
plynu pre domácnosti,
d) údaje potrebné na preverenie cien za dodávku plynu
pre domácnosti, najmä predpokladané mnostvo
dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách mnostva plynu, poèet odberných miest,
výka denných maxím, vyplnené tabu¾ky pod¾a prílohy è. 16, kópie zmlúv uzatvorených dodávate¾om
plynu na nákup plynu pre odberate¾ov plynu a prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny,
e) vyplnené tabu¾ky uvedené v prílohách è. 17 a 20,
f) výka maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti pod¾a § 19 alebo § 20.
(3) Ak podklady pod¾a odseku 2 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos,
uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
(4) Jednotlivé skupiny odberate¾ov plynu v domácnosti sú vymedzené na základe odberných pásiem zoh¾adòujúcich charakter odberu plynu a predpokladané
mnostvo spotrebovaného plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov vyjadrené v objemových jednotkách
alebo v energetických jednotkách. Na úèely tejto vyhláky sa odberate¾om plynu v domácnosti rozumie odberate¾ plynu v domácnosti so spotrebou plynu za 12
po sebe nasledujúcich mesiacov najviac 68 575 kWh.
(5) Cena za dodávku plynu pre domácnosti v jednotlivých skupinách odberate¾ov plynu v domácnosti je urèená ako maximálna cena. Pri tvorbe maximálnej ceny
za dodávku plynu pre domácnosti sa zoh¾adní truktúra odberate¾ov plynu v domácnosti. Maximálna cena sa
skladá z dvoch zloiek, a to z fixnej mesaènej sadzby
a zo sadzby za odobratý plyn a navrhuje sa tak, aby
zoh¾adòovala nákladovos jednotlivých skupín odberate¾ov plynu v domácnosti a aby nedochádzalo ku
kríovým dotáciám medzi jednotlivými skupinami odberate¾ov plynu v domácnosti a tie medzi ostatnými
skupinami odberate¾ov plynu. Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti pre jednotlivé skupiny odberate¾ov plynu v domácnosti na rok t sa navrhuje tak,
aby váený priemer maximálnych cien za dodávku plynu pre domácnosti neprekroèil maximálnu cenu za dodávku plynu pre domácnosti na rok t, vypoèítanú pod¾a
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§ 19 alebo § 20. Finanèné záväzky dodávate¾a plynu
voèi odberate¾ovi plynu v domácnosti vyplývajúce z vyúètovania dodávky plynu sa vysporiadajú do 14 dní po
odoslaní vyúètovacej faktúry odberate¾ovi plynu v domácnosti.
(6) Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti obsahuje ekonomicky oprávnené náklady, a to
a) náklady na nákup plynu pre domácnosti odvodené
z celkových nákladov na nákup plynu, vychádzajúce
zo vetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpeèenie
zmluvných dodávok plynu pre vetkých odberate¾ov
a zoh¾adòujúce aj cenu krátkodobých kontraktov na
obchodných miestach Európskej únie,
b) náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu
plynu pre domácnosti,
c) náklady na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu pre domácnosti,
d) náklady na uskladòovanie plynu potrebného na zabezpeèenie dodávky plynu pre domácnosti,
e) náklady obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu potrebné na zabezpeèenie dodávky plynu pre domácnosti,
f) primeraný zisk z dodávky plynu pre domácnosti.
(7) Ak sa predkladá návrh ceny za dodávku plynu pre
menej ako 500 000 domácností na rok t, postupuje sa
pod¾a odseku 8 alebo § 19 alebo § 20.
(8) Ak regulovaný subjekt v roku t dodáva plyn pre
menej ako 500 000 domácností a pouije v návrhu ceny
na rok t maximálne ceny za dodávku plynu pre domácnosti vrátane podmienok uplatòovania cien pod¾a cenového rozhodnutia vydaného na rok t pre regulovaný
subjekt, ktorý dodáva plyn pre viac ako 500 000 domácností, postupuje sa pod¾a odseku 2 písm. a) a e).
§ 19
Spôsob výpoètu maximálnej ceny
za dodávku plynu pre domácnosti
(1) Ak sa návrh ceny v priebehu regulaèného obdobia
podáva prvýkrát, rok, na ktorý sa podáva návrh ceny,
sa na úèely výpoètu ceny za dodávku plynu pre domácnosti povauje za východiskový.
(2) Maximálna východisková cena za dodávku plynu
pre domácnosti CDODPVých v eurách na jednotku
mnostva plynu na rok t, na ktorý sa regulovaným subjektom podáva návrh ceny prvýkrát, sa vypoèíta pod¾a
vzorca
CDODPVých = CKPt + CPS t + CDS t + CSPt + CDD t + CPZ t ,
kde
CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku
mnostva plynu na rok t a vypoèítajú sa pod¾a vzorca
PCNNPt
CKPt = 0,7 ×
+ 0,3 × CE NCG,t ,
PRQTt
kde
PCNNPt sú celkové plánované náklady v eurách na nákup plynu na rok t vyplývajúce zo vetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpeèenie zmluvných dodávok plynu
pre vetkých odberate¾ov plynu vrátane krátkodobých
zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,

Èiastka 46

Zbierka zákonov è. 193/2013

Strana 1945

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

nu pre domácnosti bude dodávate¾om plynu predloený ako súèas návrhu ceny spolu s odôvodnením
výpoètu jednotlivých nákladových poloiek,

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 deviatich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny,

CPZt je najvyia miera primeraného zisku, ktorý je
moné zahrnú do maximálnej ceny za dodávku plynu
pre domácnosti, ktorého hodnota je maximálne 5 %
z CKPt, najviac vak 1,50 eura za 1 MWh alebo 0,01589
eura na objemovú jednotku.

CPSt sú náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku mnostva plynu
na rok t a vypoèítajú sa 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,
CDSt sú náklady na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku mnostva plynu
na rok t a vypoèítajú sa ako podiel plánovaných nákladov dodávate¾a plynu za prístup do vysokotlakovej distribuènej siete na základe plánovaných denných maximálnych odberov odberate¾ov plynu v domácnosti a za
distribúciu plynu pre odberate¾ov plynu v domácnosti
zaradených do prísluných taríf za distribúciu plynu
pod¾a plánovaného mnostva odobratého plynu a plánovaného mnostva dodaného plynu pre odberate¾ov
plynu v domácnosti na rok t,
CSPt sú náklady na uskladòovanie plynu potrebného
na zabezpeèenie dodávky plynu v eurách na jednotku
mnostva plynu na rok t a vypoèítajú sa pod¾a vzorca
CSPt =

PNSD t
,
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 okrem odberate¾ov plynu,
ktorí svojím charakterom odberu plynu nevyvolávajú
potrebu vyuitia podzemných zásobníkov na rok t,
CDDt sú náklady obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu
pre odberate¾ov plynu v domácnosti v eurách na jednotku mnostva plynu na rok t a vypoèítajú sa ako podiel celkových plánovaných ekonomicky oprávnených
nákladov pod¾a § 4 ods. 1 okrem nákladov uvedených
v § 4 ods. 1 písm. a) a c) a odseku 2 obchodnej èinnosti
dodávate¾a plynu na dodávku plynu pre odberate¾ov
plynu v domácnosti v eurách na celkové plánované
mnostvo dodaného plynu pre odberate¾ov plynu v domácnosti na rok t. Do plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov obchodnej èinnosti, ktorá je zabezpeèovaná
regulovaným
subjektom,
iným
ako
regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súèasou vertikálne integrovaného podniku,26) je
moné zaráta len ekonomicky oprávnené náklady; výpoèet plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov
obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu na dodávku ply-

§ 20
(1) Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPt v eurách na jednotku mnostva plynu
pre jednotlivé roky regulaèného obdobia nasledujúce
po východiskovom roku sa vypoèíta pod¾a vzorca

(

)

CDODPt = CDODPVých - CDD t + CDD t ×
JPI t - X ⎞
⎛
⎟ + Ydt ,
× ⎜1 +
⎝
100 ⎠
kde
CDODP Vých je maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti v eurách na jednotku
mnostva plynu vo východiskovom roku,
CDDt je hodnota nákladov obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu v eurách na jednotku mnostva plynu urèená pod¾a § 19 ods. 2,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za obdobie posledných
12 mesiacov predchádzajúcich predloeniu návrhu
ceny pod¾a osobitného predpisu,7) uvedených na webovom sídle tatistického úradu Slovenskej republiky
v èasti Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách,
X je faktor efektivity v kadom roku regulaèného obdobia, ktorého hodnota je 3,5 %,
Ydt je súèet hodnôt
a) rozdielu plánovanej nákupnej ceny plynu v eurách
na jednotku mnostva plynu v roku t a plánovanej
nákupnej ceny plynu v eurách na jednotku
mnostva plynu v roku t-1,
b) rozdielu plánovanej ceny za prístup do prepravnej
siete a prepravu plynu v eurách na jednotku
mnostva plynu v roku t a plánovanej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách
na jednotku mnostva plynu v roku t-1,
c) rozdielu plánovanej ceny za prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku
mnostva plynu v roku t a plánovanej ceny za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku mnostva plynu v roku t-1,
d) rozdielu plánovanej ceny za uskladòovanie plynu
v eurách na jednotku mnostva plynu v roku t a plánovanej ceny za uskladòovanie plynu v eurách na
jednotku mnostva plynu v roku t-1, so zoh¾adnením výnosov zo sekundárnych obchodov v rámci
uskladòovania plynu dodávate¾om plynu pod¾a uzatvorených zmlúv na uskladòovanie plynu na rok t-1,
e) mimoriadnych nákladov regulovaného subjektu na
plnenie povinností vyplývajúcich zo veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na
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náklady súvisiace s dodávkou plynu pre domácnosti
v eurách na jednotku mnostva plynu na rok t.
(2) Hodnota Ydt sa odôvodòuje analýzami v predloenom návrhu ceny.
(3) Pri návrhu ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa pouijú ustanovenia odseku 1 a § 18 ods. 4 a 5. Ak
hodnota rozdielu JPIt a X je niia ako 0, pri výpoète sa
pouije hodnota tohto rozdielu rovnajúca sa 0.
§ 21
Dodávka plynu malému podniku
(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) Súèasou návrhu ceny za dodávku plynu malému
podniku sú
a) úètovná závierka28) za rok t-2,
b) správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a
osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom,
c) návrh ceny za dodávku plynu malému podniku pod¾a
jednotlivých skupín malých podnikov vrátane podmienok priznania jednotlivého druhu tarify, obsahujúcich
aj podmienky finanèného vysporiadania záväzkov dodávate¾a plynu voèi odberate¾ovi plynu vyplývajúcich
z výuètovania dodávky plynu malému podniku,
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,
prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny,
e) vyplnené tabu¾ky uvedené v prílohách è.18, 21 a 23,
f) výka maximálnej ceny za dodávku plynu malému
podniku pod¾a § 22.
(3) Ak podklady pod¾a odseku 2 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos,
uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Cena za dodávku plynu malému podniku v jednotlivých skupinách odberate¾ov kategórie malý podnik je urèená ako maximálna cena. Maximálna cena sa
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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 § 22. Finanèné záväzky dodávate¾a plynu voèi odberate¾ovi plynu vyplývajúce z vyúètovania dodávky
plynu sa vysporiadajú do 14 dní po odoslaní vyúètovacej faktúry odberate¾ovi plynu.
(7) Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku obsahuje ekonomicky oprávnené náklady, a to
a) náklady na nákup plynu pre malý podnik odvodené
z celkových nákladov na nákup plynu, vychádzajúce
zo vetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpeèenie
zmluvných dodávok plynu pre vetkých odberate¾ov
a zoh¾adòujúce aj cenu krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
b) náklady obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu potrebné na zabezpeèenie dodávky plynu pre malý
podnik,
c) primeraný zisk z dodávky plynu pre malý podnik.
§ 22
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 + CDD t + CPZ t ,
kde
CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku
mnostva plynu na rok t a vypoèítajú sa pod¾a vzorca
PCNNPt
CKPt = 0,7 ×
+ 0,3 × CE NCG,t ,
PRQTt
kde
PCNNPt sú celkové plánované náklady v eurách na nákup plynu na rok t vyplývajúce zo vetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpeèenie zmluvných dodávok plynu pre vetkých odberate¾ov plynu vrátane
krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
PRQTt je celkové plánované mnostvo nakúpeného plynu pre 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 deviatich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny,
CDDt sú náklady obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu
pre malý podnik v eurách na jednotku mnostva plynu
na rok t a vypoèítajú sa ako podiel celkových plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov pod¾a § 4
ods. 1 okrem nákladov uvedených v § 4 ods. 1 písm. a)
a c) a ods. 2 obchodnej èinnosti dodávate¾a plynu na
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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 ekonomicky oprávnených
nákladov obchodnej èinnosti, ktorá je zabezpeèovaná
regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súèasou
vertikálne integrovaného podniku,26) je moné zaráta
len primerané náklady, 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,

b)

CPZt je najvyia miera primeraného zisku, ktorý je
moné zahrnú do maximálnej ceny za dodávku plynu
malému podniku, ktorého hodnota je maximálne 10 %
z CKPt, najviac vak 3 eurá za 1 MWh alebo 0,03178
eura na objemovú jednotku.
(2) K maximálnym cenám pod¾a § 21 ods. 6 druhej
vety sa dodávate¾om plynu pripoèíta pod¾a cenového
rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a cena za prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu a neregulovaná cena
za prístup do zásobníka a uskladòovanie plynu.
(3) 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.

c)

§ 23
Dodávka plynu dodávate¾om poslednej intancie
(1) Cenová regulácia dodávky plynu dodávate¾om poslednej intancie sa vzahuje na dodávku plynu, ktorú
uskutoèòuje dodávate¾ poslednej intancie pod¾a osobitného predpisu.36)
(2) Súèasou návrhu ceny za dodávku plynu dodávate¾om poslednej intancie sú
a) úètovná závierka28) za rok t-2,
b) správa audítora k úètovnej závierke za rok t-2 pod¾a
osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom,
c) podklady a údaje k navrhovanej cene.

d)

(3) Ak podklady pod¾a odseku 2 písm. a) a b) boli súèasou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú èinnos,
uvedie sa táto skutoènos v návrhu ceny.
(4) Odberatelia plynu sa dodávate¾om poslednej intancie zaradia do tarifných skupín urèených na základe odberných pásiem, zoh¾adòujúcich predpokladané
roèné mnostvo odobratého plynu vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách pod¾a platných zmlúv o distribúcii plynu.
(5) Maximálna cena za dodávku plynu dodávate¾om
poslednej intancie pre odberate¾ov plynu obsahuje
a) náklady na nákup plynu pre odberate¾ov plynu ur36

) § 18 zákona è. 251/2012 Z. z.

e)
f)
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èené pre obdobie dodávky plynu v reime poslednej
intancie; náklady na nákup plynu sa vzahujú na
priemernú nákupnú cenu plynu pod¾a uzatvorených zmlúv na nákup plynu pre zabezpeèenie dodávky plynu pre odberate¾ov plynu na vymedzenom
území, zoh¾adòujúc krátkodobé zmluvy na obchodných miestach v Európskej únii dodávate¾a poslednej intancie v príslunom období dodávky plynu,
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu
plynu pre odberate¾ov plynu odvodené z nákladov
dodávate¾a poslednej intancie na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberate¾ov plynu v reime poslednej intancie v súlade s cenami
uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete
a preprave plynu a v príslunom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do prepravnej siete a prepravu
plynu; pri dostatoènej zmluvne dohodnutej kapacite
dodávate¾a plynu u prevádzkovate¾a prepravnej siete pokrývajúcej dodatoènú poiadavku na prepravnú kapacitu náklady na prístup do prepravnej siete
a prepravu plynu sú odvodené z celkových nákladov
dodávate¾a plynu poslednej intancie na prístup do
prepravnej siete a prepravu plynu pre vetkých odberate¾ov plynu,
náklady na prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu pre odberate¾ov plynu odvodené z nákladov dodávate¾a poslednej intancie na prístup do
distribuènej siete a distribúciu plynu pre odberate¾ov plynu v reime dodávky poslednej intancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu a v príslunom
cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do distribuènej siete a distribúciu plynu; pri dostatoènej zmluvne dohodnutej kapacite dodávate¾a plynu na vstupnom bode do distribuènej siete u prevádzkovate¾a
distribuènej siete pokrývajúcej dodatoènú poiadavku na vstupnú kapacitu do distribuènej siete sú náklady na prístup do distribuènej siete odvodené
z celkových nákladov dodávate¾a plynu poslednej intancie na prístup do distribuènej siete pre vetkých
odberate¾ov plynu,
náklady na uskladòovanie plynu potrebného na zabezpeèenie dodávky plynu pre odberate¾ov plynu,
odvodené z nákladov dodávate¾a poslednej intancie
na prístup do zásobníka a uskladòovanie plynu pre
odberate¾ov plynu v reime poslednej intancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o uskladòovaní
plynu; pri dostatoènej zmluvne dohodnutej uskladòovacej kapacite dodávate¾a plynu u prevádzkovate¾a zásobníka pokrývajúcej dodatoènú poiadavku
na uskladòovaciu kapacitu sú náklady na uskladòovanie plynu odvodené z celkových nákladov dodávate¾a poslednej intancie na uskladòovanie plynu
pre vetkých odberate¾ov plynu,
náklady dodávate¾a plynu spojené s dodávkou plynu
pre odberate¾ov plynu v reime dodávky poslednej
intancie stanovené pod¾a § 4 ods. 1,
primeraný zisk z dodávky plynu pre odberate¾ov plynu v domácnosti maximálne vo výke 1,50 eura za
1 MWh alebo 0,01589 eura na objemovú jednotku
a pre odberate¾ov plynu mimo domácnosti maximál-
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ne vo výke 3 eurá za 1 MWh alebo 0,03178 eura na
objemovú jednotku.
§ 24
Výkup plynárenského zariadenia
(1) Cenová regulácia výkupu plynárenského zariadenia sa vzahuje na prevádzkovate¾a distribuènej siete,
do ktorého distribuènej siete je pripojených viac ako
100 000 odberných miest.37)
(2) Plynárenské zariadenie sa vykúpi prevádzkovate¾om distribuènej siete pod¾a odseku 1 na základe iadosti predávajúceho prevádzkovate¾a distribuènej siete alebo vlastníka distribuènej siete za cenu urèenú
pod¾a odseku 3. iados o výkup plynárenského zariadenia obsahuje
a) kópiu právoplatného stavebného povolenia na vykupovanú distribuènú sie vydaného po 1. septembri
2012,
b) kópiu právoplatného kolaudaèného rozhodnutia,
prièom originál bude na poiadanie predloený na
nahliadnutie,
c) doklad, e predávajúci prevádzkovate¾ distribuènej
siete alebo vlastník distribuènej siete je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa nachádza distribuèná sie;
ak predávajúci prevádzkovate¾ distribuènej siete
alebo vlastník distribuènej siete nie je vlastníkom
pozemku, na ktorom sa predávaná distribuèná sie
nachádza, súhlas vlastníka pozemku,
d) doklad o tom, e predávajúci prevádzkovate¾ distribuènej siete alebo vlastník distribuènej siete zabezpeèil zápis vecných bremien do katastra nehnute¾ností v prospech prevádzkovate¾a distribuènej siete
pod¾a odseku 1,
e) kópiu právoplatného osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
f) kópiu právoplatného povolenia prevádzkovate¾a plynárenského zariadenia na distribúciu plynu, ak je
prevádzkovate¾om distribuènej siete,
g) kompletnú sprievodnú a technicko-právnu dokumentáciu plynárenského zariadenia vrátane vetkých nevyhnutných povolení na uívanie stavby po
jej dokonèení, revíznej správy, tlakovej skúky a porealizaèného zamerania.

(3) Maximálna cena za výkup plynárenského zariadenia sa urèí cenovým rozhodnutím na základe ekonomicky oprávnených nákladov na výkup plynárenského
zriadenia tak, aby zoh¾adòovala aj ekonomickú efektívnos vykupovaného plynárenského zariadenia, ktorým
je distribuèná sie.
(4) Cenové rozhodnutie s maximálnou cenou za výkup plynárenského zariadenia na rok t sa uverejní prevádzkovate¾om distribuènej siete pod¾a odseku 1 na
jeho webovom sídle do 30. septembra roku t-1.
§ 25
Peòané hodnoty a jednotkové ceny sa na úèely výpoètu cien matematicky zaokrúh¾ujú najmenej na tyri desatinné miesta, prièom fixné mesaèné alebo roèné sadzby sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.
§ 26
Pri zmene ceny sa ustanovenia o priamom urèení
ceny alebo spôsobe výpoètu ceny pouijú primerane
pod¾a zodpovedajúceho regulaèného roku, v ktorom
prichádza k zmene ceny.
§ 27
Prechodné ustanovenia
(1) Pod¾a tejto vyhláky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2014.
(2) Ak nebude cena na rok 2014 v konaní o cenovej
regulácii schválená do 31. decembra 2013, do dòa doruèenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu
sa na rok 2014 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok 2013; rovnako sa postupuje, ak cena
nebude urèená.
§ 28
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 10. júla 2013.

Jozef Holjenèík v. r.

37

) § 64 ods. 13 zákona è. 251/2012 Z. z.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateĐa prepravnej siete na vstupe do prepravnej siete
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:

Roþné množstvo plynu na vstupe do PS
v m3 alebo MWh
rok t
rok t-1
rok t-2

Vysvetlivky k tabuĐke:
PS – prepravná sieĢ
DS – distribuþná sieĢ
LDS – lokálna distribuþná sieĢ (distribuþná sieĢ, ktorej poþet odberných miest nepresahuje 100 000)
V stĎpci pre rok t sa uvedú plánované údaje.
V stĎpci pre rok t-1sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V stĎpci pre rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Zbierka zákonov è. 193/2013

Zahraniþie/PS
Výroba/PS
Zásobník/PS
DS/PS
LDS/PS
Spolu plyn na vstupe

Dátum
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateĐa prepravnej siete na výstupe z prepravnej siete
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:

Roþné množstvo plynu na výstupe z PS
v m3 alebo MWh
rok t
rok t-1
rok t-2

Vysvetlivky k tabuĐke:
PS – prepravná sieĢ
DS – distribuþná sieĢ
LDS – lokálna distribuþná sieĢ (distribuþná sieĢ, ktorej poþet odberných miest nepresahuje 100 000)
V stĎpci pre rok t sa uvedú plánované údaje.
V stĎpci pre rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V stĎpci pre rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum
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PS/Zahraniþie
PS/Výroba
PS/Zásobník
PS/DS
PS/LDS
Spolu plyn na výstupe
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateĐa prepravnej siete na výstupe z prepravnej siete
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:

Priemerná denná kapacita na výstupných bodoch PS v m3 alebo MWh

TK

rok t
VK

ZK

TK

rok t-1
VK

ZK

TK

rok t-2
VK

PS/VB Domáci bod
Spolu prepravná kapacita na VB
Vysvetlivky k tabuĐke:
TK – technická kapacita prepravnej siete na výstupnom bode
VK – voĐná prepravná kapacita na výstupnom bode
ZK – zmluvne dohodnutá prepravná kapacita na výstupnom bode
VB – výstupný bod z prepravnej siete
PS – prepravná sieĢ
V stĎpcoch pre rok t sa uvedú plánované údaje.
V stĎpcoch pre rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V stĎpcoch pre rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

PS/ VB VeĐké Kapušany
PS/VB Lanžhot
PS/VB Baumgarten
PS/VB VeĐké Zlievce

ZK
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateĐa prepravnej siete na vstupe do prepravnej siete
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:

Priemerná denná kapacita na vstupných bodoch PS v m3 alebo MWh

TK

rok t
VK

ZK

TK

rok t-1
VK

ZK

TK

rok t-2
VK

VsB Domáci bod/PS
Spolu prepravná kapacita na VsB
Vysvetlivky k tabuĐke:
TK – technická kapacita prepravnej siete na vstupnom bode
VK – voĐná prepravná kapacita na vstupnom bode
ZK – zmluvne dohodnutá prepravná kapacita na vstupnom bode
VsB – vstupný bod do prepravnej siete
PS – prepravná sieĢ
V stĎpcoch pre rok t sa uvedú plánované údaje.
V stĎpcoch pre rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V stĎpcoch pre rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

VsB VeĐké Kapušany/PS
VsB Lanžhot/PS
VsB Baumgarten/PS
VsB VeĐké Zlievce

ZK
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Roþná bilancia vlastnej spotreby plynu a strát plynu pri preprave plynu
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
rok t

3

rok t-1

rok t-2

Vysvetlivky k tabuĐke:
V stĎpci pre rok t sa uvedú plánované údaje.
V stĎpci pre rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V stĎpci pre rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

Vlastná spotreba plynu v m alebo MWh
Straty plynu v m3 alebo MWh
Roþná priemerná cena plynu pre krytie vlastnej spotreby plynu
a strát plynu v eurách/m3 alebo eurách/MWh
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateĐa distribuþnej siete na vstupe do distribuþnej siete
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
rok t
Roþné množstvo
plynu vstupujúceho
do DS v m3

rok t-1
Poþet vstupných
bodov do DS

Roþné množstvo
plynu vstupujúceho
do DS v m3

Poþet vstupných
bodov do DS

rok t-2
Roþné množstvo
plynu vstupujúceho
do DS v m3

Poþet vstupných
bodov do DS

Spolu na vstupe
Vysvetlivky k tabuĐke:
PS – prepravná sieĢ
DS – distribuþná sieĢ
LDS – lokálna distribuþná sieĢ
V stĎpcoch pre rok t sa uvedú plánované údaje.
V stĎpcoch pre rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V stĎpcoch pre rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

PS/DS
Výroba/DS
Zásobník/DS
Zahraniþie/DS
LDS/DS
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateĐa distribuþnej siete na výstupe z distribuþnej siete
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
rok t
Roþné množstvo
plynu
vystupujúceho z DS
v m3

rok t-1
Poþet výstupných
bodov z DS

Roþné množstvo
plynu
vystupujúceho z DS
v m3

Poþet výstupných
bodov z DS

rok t-2
Roþné množstvo
plynu
vystupujúceho z DS
v m3

Poþet výstupných
bodov z DS

Spolu na výstupe
Vysvetlivky k tabuĐke:
PS – prepravná sieĢ
DS – distribuþná sieĢ
V stĎpcoch pre rok t sa uvedú plánované údaje.
V stĎpcoch pre rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V stĎpcoch pre rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo

Podpis

Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

DS/ Odberatelia
DS/Z toho
Domácnosti
DS/Zásobník
DS/Zahraniþie
DS/PS
DS/Výroba

Strana 1955

Strana 1956

Príloha è. 8
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Roþná bilancia vlastnej spotreby a strát v distribúcii plynu
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Vlastná spotreba v m3
Straty v m3
Roþná priemerná cena plynu pre krytie vlastnej spotreby a strát
v eurách/m3

rok t

rok t-1

rok t-2

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

Vysvetlivky k tabuĐke:
V stĎpci pre rok t sa uvedú plánované údaje.
V stĎpci pre rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V stĎpci pre rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.

Èiastka 46

Èiastka 46

Zbierka zákonov è. 193/2013
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o spoloþných nákladoch prevádzkovateĐa distribuþnej siete
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Obdobie: rok t-2

Podiel
distribúcie plynu
v tisícoch eur

ON

Podiel ostatných
þinností
v tisícoch eur

CN

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných nesklad. dodávok (503)
Služby (51x)
z toho opravy a údržba (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)
Finanþné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (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
režijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov
Vysvetlivky k tabuĐke:
V tabuĐke sa uvedú skutoþné údaje za rok t-2.
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Spolu
v tisícoch eur

Strana 1958

Príloha è. 10
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o nákladoch prevádzkovateĐa distribuþnej siete
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Obdobie: rok t-2

Plynovody
a prípojky
v tisícoch eur

ON

CN

ON

CN

Plynárenské
zariadenia
v tisícoch eur

ON

CN

-z toho regulaþné
stanice
v tisícoch eur

ON

Ostatné
v tisícoch
eur

Spolu
v tisícoch eur

CN
Zbierka zákonov è. 193/2013

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných nesklad. dodávok
(503)
Služby (51x)
z toho opravy a údržba (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)
Finanþné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (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
režijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov

Meranie
v tisícoch eur

Èiastka 46

Èiastka 46

Vysvetlivky k tabuĐke:
V tabuĐke sa uvedú skutoþné údaje za rok t-2.
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

Schválil:

Strana 1959
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Príloha è. 11
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje potrebné na výpoþet maximálnej ceny za prístup do distribuþnej siete a distribúciu plynu
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
A

(euro/m3)

ON
(tisíc eur)

QP

(tisíc m3)

QS

(tisíc m3)

NPV

PZ

(euro/m3)

Rok t
xxx

xxx

(tisíc m3)

S

N

VP

(tisíc eur)

(tisíc eur)

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

Rok t-2 p

P

Vysvetlivky k tabuĐke:
A – maximálna cena za prístup do distribuþnej siete a distribúciu plynu podĐa § 14 ods. 3
ON – ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu plynu; do 31. decembra 2013 „oprávnené náklady na distribúciu plynu“
QP – objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateĐov distribuþnej siete
QS – objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu
NPV – neoprávnený prebytok výnosov
PZ – primeraný zisk podĐa § 14 ods. 5
P – skutoþný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateĐov distribuþnej siete podĐa § 14 ods. 7
S – skutoþný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu podĐa § 14 ods. 7
N – ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu plynu podĐa § 14 ods. 7; do 31. decembra 2013 „oprávnené náklady na distribúciu plynu“
VP – celkové skutoþné výnosy za pripojenie do distribuþnej siete podĐa § 14 ods. 3
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje.
V riadku „Rok t-1“ sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V riadku „Rok t-2 s“ sa uvedú skutoþné údaje za rok t-2.
V riadku „Rok t-2 p“ sa uvedú plánované údaje za rok t-2.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

Rok t-1
Rok t-2 s

(tisíc m3)

Èiastka 46

Èiastka 46

Príloha è. 12
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje potrebné na výpoþet korekþného faktora
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:

Rok t
Rok t-1

PA
(euro/m3)
xxx

KLD
(euro/m3)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

JPI

'ONt-2
(tisíc eur)
xxx

Rok t-2 s
Rok t-2 p

Vysvetlivky k tabuĐke:
TR – celkové skutoþné výnosy za prístup do distribuþnej siete a distribúciu plynu podĐa § 14 ods. 8
PA – prepoþítaná cena za prístup do distribuþnej siete a distribúciu plynu podĐa § 14 ods. 8
KLD – korekþný faktor lokálnej distribúcie plynu podĐa § 14 ods. 8
JPI – aritmetický priemer hodnôt ukazovateĐa „jadrová inflácia“ podĐa § 14 ods. 3
'ONt-2 – rozdiel výšky skutoþných a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribuþnej siete a distribúciu plynu v roku t-2 podĐa § 14
ods. 7; do 31. decembra 2013 rozdiel výšky skutoþných a plánovaných nákladov na prístup do distribuþnej siete a distribúciu plynu v roku t-2
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje.
V riadku „Rok t-1“ sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V riadku „Rok t-2 s“ sa uvedú skutoþné údaje za rok t-2.
V riadku „Rok t-2 p“ sa uvedú plánované údaje za rok t-2.
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

TR
(tisíc eur)
xxx

Strana 1961
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu plynu v þlenení podĐa § 4
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Rok t

Rok t-1

Rok t-2 s

Rok t-2 p

Vysvetlivky k tabuĐke:
V stĎpci „Rok t“ sa uvedú plánované údaje v tisícoch eur.
V stĎpci „Rok t-1“ sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1)
v tisícoch eur.
V stĎpci „Rok t-2 s“ sa uvedú skutoþné údaje za rok t-2 v tisícoch eur.
V stĎpci „Rok t-2 p“ sa uvedú plánované údaje za rok t-2 v tisícoch eur.
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

Technologické náklady
Osobné náklady
Náklady z plnenia povinností
Odpisy
Finanþný prenájom
Nájomné
Náklady na opravy a údržbu
Ostatné náklady
Náklady spolu

Èiastka 46
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Príloha è. 14
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu plynu v þlenení podĐa úþtovnej osnovy
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Rok t
501
502
503

551
56x

Rok t-2 s

Rok t-2 p

Zbierka zákonov è. 193/2013

511
518
52x
53x
54x

Rok t-1

Spotreba materiálu
Spotreba energií
Spotreba ostatných neskladovateĐných dodávok bez nákupu
zemného plynu
Opravy a udržiavanie
Ostatné služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Iné náklady na hospodársku þinnosĢ
Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku
Finanþné náklady
z toho úroky z úverov (562)
Ostatné náklady – prvotné
Celkové prvotné náklady
z toho vlastné opravy
režijné náklady
vlastná doprava
Náklady spolu

Vysvetlivky k tabuĐke:
V stĎpci „Rok t“ sa uvedú plánované údaje v tisícoch eur.
V stĎpci „Rok t-1“ sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1) v tisícoch
eur.
V stĎpci „Rok t-2 s“ sa uvedú skutoþné údaje za rok t-2 v tisícoch eur.
V stĎpci „Rok t-2 p“ sa uvedú plánované údaje za rok t-2 v tisícoch eur.
Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Strana 1963

Schválil:

Strana 1964

Príloha è. 15
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje potrebné na urþenie osobných nákladov za distribúciu plynu – priemerné roþné osobné náklady na zamestnanca
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Priemerný
poþet
zamestnancov

Distribúcia plynu
Priemerná
Priemerné roþné
mesaþná mzda
osobné náklady
na zamestnanca
na zamestnanca

Roþné osobné
náklady spolu

Rok t
Rok t-1
Rok t-2 s

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

Rok t-2 p
Vysvetlivky k tabuĐke:
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje.
V riadku „Rok t-1“ sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až máj roku t-1 a plánované údaje za mesiace jún až december roku t-1).
V riadku „Rok t-2 s“ sa uvedú skutoþné údaje za rok t-2.
V riadku „Rok t-2 p“ sa uvedú plánované údaje za rok t-2.
V stĎpci „Priemerný poþet zamestnancov“ sa uvedie priemerný poþet zamestnancov, ktorí zabezpeþujú výluþne distribúciu plynu.
V stĎpci „Priemerné roþné osobné náklady na zamestnanca“ sa uvedú roþné osobné náklady v eurách na zamestnanca, ktorý zabezpeþuje výluþne distribúciu plynu.
V stĎpci „Priemerná mesaþná mzda na zamestnanca“ sa uvedie priemerná mesaþná mzda v eurách na zamestnanca, ktorý zabezpeþuje výluþne distribúciu plynu.
V stĎpci „Roþné osobné náklady spolu“ sa uvedú celkové roþné osobné náklady regulovaného subjektu v eurách na všetkých zamestnancov, ktorí zabezpeþujú výluþne
distribúciu plynu.

Èiastka 46

Èiastka 46

Zbierka zákonov è. 193/2013
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Príloha è. 16
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o predaji plynu a dodávke plynu
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Rok:
ý. r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

UkazovateĐ

Množstvo
v tisícoch m3

Množstvo
v tisícoch kWh

Tržby (výnosy)
spolu

Priemerná cena
(euro/kWh)

Vnútroštátne dodávky
plynu spolu
z toho VO spolu
V1 spolu
V2 spolu
V3 spolu
z toho SO spolu
z toho MO spolu
MO1 spolu
MO2 spolu
MO3 spolu
MO4 spolu
z toho domácnosti spolu
D1
D2
D3
D4
z toho ostatné dodávky
plynu, predaj plynu

Vývoz spolu
z toho do krajiny:

Predaj plynu, dodávka
plynu spolu
TabuĐka sa vypracuje za rok t-3, rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuĐke:
Za roky t-3 a t-2 sa uvedú skutoþné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až jún roku t-1 a plánované
údaje za mesiace júl až december roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.

Strana 1966
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Tržby sa uvádzajú v eurách bez dane z pridanej hodnoty a priemerná cena sa uvádza v eurách za
kilowatthodinu bez dane z pridanej hodnoty.
Kategórie dodávok plynu sa þlenia podĐa množstva dodaného plynu za rok v energetických jednotkách
(kWh).
V1 – nad 4 220 000 do 21 100 000 kWh vrátane (nad 400 000 do 2 000 000 m3 vrátane)
V2 – nad 21 100 000 do 263 750 000 kWh vrátane (nad 2 000 000 do 25 000 000 m3 vrátane)
V3 – nad 263 750 000 kWh (nad 25 000 000 m3 vrátane)
VO – predstavuje celkovú dodávku plynu v kategórii veĐkoodber nad 4 220 000 kWh (nad 400 000 m3)
SO – predstavuje celkovú dodávku plynu v kategórii stredný odber od 633 000 do 4 220 000 kWh vrátane
(od 60 000 do 400 000 m3 vrátane)
MO1 – od 0 do 2 110 kWh vrátane (od 0 do 200 m3 vrátane)
MO2 – nad 2 110 do 17 935 kWh vrátane (nad 200 do 1 700 m3 vrátane)
MO3 – nad 17 935 do 68 575 kWh vrátane (nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane)
MO4 – nad 68 575 do 633 000 kWh vrátane (nad 6 500 do 60 000 m3 vrátane)
MO – predstavuje celkovú dodávku plynu v kategórii stredný odber od 0 do 633 000 kWh vrátane (od 0 do
60 000 m3 vrátane)
D1 – od 0 do 2 110 kWh vrátane (od 0 do 200 m3 vrátane)
D2 – nad 2 110 do 17 935 kWh vrátane (nad 200 do 1 700 m3 vrátane)
D3 – nad 17 935 do 68 575 kWh vrátane (nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane)
D4 – nad 68 575 kWh (nad 6 500 m3)

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Èiastka 46

Príloha è. 17
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o poþte odberateĐov a množstve dodaného plynu odberateĐom plynu v domácnosti
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Poþet odberateĐov plynu
v domácnosti

Roþné množstvo plynu dodané
odberateĐom plynu v domácnosti v m3

Roþné množstvo plynu dodané odberateĐom
plynu v domácnosti v kWh

rok t
rok t-1
rok t-2
Vysvetlivky k tabuĐke:
V riadku ,,rok t“ sa uvedú plánované údaje.
V riadku ,,rok t-1“ sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až jún roku t-1 a plánované údaje za mesiace júl až december roku t-1).
V riadku ,,rok t-2“ sa uvedú skutoþné údaje.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Zbierka zákonov è. 193/2013

Obdobie
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Príloha è. 18
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o nákupe plynu pre všetkých odberateĐov
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Rok:
ý.
Nákup plynu, dovoz plynu od (názov Množstvo v kWh
Priemerná cena
r.
spoloþnosti, krajina nákupu, dovozu plynu)
(euro/kWh)
1
2
3
4
5
6
7
8
Nákup spolu
9
z toho dovoz spolu
TabuĐka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuĐke:
Za rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až jún roku t-1 a plánované údaje za
mesiace júl až december roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
Priemerná cena sa uvedie bez dane z pridanej hodnoty.

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum

Èiastka 46
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Príloha è. 19
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o spoloþných nákladoch dodávateĐa plynu domácnostiam
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Obdobie:

Podiel dodávky
plynu pre
domácnosti na
spoloþných
nákladoch
v tisícoch eur

ON

Podiel ostatných
þinností
v tisícoch eur

Spolu
v tisícoch eur

CN

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných nesklad. dodávok (503)
Služby (51x)
z toho opravy a údržba (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)
Finanþné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (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
režijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov
TabuĐka sa vypracuje za rok t-2 a rok t, priþom za rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje a za rok t sa uvedú plánované
údaje.
Vysvetlivky k tabuĐke:
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum
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Príloha è. 20
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o nákladoch dodávateĐa plynu domácnostiam podĐa § 19 ods. 2
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Obdobie:

Dodávka plynu
pre domácnosti
v tisícoch eur

ON

Spoloþné
náklady; z toho
podiel dodávky
plynu pre
domácnosti
v tisícoch eur

Spolu
v tisícoch eur

CN

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných nesklad. dodávok (503)
Služby (51x)
z toho opravy a údržba (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)
Finanþné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (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
režijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov
TabuĐka sa vypracuje za rok t-2 a rok t, priþom za rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje a za rok t sa uvedú plánované
údaje.
Vysvetlivky k tabuĐke:
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum
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Príloha è. 21
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o predaji plynu a dodávke plynu malému podniku
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Rok:
ý. r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UkazovateĐ

Poþet
odberných
miest

Množstvo
v tisícoch m3

Množstvo
v tisícoch
kWh

Tržby
(Výnosy)
spolu

Priemerná
cena
(euro/kWh)

M1
M2
M3
M4

Predaj plynu, dodávka
plynu spolu
TabuĐka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuĐke:
Za rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutoþné údaje za mesiace január až jún roku t-1 a plánované údaje za
mesiace júl až december roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
Tržby (výnosy) sa uvádzajú v eurách bez dane z pridanej hodnoty a priemerná cena sa uvádza v eurách za
kilowatthodinu bez dane z pridanej hodnoty.
13

Kategórie dodávok plynu sa þlenia podĐa množstva dodaného plynu malému podniku v objemových jednotkách
(v m3).
M1 – od 0 do 2 110 kWh vrátane (od 0 do 200 m3 vrátane)
M2 – nad 2 110 do 17 935 kWh vrátane (nad 200 do 1 700 m3 vrátane)
M3 – nad 17 935 do 68 575 kWh vrátane (nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane)
M4 – nad 68 575 do 100 000 kWh vrátane (nad 6 500 do 9 478 m3 vrátane)

Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum
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Príloha è. 22
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o spoloþných nákladoch dodávateĐa plynu malému podniku
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Obdobie:

Podiel dodávky
plynu malému
podniku na
spoloþných
nákladoch
v tisícoch eur

ON

Podiel ostatných
þinností
v tisícoch eur

Spolu
v tisícoch eur

CN

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných nesklad. dodávok (503)
Služby (51x)
z toho opravy a údržba (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)
Finanþné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (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
režijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov
TabuĐka sa vypracuje za rok t-2 a rok t, priþom za rok t-2 sa uvedú skutoþné údaje a za rok t sa uvedú plánované
údaje.
Vysvetlivky k tabuĐke:
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis
Dátum
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Príloha è. 23
k vyhláke è. 193/2013 Z. z.

Údaje o nákladoch dodávateĐa plynu malému podniku podĐa § 22 ods. 1
Obchodné meno, sídlo a IýO regulovaného subjektu:
Obdobie: rok t

Dodávka plynu
malému podniku
v tisícoch eur

ON

Spoloþné
náklady – podiel
na dodávke
plynu malému
podniku
v tisícoch eur

Spolu
v tisícoch eur

CN

Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných nesklad. dodávok (503)
Služby (51x)
z toho opravy a údržba (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)
Finanþné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (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
režijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov
Vysvetlivky k tabuĐke:
V tabuĐke sa uvedú plánované údaje na rok t.
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Spoloþné náklady – náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiĢ k regulovanej þinnosti; na ich uplatnenie sa použije
pomer plánovaných tržieb (výnosov) za jednotlivé þinnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci
podnikania k celkovým tržbám (výnosom).
Schválil:

Vypracoval:

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Meno, priezvisko
Telefónne þíslo
Podpis

Dátum

Dátum
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194
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 20. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody
z vodných tokov a vyuívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

§1

to vyhláky sa vykonáva urèením spôsobu výpoètu pevnej ceny za
a) odber povrchovej vody z vodných tokov,2)
b) vyuívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov,3)
c) odber energetickej vody z vodných tokov.4)

Základné pojmy

§4

Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) regulaèným obdobím obdobie od roku 2012 do roku
2016,
b) rokom t rok, pre ktorý sa urèuje alebo platí cena,
c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e) objemovou jednotkou 1 m3 odobratej povrchovej
vody alebo 1 000 m3 energetickej vody,1)
f) jednotkou mnostva mechanickej energie 1 MWh,
g) mechanickou energiou energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte vodného toku
alebo v umelom koryte vodného toku.

Rozsah, truktúra a výka ekonomicky
oprávnených nákladov

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len
úrad) pod¾a § 40 ods. 1 písm. a), b), e), h), i) a l) zákona
è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach (ïalej len zákon) ustanovuje:

§2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve pod¾a tejto vyhláky sa vzahuje na
a) odber povrchovej vody z vodných tokov,
b) vyuívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov,
c) odber energetickej vody z vodných tokov.
§3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve pod¾a tej1

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú
a) primerané technologické náklady,
b) osobné náklady;5) za ekonomicky oprávnené náklady sa povaujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýené oproti urèeným
nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt
ukazovate¾a jadrová inflácia za mesiace júl a december roku t-2 a január a jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle tatistického úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá inflácia
 oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách,
c) náklady na plnenie povinností pod¾a osobitných
predpisov,6)
d) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku7)
okrem odpisov hmotného majetku pod¾a písmena e),
prièom pri hmotnom majetku sa za ekonomicky
oprávnené náklady povaujú rovnomerné odpisy
hmotného majetku najviac vo výke ustanovenej
osobitným predpisom8) z jeho obstarávacej ceny9)
a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady
povauje roèný odpis vo výke 25 % z obstarávacej
ceny nehmotného majetku zahrnutého v úètovníctve regulovaného subjektu,

) § 2 písm. ai) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 384/2009 Z. z.
2
) § 78 ods. 3 písm. a) zákona è. 364/2004 Z. z.
3
) § 78 ods. 3 písm. b) zákona è. 364/2004 Z. z.
4
) § 78 ods. 3 písm. c) zákona è. 364/2004 Z. z.
5
) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 è. 23 054/2002-92, 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 opatrenia è. MF/25814/2006-74 (oznámenie è. 671/2006 Z. z.).
6
) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 755/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovuje výka neregulovaných platieb, výka poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatòovaním uívania vôd v znení nariadenia
vlády è. 367/2008 Z. z.
7
) § 22 a 29 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
8
) § 27 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
9
) § 25 ods. 1 písm. a) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 504/2009 Z. z.

Èiastka 46

Zbierka zákonov è. 194/2013

e) odpisy nadobudnutého u prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,7) zaradeného
do úètovníctva regulovaného subjektu po 1. júli
2009, vo výke rovnomerných odpisov8) z kúpnej
ceny maximálne do výky rovnomerných odpisov8)
zo veobecnej hodnoty hmotného a nehmotného
majetku10) stanovenej znaleckým posudkom,
f) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom úètuje vlastník a ktorý sa
pouíva výhradne na regulovanú èinnos, najviac vo
výke odpisov pod¾a písmen d) a e); ak prenajatý
hmotný majetok podlieha dani z nehnute¾ností, najviac vo výke súètu odpisov pod¾a písmen d) a e)
a dane z nehnute¾ností,
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,11)
h) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo poboèkou
zahraniènej banky12) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa pouíva
výhradne na regulovanú èinnos,
i) reijné náklady na regulované èinnosti.
(2) Na úèely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené reijné náklady na regulované
èinnosti na rok t zvýené oproti urèeným nákladom na
rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI). Do ekonomicky oprávnených nákladov na úèely urèenia cien
pod¾a § 8 a 10 sa zahrnie podiel reijných nákladov
do jednotlivých poloiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov pod¾a pomeru dosiahnutých trieb
z jednotlivých èinností k celkovým trbám z roku t-2.
(3) Ekonomicky oprávnené náklady sa kalkulujú na
jednotlivé èinnosti v rozsahu, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku vyuívajú
na regulovanú èinnos.
(4) Výka ekonomicky oprávnených nákladov sa
v prípade predaja hmotného majetku, ktorý sa pouíval
na vykonávanie regulovanej èinnosti, zníi o kladný
rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného
majetku.13)
(5) Výka plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny za regulovanú èinnos sa
10
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urèuje maximálne do výky ekonomicky oprávnených
nákladov na rok t plánovaných v návrhu ceny regulovaného subjektu.
(6) Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a) sankcie,
b) náklady spojené s nevyuitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c) odpisy nevyuívaného dlhodobého majetku, odpisy
goodwil a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúèeného z odpisovania,14)
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 regulovaného subjektu,
f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,15) príspevky na ivotné poistenie a príspevky na úèelové
sporenie zamestnanca platené zamestnávate¾om,
g) odstupné a odchodné presahujúce výku ustanovenú osobitným predpisom,16)
h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah
ustanovený osobitným predpisom,17)
i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený
osobitným predpisom,19)
k) náklady na poskytovanie ochranných pracovných
prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,20)
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,21)
r) príspevky a náklady na rekreaèné, regeneraèné, rekondièné a ozdravné pobyty, ak povinnos ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,22)

) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku v znení neskorích predpisov.
11
) § 29 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 659/2007 Z. z.
13
) § 25 ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14
) § 23 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
16
) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
17
) § 152 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
19
) 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 v znení neskorích predpisov.
20
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
21
) 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.
22
) Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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s) náklady na údrbu a prevádzku koliacich zariadení
a rekreaèných zariadení,
t) daò z nehnute¾nosti platená za koliace zariadenia
a rekreaèné zariadenia,
u) tipendiá poskytnuté tudentom a iakom stredných odborných kôl,
v) odpis nedobytnej poh¾adávky okrem poh¾adávok za
odbery podzemnej vody a za vypúanie odpadových
vôd,
w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,23)
x) rozdiely zo zmien pouitých úètovných metód a úètovných zásad,24)
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 vyradeného alebo predaného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutoèòovanú formou podpory portových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných èinností,
ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený
osobitným predpisom,25)
af) náklady na výkon regulovanej èinnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú úèas, zistené pod¾a § 31 ods. 3 písm. d) zákona,
ag) straty z obchodov s finanènými a komoditnými derivátmi,
ah) kurzové straty,
ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(7) Do ekonomicky oprávnených nákladov na odber
povrchových vôd nemono zahrnú náklady spojené
s odberom povrchovej vody pod¾a osobitného
predpisu26) a náklady súvisiace s dodávkou povrchovej
vody odberate¾ovi.
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§ 8 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber povrchovej vody,
c) výpoèet priemernej ceny za vyuívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov (ïalej len vyuívanie hydroenergetického potenciálu) pod¾a § 9
ods. 1 a 2 a návrh taríf za vyuívanie hydroenergetického potenciálu pod¾a § 9 ods. 3 a 6,
d) výpoèet pevnej ceny za odber energetickej vody
z vodných tokov (ïalej len odber energetickej vody)
pod¾a § 10 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber
energetickej vody,
e) vyplnené údaje v tabu¾kách pod¾a príloh è. 1 a 2,
f) kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na
odber povrchovej vody pod¾a § 4 predpokladaných
na rok t-1 pod¾a prílohy è. 3,
g) kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na
vyuívanie hydroenergetického potenciálu pod¾a § 4
predpokladaných na rok t-1 pod¾a prílohy è. 4,
h) kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na
odber energetickej vody pod¾a § 4 predpokladaných
na rok t-1 pod¾a prílohy è. 5,
i) kalkulácia predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske sluby27) pod¾a § 4 na rok t-1 pod¾a prílohy è. 6,
j) plán investièných výdavkov a plán odpisov dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku na
regulované èinnosti na roky t a t+2,
k) preh¾ad realizovaných investícií a investièných výdavkov za rok t-1 týkajúcich sa regulovaných èinností,
l) vnútropodnikový predpis kalkulácie alebo rozpisu
reijných nákladov na regulované èinnosti,
m) preh¾ad èlenenia nákladov na jednotlivé èinnosti
pod¾a rozsahu, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku vyuívajú na regulovanú èinnos,
n) vnútropodniková úètovná smernica a úètový rozvrh.

§5

§7

Spôsob urèenia výky primeraného zisku

Spôsob predkladania návrhu ceny

Výka primeraného zisku na regulovanú èinnos sa
urèí prostredníctvom koeficientu miery zisku p, ktorého hodnota je 0,05.

(1) Ak sa predkladá návrh ceny prvýkrát na rok t, návrh ceny obsahuje plánované údaje a podklady pod¾a
§ 6.

§6

(2) Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia pod¾a § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzahujú aj na návrh
na zmenu rozhodnutia.

Podklady návrhu ceny
Súèasou návrhu ceny sú
a) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace,
b) výpoèet pevnej ceny za odber povrchovej vody z vodných tokov (ïalej len odber povrchovej vody) pod¾a

23

)
)
25
)
26
)
27
)
24

§
§
§
§
§

(3) Návrh ceny sa predkladá v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabu¾ky pod¾a príloh è. 1 a 7 sa predkladajú aj elektronicky v súboroch obsahujúcich tabu¾ky.

20 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
59 ods. 13 opatrenia è. 23054/2002-92 v znení opatrenia è. MF/26312/2009-74 (oznámenie è. 518/2009 Z. z.).
19 ods. 2 písm. l) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
78 ods. 5 zákona è. 364/2004 Z. z.
1 a 2 nariadenia vlády è. 755/2004 Z. z.
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§8
Spôsob výpoètu pevnej ceny za odber povrchovej
vody a výky primeraného zisku
(1) Pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na
objemovú jednotku na rok t sa vypoèíta pod¾a vzorca
⎡ ONPVt + PZ t ⎤ ⎡ ( JPI t − X ) ⎤
⎥ + Z,
PPVt = ⎢
⎥ × ⎢1 +
QPVt
100
⎥⎦
⎣
⎦ ⎢⎣
ak (JPI  X) < 0, na úèely výpoètu pevnej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,
kde
PPVt je pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,
ONPVt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách
za odber povrchovej vody schválené alebo urèené úradom vo výpoète ceny na rok t-1,
PZt je maximálna výka primeraného zisku v eurách
vypoèítaná pod¾a odseku 2,
QPVt je mnostvo povrchovej vody v objemových jednotkách odobratej odberate¾mi z vodných tokov schválené alebo urèené úradom vo výpoète ceny na rok t-1,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za posledných 12 mesiacov
predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny
predkladá, uvedených na webovom sídle tatistického
úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému obdobiu minulého roku
v percentách,
X je faktor efektivity; pre regulaèné obdobie vo výke
3,5 %,
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku,
ktorá sa pouije vo výpoète, ak sa postupuje v cenovom
konaní o zmene rozhodnutia pod¾a § 17 ods. 2 písm. d)
zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvòujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri urèení pevnej ceny za odber povrchovej
vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodòuje sa
analýzami v predloenom návrhu na zmenu cenového
rozhodnutia.
(2) Maximálna výka primeraného zisku za odber povrchovej vody v eurách na rok t sa vypoèíta pod¾a vzorca
PZ t = ONPVt × p.
§9
Spôsob výpoètu pevnej ceny za vyuívanie
hydroenergetického potenciálu
a výky primeraného zisku
(1) Na urèenie pevnej ceny za vyuívanie hydroenergetického potenciálu sa vypoèíta priemerná cena za vyuívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na
jednotku dodanej mechanickej energie v roku t pod¾a
vzorca
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⎡ ONHPt + PZ t ⎤ ⎡ ( JPI t − X ) ⎤
⎥ + Z,
PRHPt = ⎢
⎥ × ⎢1 +
DME t
100
⎥⎦
⎣
⎦ ⎢⎣
ak (JPI  X) < 0, na úèely výpoètu priemernej ceny sa
hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,
kde
PRHPt je priemerná cena za vyuívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,
ONHPt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách
na vyuívanie hydroenergetického potenciálu schválené alebo urèené úradom vo výpoète ceny na rok t-1,
DMEt je mnostvo dodanej mechanickej energie
v jednotkách mnostva mechanickej energie, vypoèítané z mnostva predpokladanej vyrobenej elektrickej
energie pri predpokladanej 97 % úèinnosti energetických zariadení, schválené alebo urèené úradom vo výpoète ceny na rok t-1,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za posledných 12 mesiacov
predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny
predkladá, uvedených na webovom sídle tatistického
úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému obdobiu minulého roku
v percentách,
X je faktor efektivity; pre regulaèné obdobie vo výke
3,5 %,
PZt je maximálna výka primeraného zisku v eurách
vypoèítaná pod¾a odseku 2,
Z je hodnota zmeny v eurách na jednotku dodanej
mechanickej energie, ktorá sa pouije vo výpoète, ak sa
postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia pod¾a § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvòujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného
subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri výpoète priemernej ceny za vyuívanie hydroenergetického potenciálu
v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie
a odôvodòuje sa analýzami v predloenom návrhu na
zmenu cenového rozhodnutia.
(2) Maximálna výka primeraného zisku za vyuívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na rok t sa
vypoèíta pod¾a vzorca
PZ t = ONHPt × p.
(3) Pevná cena za vyuívanie hydroenergetického potenciálu sa predkladá ako tarifa pre jednotlivé skupiny
vyuívate¾ov hydroenergetického potenciálu.
(4) Tarify pre jednotlivé skupiny vyuívate¾ov hydroenergetického potenciálu sa vypoèítajú pod¾a vzorca
Tt = PRHPt × k ,
kde
Tt je tarifa za vyuívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,
k je koeficient rozloenia ekonomicky oprávnených
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nákladov a primeraného zisku medzi jednotlivé skupiny vyuívate¾ov hydroenergetického potenciálu vodného toku urèený pod¾a odseku 5.
(5) Skupiny vyuívate¾ov hydroenergetického potenciálu sa èlenia pod¾a intalovaného výkonu vodných
elektrární a koeficient rozloenia nákladov k sa ustanovuje takto:
a) od 100 kW do 1 000 kW
k = 0,30,
b) od 1 001 kW do 10 000 kW
k = 0,50,
c) nad 10 000 kW
k = 1,02.
(6) Návrh taríf za vyuívanie hydroenergetického potenciálu na rok t sa predkladá tak, aby ich váený priemer prepoèítaný na jednotku dodanej mechanickej
energie neprekroèil priemernú cenu za vyuívanie hydroenergetického potenciálu vypoèítanú pod¾a odseku 1.
§ 10
Spôsob výpoètu pevnej ceny za odber energetickej
vody a výky primeraného zisku
(1) Pevná cena za odber energetickej vody v eurách na
objemovú jednotku v roku t sa vypoèíta pod¾a vzorca
⎡ ONEVt + PZ t ⎤ ⎡ ( JPI t − X ) ⎤
⎥ + Z,
PEVt = ⎢
⎥ × ⎢1 +
QEVt
100
⎥⎦
⎣
⎦ ⎢⎣
ak (JPI  X) < 0, na úèely výpoètu pevnej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,
kde
PEVt je pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,
ONEVt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách
na odber energetickej vody schválené alebo urèené úradom vo výpoète ceny na rok t-1,

flácia  oproti rovnakému obdobiu minulého roku
v percentách,
X je faktor efektivity; pre regulaèné obdobie vo výke
3,5 %,
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku,
ktorá sa pouije vo výpoète, ak sa postupuje v cenovom
konaní o zmene rozhodnutia pod¾a § 17 ods. 2 písm. d)
zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvòujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri urèení pevnej ceny za odber energetickej
vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodòuje sa
analýzami v predloenom návrhu na zmenu cenového
rozhodnutia.
(2) Maximálna výka primeraného zisku za odber
energetickej vody v eurách na rok t sa vypoèíta pod¾a
vzorca
PZ t = ONEVt × p.
§ 11
Rozsah, spôsob a termíny predkladania
skutoèných údajov
Po skonèení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutoèné údaje za regulované èinnosti za predchádzajúci rok, a to
a) uvedené v prílohách è. 3 a 5 v ståpci Rok t-2,
b) kalkulácia skutoèných ekonomicky oprávnených
nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske sluby27) pod¾a § 4 pod¾a prílohy è. 6,
c) údaje o hmotnom majetku pod¾a odpisových
skupín7) a nehmotnom majetku, ktorý sa pouíva na
vykonávanie regulovaných èinností pod¾a prílohy
è. 7,
d) preh¾ad realizovaných investícií a investièných výdavkov týkajúcich sa regulovaných èinností,
e) výkaz ziskov a strát28) za prísluné regulované èinnosti.

PZt je maximálna výka primeraného zisku v eurách
urèená pod¾a odseku 2,
QEVt je mnostvo odobratej energetickej vody v objemových jednotkách schválené alebo urèené úradom vo
výpoète ceny na rok t-1,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za posledných 12 mesiacov
predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny
predkladá, uvedených na webovom sídle tatistického
úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá in-

§ 12
Prechodné ustanovenie
Pod¾a tejto vyhláky sa prvýkrát postupuje v konaní
o cenovej regulácii na rok 2014.
§ 13
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júla 2013.

Jozef Holjenèík v. r.

28
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) § 17 a 22 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 194/2013 Z. z

ÚDAJE POTREBNÉ PRE VÝPOÈET CIEN ZA VYUÍVANIE HYDROENERGETICKÉHO POTENCIÁLU, ZA ODBER
POVRCHOVEJ VODY A ZA ODBER ENERGETICKEJ VODY

Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:
PRHP
(euro/MWh)

Váž. priemer
cien
(euro/MWh)

HEP
T1

T2

T3

od 100 – 1 000 kW

od 1001 – 10 000 kW

nad 10 000 kW

PPV

PEV

(euro/MWh)

(euro/MWh)

(euro/MWh)

(euro/m3)

(euro/1 000 m3)

DME 3 (MWh)

QPV
(m3)

QEV
(tisíc m3)

Rok t
Zbierka zákonov è. 194/2013

Rok t-1
Rok t-2
DME
(MWh)

Z toho
DME 1 (MWh) DME 2 (MWh)

Rok t
Rok t-1
Rok t-2

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ spolu skutočné údaje za január až jún v roku t-1 a predpokladané údaje za júl až december v roku t-1 a v riadku
„Rok t-2“ skutočné údaje.
Vysvetlivky:
PRHP – priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie,
Vážený priemer cien – vážený priemer všetkých taríf v eurách prepočítaný na jednotku dodanej mechanickej energie,
HEP – hydroenergetický potenciál vodného toku,
T 1 až T 3 pod HEP – tarify v eurách podľa skupín využívateľov hydroenergetického potenciálu,
PPV – pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku,
PEV – pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku,
DME – množstvo dodanej mechanickej energie v jednotkách množstva mechanickej energie,
DME 1, DME 2, DME 3 – množstvo dodanej mechanickej energie v jednotkách množstva mechanickej energie zodpovedajúce určeným skupinám využívateľov
hydroenergetického potenciálu vodného toku,
QPV – množstvo odobratej povrchovej vody v objemových jednotkách,
QEV – množstvo odobratej energetickej vody v objemových jednotkách.

SPOLOÈNÉ ÚDAJE
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 194/2013 Z. z.

Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:
Priemerný počet zamestnancov

HEP

PV

EV

Priemerné osobné náklady
na jedného zamestnanca
(v eurách)

HEP

PV

EV

Priemerná mesačná mzda
na jedného zamestnanca
(v eurách)

HEP

PV

EV

Produktivita práce (z tržieb)
na jedného zamestnanca
(v eurách)

HEP

PV

EV

Rok t
Zbierka zákonov è. 194/2013

Rok t-1
Rok t-2
PZ

ONHP

TRHP

PZ

ONPV

TRPV

PZ

ONEV

TREV

(v eurách)

(v eurách)

(v eurách)

(v eurách)

(v eurách)

(v eurách)

(v eurách)

(v eurách)

(v eurách)

Rok t
Rok t-1
Rok t-2

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje, v riadku „Rok t-1“ spolu skutočné údaje za január až jún v roku t-1 a predpokladané údaje za júl až december v roku t-1 a v riadku „Rok t-2“
skutočné údaje.
V stĺpci „Priemerný počet zamestnancov“ sa uvedie priemerný počet zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne regulovanú činnosť a podiel režijných zamestnancov v pomere, v akom sú
tržby z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám regulovaného subjektu.
Vysvetlivky:
HEP – hydroenergetický potenciál vodného toku,
PV – povrchová voda,
EV – energetická voda,
PZ – maximálna výška primeraného zisku v eurách za jednotlivé regulované činnosti (HEP, PV, EV),
ONHP – ekonomicky oprávnené náklady v eurách na využívanie hydroenergetického potenciálu,
TRHP – výnos v eurách z platieb za využívanie hydroenergetického potenciálu,
ONPV – ekonomicky oprávnené náklady v eurách na odber povrchovej vody,
TRPV – výnos v eurách z platieb za odber povrchovej vody,
ONEV – ekonomicky oprávnené náklady v eurách na odber energetickej vody,
TREV – výnos v eurách z platieb za odber energetickej vody.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 194/2013 Z. z.

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODBER POVRCHOVEJ VODY
V TISÍCOCH EUR

Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:
Kalkulácia nákladov podľa kalkulačného
vzorca

P. č.

1.

Priamy materiál celkom

2.

Polovýrobky vlastnej výroby celkom

3.

Priame mzdy celkom

Povrchová voda
Rok t-2

Rok t-1

Rok t

z toho:

základné mzdy
príplatky ku mzdám
odmeny a prémie
ďalšie
4.

Ostatné priame náklady celkom
zákonné sociálne poistenie a starobné
dôchodkové sporenie
palivá a energia
z toho:

prepravné
odpisy
výdavky nevýrobného charakteru
úroky, poistenie, dane a poplatky
vnútropodnikové výkony a služby
5.

ďalšie
Výrobná réžia (technologická a prevádzková)
celkom

6.

Vlastné náklady výroby (súčet r. 1 až r. 5)

7.

Správna réžia

8.

Úplné vlastné náklady (súčet r. 6 + r. 7)

9.

Zisk (+), strata (-) (r. 10 – r. 8)

10.

Výnosy regulovanej činnosti

11.

Dodávka povrchovej vody v tis. m3

12.

Cena za m3 povrchovej vody v eurách

V stĺpci „Rok t“ sa uvedú plánované údaje, v stĺpci „Rok t-1“ spolu skutočné údaje za január až jún v roku t-1
a predpokladané údaje za júl až december v roku t-1 a v stĺpci „Rok t-2“ skutočné údaje.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 194/2013 Z. z.

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VYUÍVANIE
HYDROENERGETICKÉHO POTENCIÁLU V TISÍCOCH EUR

Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:
Kalkulácia nákladov podľa kalkulačného
vzorca

P. č.

1.

Priamy materiál celkom

2.

Polovýrobky vlastnej výroby celkom

3.

Priame mzdy celkom

Hydroenergetický potenciál
Rok t-2

Rok t-1

Rok t

z toho:

základné mzdy
príplatky ku mzdám
odmeny a prémie
ďalšie
4.

Ostatné priame náklady celkom
zákonné sociálne poistenie a starobné
dôchodkové sporenie
palivá a energia
z toho:

prepravné
odpisy
výdavky nevýrobného charakteru
úroky, poistenie, dane a poplatky
vnútropodnikové výkony a služby
5.

ďalšie
Výrobná réžia (technologická a prevádzková)
celkom

6.

Vlastné náklady výroby (súčet r. 1 až r. 5)

7.

Správna réžia

8.

Úplné vlastné náklady (súčet r. 6 + r. 7)

9.

Zisk (+), strata (-) (r. 10 – r. 8)

10.

Výnosy regulovanej činnosti

11.

Množstvo vyrobenej elektrickej energie
z vodnej energie v tis. MWh

12.

Množstvo mechanickej energie v tis. MWh
vypočítané z vyrobenej elektrickej energie pri
97 %-nej účinnosti energetických zariadení

13.

Cena za MWh mechanickej energie v eurách

V stĺpci „Rok t“ sa uvedú plánované údaje, v stĺpci „Rok t-1“ spolu skutočné údaje za január až jún v roku t-1
a plánované údaje za júl až december v roku t-1 a v stĺpci „Rok t-2“ skutočné údaje.
Množstvo mechanickej energie v riadku č. 12 sa vypočíta ako súčin množstva vyrobenej elektrickej energie
a hodnoty rovnajúcej sa 1,03 (čo zodpovedá 97 % účinnosti energetických zariadení).

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 194/2013 Z. z.

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODBER ENERGETICKEJ VODY
V TISÍCOCH EUR

Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:
Kalkulácia nákladov podľa kalkulačného
vzorca

P. č.

1.

Priamy materiál celkom

2.

Polovýrobky vlastnej výroby celkom

3.

Priame mzdy celkom

Energetická voda
Rok t-2

Rok t-1

Rok t

z toho:

základné mzdy
príplatky ku mzdám
odmeny a prémie
ďalšie
4.

Ostatné priame náklady celkom
zákonné sociálne poistenie a starobné
dôchodkové sporenie
palivá a energia

z toho:

prepravné
odpisy
výdavky nevýrobného charakteru
úroky, poistenie, dane a poplatky
vnútropodnikové výkony a služby
5.

ďalšie
Výrobná réžia (technologická a prevádzková)
celkom

6.

Vlastné náklady výroby (súčet r. 1 až r. 5)

7.

Správna réžia

8.

Úplné vlastné náklady (súčet r. 6 + r. 7)

9.

Zisk (+), strata (-) (r. 10 – r. 8)

10.

Výnosy regulovanej činnosti

11.

Dodané množstvo povrchovej vody pre vodné
elektrárne v tis. m3

12.

Cena za 1 000 m3 energetickej vody v eurách

V stĺpci „Rok t“ sa uvedú plánované údaje, v stĺpci „Rok t-1“ spolu skutočné údaje za január až jún v roku t-1
a predpokladané údaje za júl až december v roku t-1 a v stĺpci „Rok t-2“ skutočné údaje.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 194/2013 Z. z.

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA REGULOVANÉ
A NEREGULOVANÉ VODOHOSPODÁRSKE SLUBY V TISÍCOCH EUR

Obchodné meno a sídlo regulovaného subjektu:
P. č.

KALKULAČNÝ
VZOREC na kalkuláciu
nákladov jednotlivých
regulovaných činností

a

b

Priamy materiál celkom

2.

Polovýrobky vlastnej
výroby celkom

3.

Priame mzdy celkom
z toho:

1.

Hlavná
činnosť

1=2+9

2=3+4+5+6+7+8

Neregulované
vodohospodárske služby

Povrchová
voda

HEP

Energetická
voda

Plavba

3

4

5

6

Ochrana pred
nepriaznivými
účinkami vôd

Závlahová
voda

7

8

Ostatné
podnikové
činnosti

9

základné mzdy
príplatky ku mzdám
odmeny a prémie
ďalšie

Ostatné priame náklady
celkom
zákonné sociálne
poistenie a starobné
dôchodkové sporenie
palivá a energia
prepravné
výrobky vlastnej
výroby
odpisy
výdavky
nevýrobného
charakteru
úroky, poistenie,
dane a poplatky
vnútropodnikové
výkony a služby
ďalšie
Náklady na technický
rozvoj celkom (– náklady
na výskum a vývoj)
Výrobná réžia
(technologická
a prevádzková) celkom
Vlastné náklady výroby
(súčet r. 1 až r. 6)

z toho:

4.

Činnosti
spolu

Regulované
vodohospodárske služby

5.
6.
7.
8.

Správna réžia

9.

Úplné vlastné náklady
(súčet r. 7 + r. 8 )

10.

Zisk

11.

Základná cena (výnos)
regulovanej činnosti
(súčet r. 9 + r. 10 )

Vysvetlivky:
HEP – hydroenergetický potenciál vodného toku
Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Èiastka 46

Príloha è. 7
k vyhláke è. 194/2013 Z. z.

ÚDAJE O HMOTNOM A NEHMOTNOM MAJETKU V TISÍCOCH EUR

j
j
Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Odpisová
skupina

Obstarávacia cena

Oprávky

Ročný odpis

Zostatková cena

1
2
DHM

3
4
DHM spolu

DNM

Doba technickej
životnosti

Zbierka zákonov è. 194/2013

Majetok

DHM a DNM spolu
Do tabuliek sa uvádzajú hodnoty majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu, ktorý sa využíva na regulovanú činnosť.
Vysvetlivky:
DHM – dlhodobý hmotný majetok,
DNM – dlhodobý nehmotný majetok.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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195
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 20. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným
vodovodom a odvádzania a èistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len
úrad) pod¾a § 40 ods. 1 písm. a) a e) a h) a l) zákona
è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach (ïalej len zákon) ustanovuje:

f) èistenie odpadovej vody privádzanej do èistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ïalej len èistenie odpadovej vody).

§1

Spôsob vykonávania cenovej regulácie

Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) regulaèným obdobím obdobie od roku 2012 do roku
2016,
b) rokom t rok, na ktorý sa urèuje alebo platí cena,
c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d) rokom tn n-tý rok predchádzajúci roku t,
e) objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody alebo 1 m3 odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ïalej len odpadová voda),
f) skupinou odberate¾ov2) pitnej vody odberatelia2) v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký
alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za výrobu a dodávku pitnej vody,
g) skupinou producentov3) odpadovej vody producenti3)
v lokalite, od ktorých odvádzanie a èistenie odpadovej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za odvádzanie a èistenie odpadovej vody,
h) distribúciou pitnej vody predaj pitnej vody iným regulovaným subjektom, ktorí dodávajú pitnú vodu
odberate¾ovi.2)
§2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve pod¾a tejto vyhláky sa vzahuje na
a) výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
b) výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
c) dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
d) odvádzanie a èistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
1

§3
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve pod¾a tejto
vyhláky sa vykonáva priamym urèením maximálnej
ceny alebo urèením spôsobu výpoètu maximálnej ceny za
a) výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
b) výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
c) dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
d) odvádzanie a èistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f) èistenie odpadovej vody.
§4
Rozsah, truktúra a výka ekonomicky oprávnených
nákladov
(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú
a) náklady na obstaranie vody z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom; za ekonomicky oprávnené náklady sa povaujú platby
a poplatky za odbery a nákup vody vo výke mnostva dodanej pitnej vody pre vetkých odberate¾ov2)
a za mnostvo vody na technologické úèely, vlastnú
spotrebu a straty vody vo výke maximálne 25 %
z mnostva dodanej pitnej vody rovnomerne rozdelené vo vetkých prípadoch obstarania,
b) primerané technologické náklady,
c) osobné náklady;4) za ekonomicky oprávnené náklady sa povaujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýené oproti urèeným
nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt
ukazovate¾a jadrová inflácia za mesiace júl a december roku t-2 a január a jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle tatistického úradu Sloven-

) § 2 písm. e) zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieových odvetviach v znení zákona è. 230/2005 Z. z.
2
) § 4 ods. 3 zákona è. 442/2002 Z. z.
3
) § 4 ods. 4 zákona è. 442/2002 Z. z.
4
) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 è. 23 054/2002-92, 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 opatrenia è. MF/25814/2006-74 (oznámenie è. 671/2006 Z. z.).
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d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
5
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skej republiky v èasti Jadrová a èistá inflácia
 oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách,
náklady na plnenie povinností pod¾a osobitných
predpisov,5)
odpisy hmotného majetku,6) okrem odpisov hmotného majetku pod¾a písmen f) a g) najviac vo výke
ustanovenej osobitným predpisom7) z jeho obstarávacej ceny8) a odpisy nehmotného majetku,6) okrem
odpisov nehmotného majetku pod¾a písmen f) a g),
vo výke 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v úètovníctve,
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,6)
ktorý bol obstaraný z prostriedkov Európskej únie,
zo tátneho rozpoètu, z rozpoètu vyieho územného
celku alebo z rozpoètu obce alebo bezodplatným prevodom pod¾a osobitného predpisu,9) zaradeného do
úètovníctva po 1. januári 2011, najviac vo výke 2 %
jeho obstarávacej ceny,8)
odpisy nadobudnutého u prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,6) zaradeného
do
úètovníctva
regulovaného
subjektu
po
1. júli 2009, vo výke rovnomerných odpisov7) z kúpnej ceny maximálne do výky rovnomerných
odpisov7) zo veobecnej hodnoty hmotného majetku
a nehmotného majetku10) stanovenej znaleckým posudkom,
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom úètuje vlastník a ktorý sa
pouíva výhradne na regulovanú èinnos, preukázate¾né zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do výky odpisov pod¾a
písmen e) a g) preukázate¾ných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom; ak
prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnute¾ností, najviac vo výke súètu odpisov pod¾a písmen e) a g) a dane z nehnute¾ností,
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,11)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo poboèkou
zahraniènej banky12) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa pouíva
výhradne na regulovanú èinnos,
reijné náklady na regulované èinnosti.
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(2) Na úèely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené reijné náklady na regulované
èinnosti na rok t zvýené oproti urèeným nákladom na
rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI). Do ekonomicky oprávnených nákladov na úèely urèenia cien
pod¾a § 8 a 9 sa zahrnie podiel reijných nákladov
do jednotlivých poloiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov pod¾a pomeru dosiahnutých trieb
z jednotlivých èinností k celkovým trbám z roku t-2.
(3) Skutoèná výka ekonomicky oprávnených nákladov sa zníi v prípade predaja hmotného majetku, ktorého odpisy boli uplatòované v cene, o kladný rozdiel
predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku.13) Ak sú náklady na výkony a sluby, ktoré súvisia
s regulovanou èinnosou uplatnené v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov, potom sa výka skutoèných ekonomicky oprávnených nákladov zníi aj o trby získané za tieto výkony a sluby, a to vo výke
uplatnených ekonomicky oprávnených nákladov v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov.
(4) Výka plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny za regulované èinnosti sa
urèuje maximálne do výky plánovaných ekonomicky
oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny regulovaného subjektu.
(5) Ekonomicky 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,14)
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 regulovaného subjektu,
f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,15) príspevky na ivotné poistenie a príspevky na úèelové
sporenie zamestnanca platené zamestnávate¾om,
g) odstupné a odchodné presahujúce výku ustanovenú osobitným predpisom,16)
h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah
ustanovený osobitným predpisom,17)

) 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. 442/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) § 22 a 29 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
7
) § 27 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) § 25 ods. 1 písm. a) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 504/2009 Z. z.
9
) § 23 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku v znení neskorích predpisov.
11
) § 29 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 659/2007 Z. z.
13
) § 25 ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14
) § 23 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15
) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
16
) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení zákona è. 361/2012 Z. z.
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i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený
osobitným predpisom,19)
k) náklady na poskytovanie ochranných pracovných
prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,20)
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,21)
r) príspevky a náklady na rekreaèné, regeneraèné, rekondièné a ozdravné pobyty, ak povinnos ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,22)
s) náklady na údrbu a prevádzku koliacich zariadení
a rekreaèných zariadení,
t) daò z nehnute¾nosti platená za koliace zariadenia
a rekreaèné zariadenia,
u) tipendiá poskytnuté tudentom a iakom stredných odborných kôl,
v) odpis nedobytnej poh¾adávky,
w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným
predpisom,23)
x) rozdiely zo zmien pouitých úètovných metód a úètovných zásad,24)
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 podpory portových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných èinností,
ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený
osobitným predpisom,25)
af) náklady na výkon regulovanej èinnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú úèas, zistené pod¾a § 31 ods. 3 písm. d) zákona,
17
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ag) straty z obchodov s finanènými a komoditnými derivátmi,
ah) kurzové straty,
ai) náklady súvisiace s vývozom a likvidáciou obsahu
úmp a septikov v èistiarni odpadových vôd,
aj) odpisy hmotného majetku obstaraného nad rozsah
preukázate¾ne a nevyhnutne potrebný na výkon regulovanej èinnosti súvisiaceho s terénnymi úpravami,
ak) náklady na opravy majetku súvisiace so spätnou
úpravou povrchu nad rozsah preukázate¾ne a nevyhnutne zabezpeèujúci úpravu do pôvodného stavu,
al) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(6) Ak sa regulovaným subjektom zabezpeèuje prevádzka verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií
iným právnickým osobám, ktoré sú vlastníkmi týchto
verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ekonomicky oprávnené náklady sa uvedú v rozsahu pod¾a
prílohy è. 11. V kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov pod¾a prílohy è. 5 sa tieto náklady uplatnia priamo do celkových nákladov regulovaného subjektu
a mnostvo vody sa uvedie v údajoch pod¾a prílohy è. 3.
§5
Spôsob urèenia výky primeraného zisku
(1) Primeraný zisk sa urèí ako súèin hodnoty regulaènej bázy aktív a primeranej miery výnosnosti regulaènej bázy aktív. Regulaèná báza aktív (RAB) je hodnota
aktív slúiacich na vykonávanie regulovaných èinností
a urèí sa na základe ich úètovnej hodnoty. Reálna miera výnosnosti regulaènej bázy aktív (WACC) pred zdanením v percentách na dve desatinné miesta na regulaèné obdobie je vypoèítaná pod¾a vzorca
WACC =

E
RE
D
×
+
× RD,
E + D (1 − T ) E + D

kde
T je sadzba dane z príjmov na rok t,
E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,
D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,
RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných
zdrojov vypoèítaná pod¾a vzorca
RE = RF + β LEV × (RM − RF ),
kde
RF je výnosnos bezrizikového aktíva, prepoèítaný
priemerný výnos pä a viacroèných tátnych dlhopisov

) § 152 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
19
) 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 v znení neskorích predpisov.
20
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
21
) 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.
22
) Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
23
) § 20 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24
) § 59 ods. 13 opatrenia è. 23054/2002-92 v znení opatrenia è. MF/26312/2009-74 (oznámenie è. 518/2009 Z. z.).
25
) § 19 ods. 2 písm. l) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 60/2009 Z. z.
18
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emitovaných na slovenskom trhu za roky 2007 a
2011; na rok 2012 urèená vo výke 4,01 %,
βLEV je váený koeficient β, ktorý definuje citlivos akcie spoloènosti na riziko trhu so zoh¾adnením sadzby
dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov vypoèítaný
pod¾a vzorca
β LEV = β UNLEV

D⎤
⎡
× ⎢1 + (1 − T ) × ⎥ ,
E⎦
⎣

c)
d)

kde
βUNLEV je neváený koeficient β bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov; na rok 2012 urèený vo výke 0,30 a pre ïalie roky regulaèného obdobia urèený úradom v intervale od 0,30 do 0,65,
D/E je pomer cudzích zdrojov ku vlastnému imaniu;
na rok 2012 urèený vo výke 60 % v prospech cudzieho
kapitálu,
(RM  RF) je celková riziková prémia; na rok 2012 urèená vo výke 3,00 % a na ïalie roky regulaèného obdobia urèená úradom v intervale od 3 % do 6 %,
RM je výkonnos trného portfólia urèená na rok
2012 vo výke 7,01 %,
RD je reálna cena cudzích zdrojov, prepoèítaná priemerná výka úverov poskytnutých nefinanèným spoloènostiam na obdobie pä a viac rokov s výkou úveru
nad 1 000 000 eur; na rok 2012 urèená vo výke
5,13 %.
Reálna miera výnosnosti regulaènej bázy aktív
(WACC) pred zdanením je na rok 2012 úradom vypoèítaná vo výke 6,04 %. Hodnoty parametrov na ïalie
roky, ktoré slúia na výpoèet reálnej miery výnosnosti
regulaènej bázy aktív (WACC) pred zdanením sú zverejnené na webovom sídle úradu do 30. júna prísluného
kalendárneho roku.
(2) Primeraný zisk pri výrobe, distribúcii a dodávke
pitnej vody verejným vodovodom pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody v roku t nepresiahne
1 000 000 m3, je ustanovený v § 8 ods. 3 a pri odvedení
a èistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt, ktorého mnostvo odvedenej odpadovej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 9 ods. 3.
(3) Faktor efektivity X pre regulované èinnosti na regulaèné obdobie má hodnotu 3,5 %.
§6
Podklady návrhu ceny
(1) Súèasou návrhu ceny sú
a) výpoèet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ïalej len
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody) pod¾a
§ 8 ods. 1 a návrh maximálnej ceny pod¾a § 8 ods. 5
a 7 alebo výpoèet a návrh maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody pod¾a § 8 ods. 9,
b) výpoèet priemernej ceny za odvádzanie a èistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ïalej len odvá-

e)
f)
g)
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dzanie a èistenie odpadovej vody) pod¾a § 9 ods. 1
a návrh maximálnej ceny pod¾a § 9 ods. 5 a 7 alebo
výpoèet a návrh maximálnej ceny za odvádzanie
a èistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za èistenie
odpadovej vody pod¾a § 9 ods. 9,
údaje potrebné na výpoèet cien pod¾a písmen a) a b)
vyplnené v prílohe è. 1 alebo 2,
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku
zaradenom do úètovníctva v roku t-1, ktorý sa pouíva na vykonávanie regulovaných èinností pod¾a prílohy è. 14,
preh¾ad plánovaných investícií a investièných výdavkov týkajúcich sa regulovaných èinností na rok t
a t+2 pod¾a prílohy è. 15,
preh¾ad projektovaných a skutoène vyuívaných kapacít vodárenského majetku v roku t  2 zaradeného
do trvalej prevádzky pod¾a prílohy è. 17,
ïalie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny
úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) a f)
nie sú dostatoèné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloenia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

(2) Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súèasou návrhu ceny sú
a) výpoèet a návrh maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej
vody alebo za dodávku pitnej vody pod¾a § 8 ods. 8,
b) výpoèet a návrh maximálnych cien za odvádzanie
a èistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej
vody alebo za èistenie odpadovej vody pod¾a § 9
ods. 8,
c) plánované údaje za regulované èinnosti na rok t
1. uvedené v riadkoch Rok t v tabu¾kách pod¾a príloh è. 1 a 4 a príloh è. 9 a 12,
2. kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na
regulované èinnosti pod¾a prílohy è. 5,
3. kalkulácia rozpisu plánovaných reijných nákladov na regulované èinnosti pod¾a prílohy è. 6,
4. kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov
pod¾a lokalít, vrátane spoloèných nákladov rozloených podielom na regulované èinnosti pod¾a
príloh è. 7 a 8,
5. zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný
subjekt na základe zmluvného vzahu plánuje
prevádzkova verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, s uvedením plánovaného mnostva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody
na rok t,
6. preh¾ad plánovaných fakturovaných cien a prísluných mnostiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
7. zoznam subjektov, ktorým regulovaný subjekt
plánuje distribuova alebo èisti vodu,
d) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku,
ktorý sa bude pouíva na vykonávanie regulovaných èinností pod¾a prílohy è. 14,
e) preh¾ad nevyuívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na regulované èinnosti v èlenení pod¾a odpisových skupín,
vrátane roèných odpisov a v èlenení na obstarávaciu
cenu, oprávky a zostatkovú cenu,
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f) preh¾ad plánovaných investícií a investièných výdavkov týkajúcich sa regulovanej èinnosti pod¾a prílohy è. 15,
g) vecný a finanèný preh¾ad plánovaných opráv a údrby pod¾a prílohy è. 16,
h) preh¾ad projektovaných a skutoène vyuívaných kapacít vodárenského majetku v roku t zaradeného do
trvalej prevádzky pod¾a prílohy è. 17,
i) ïalie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny
úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) a h)
nie sú dostatoèné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloenia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
§7
Spôsob predkladania návrhu ceny
(1) Návrh ceny sa predkladá v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabu¾ky pod¾a príloh è. 1 a 18 sa predkladajú aj elektronicky v súboroch obsahujúcich tabu¾ky.
(2) Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súèasou návrhu ceny sú podklady pod¾a
§ 6 ods. 2.
(3) Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia pod¾a § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o podkladoch návrhu ceny sa pouijú primerane aj
na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.
(4) Vypoèítané hodnoty sa na úèely výpoètu cien matematicky zaokrúh¾ujú na tyri desatinné miesta, ak
nie je ustanovené inak.
§8
Spôsob výpoètu maximálnej ceny za výrobu,
distribúciu a dodávku pitnej vody a výky
primeraného zisku
(1) Na urèenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku
pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu
pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody
alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody
pre skupinu odberate¾ov2) v eurách na objemovú jednotku na prvý rok regulaèného obdobia sa vypoèíta
priemerná cena pod¾a vzorca
⎤
⎡ OVt − 2 + POVt −1 + NVt − 2 ⎤ ⎡ PZ t
PRVt = ⎢
− Kt⎥ ,
⎥+⎢
QVT
QVT
t− 2
t− 2
⎦
⎣
⎦ ⎣
kde
PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,
OVt-2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného
majetku pouívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách za rok t-2 pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. e),
POVt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného majetku a nehmotného majetku pouívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody zoh¾adòujúca
technickú dobu ivotnosti majetku skutoène zaradeného do 30. júna a majetku, ktorý sa plánuje zaradi do
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31. decembra do úètovníctva v roku t1 najviac vo výke 2 % jeho obstarávacej ceny; to platí aj
pre prevádzkové spoloènosti, ktoré si takýto majetok
prenajímajú, prièom hodnota POVt-1 sa preukazuje nájomnou zmluvou,
NVt-2 sú skutoèné oprávnené prevádzkové náklady
v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody
v roku t-2 okrem OVt-2,
QVTt-2 je skutoèné mnostvo dodanej pitnej vody
v objemových jednotkách pre vetkých odberate¾ov2)
v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby,
PZt je výka primeraného zisku v eurách vypoèítaná
pod¾a odseku 2, prièom najvyia miera primeraného
zisku je 0,10 eura na 1 m3 skutoèného mnostva dodanej pitnej vody v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby, alebo pod¾a odseku 3; pri výpoète ceny za dodávku pitnej
vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,
Kt je faktor vyuitia kapacity vodárenského majetku
pouívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej
vody pod¾a odseku 4.
(2) Výka primeraného zisku PZt v eurách sa vypoèíta
pod¾a vzorca
PZt = RAB2010 × WACCt,
kde
RAB2010 je úètovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku
2010 pouívaného na regulovanú èinnos pod¾a prílohy
è.14.
(3) Výka primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom
nepresiahne 1 000 000 m3, je maximálne 0,05 eura na
1 m3 skutoèného mnostva dodanej pitnej vody v roku
t2 vrátane vlastnej spotreby.
(4) Hodnota faktora vyuitia vodárenského majetku
pouívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej
vody v eurách na objemovú jednotku sa vypoèíta pod¾a
vzorca
PZ t × (1 − n )
,
Kt =
QVTt − 2
kde
n je koeficient vyuitia projektovanej kapacity vodárenského majetku pouívaného na výrobu, distribúciu
a dodávku pitnej vody, ktorý sa vypoèíta ako priemer
podielov skutoène vyuívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku pod¾a prílohy è. 17. Vypoèítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(5) Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
MCVt v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak,
aby váený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepoèítaný na objemovú jednotku
neprekroèil priemernú cenu na rok t vypoèítanú pod¾a
odseku 1. Maximálna cena za dodávku pitnej vody sa
navrhuje najviac do výky vypoèítanej priemernej ceny.
Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne,
environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vo-
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dohospodárske sluby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky prísluného regiónu.

búciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku (Kt1  Kt).

(6) Ak sa regulovaným subjektom dodáva voda inému
regulovanému subjektu, návrh maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody sa predkladá tak, e maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody je
cena zníená o priemerné náklady spojené s dodávkou
pitnej vody koneèným odberate¾om.2)

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku,
ktorá sa vo výpoète pouije, ak sa postupuje v cenovom
konaní o zmene rozhodnutia pod¾a § 17 ods. 2 písm. d)
zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvòujú prevádzkové náklady NV regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo
pri urèení maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej
vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody, za dodávku
pitnej vody alebo za výrobu a dodávku pitnej vody pre
skupinu odberate¾ov2) v eurách na objemovú jednotku
a odôvodòuje sa analýzami v predloenom návrhu na
zmenu cenového rozhodnutia.

(7) Návrh maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny
odberate¾ov2) sa predkladá tak, aby maximálne ceny
zoh¾adòovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín odberate¾ov2) a výku primeraného zisku.
(8) Ak sa návrh ceny na urèenie maximálnej ceny
predkladá prvýkrát, vypoèíta sa priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t pod¾a odseku 1, prièom sa na
výpoèet pouijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá pod¾a odsekov 5 a 7.
(9) Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody,
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody,
maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberate¾ov2) v eurách na objemovú jednotku na
ïalie roky regulaèného obdobia sa vypoèíta pod¾a
vzorca
⎡ ( JPI − X ) ⎤
t
⎥ + Y t + NK + Z ,
MCVt = MCVt −1 × ⎢1 +
100
⎢⎣
⎥⎦
ak (JPI  X) < 0, na úèely výpoètu maximálnej ceny sa
hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,
kde
MCVt je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej
vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej
vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre
skupinu odberate¾ov2) v eurách na objemovú jednotku
na rok t,
MCVt1 je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre
skupinu odberate¾ov2) v eurách na objemovú jednotku
schválená alebo urèená v cenovom rozhodnutí na rok
t1, ktorá zoh¾adòuje ekonomicky oprávnené náklady
a primeraný zisk,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za posledných 12 mesiacov
predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny
predkladá, uvedených na webovom sídle tatistického
úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá inflácia  oproti rovnakému obdobiu minulého roku
v percentách,
X je faktor efektivity pod¾a § 5 ods. 4,
Yt je faktor investièného rozvoja v eurách na objemovú jednotku vypoèítaný pod¾a odseku 10.
NK je medziroèná zmena faktora vyuitia kapacity
vodárenského majetku pouívaného na výrobu, distri-

(10) Faktor investièného rozvoja Yt je prioritne urèený na podporu investícií do vodárenského majetku pouívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej
vody. Vypoèíta sa pod¾a vzorca
Yt =

POVt −1 + (SPOVt − 2 − PPOVt − 2)
QVTt − 2

,

kde
SPOVt2 je hodnota odpisov z hmotného majetku
a nehmotného majetku pouívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutoène zaradeného
v úètovníctve v roku t2 najviac vo výke 2 % jeho obstarávacej ceny,
PPOVt2 je hodnota odpisov z hmotného majetku
a nehmotného majetku pouívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody plánovaného zaradi do
úètovníctva v roku t-2 najviac vo výke 2 % jeho obstarávacej ceny,
QVTt2 je skutoèné mnostvo dodanej pitnej vody
v objemových jednotkách pre vetkých odberate¾ov2)
v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby.
§9
Spôsob výpoètu maximálnej ceny za odvádzanie
a èistenie odpadovej vody a výky primeraného zisku
(1) Na urèenie maximálnej ceny za odvádzanie a èistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie
odpadovej vody, maximálnej ceny za èistenie odpadovej
vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a èistenie
odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách
na objemovú jednotku na prvý rok regulaèného obdobia sa vypoèíta priemerná cena pod¾a vzorca
⎤
⎡ OSt − 2 + POSt −1 + NSt − 2 ⎤ ⎡ PZ t
PRSt = ⎢
− Kt⎥ ,
⎥+⎢
QST
QST
t− 2
t− 2
⎦
⎣
⎦ ⎣
kde
PRSt je priemerná cena za odvádzanie a èistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,
OSt2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného
majetku a nájomné za prenájom hmotného majetku
a nehmotného majetku pouívaného na odvádzanie
a èistenie odpadovej vody v eurách za rok t2 pod¾a § 4
ods. 1 písm. e),
POSt1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotné-
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ho a nehmotného majetku pouívaného na odvádzanie
a èistenie odpadovej vody zoh¾adòujúca technickú
dobu ivotnosti majetku skutoène zaradeného do
30. júna a majetku, ktorý sa plánuje zaradi do 31. decembra do úètovníctva v roku t1 najviac vo výke 2 %
jeho obstarávacej ceny; to platí aj pre prevádzkové spoloènosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú, prièom
hodnota POSt1 sa preukazuje nájomnou zmluvou,

cenu na rok t vypoèítanú pod¾a odseku 1. Maximálna
cena za odvádzanie odpadovej vody alebo za èistenie
odpadovej vody sa navrhuje najviac do výky vypoèítanej priemernej ceny. Pri návrhu maximálnej ceny sa
prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické
dôsledky úhrady za vodohospodárske sluby, ako aj na
geografické podmienky a klimatické podmienky prísluného regiónu.

NSt2 sú skutoèné oprávnené prevádzkové náklady
v eurách na odvádzanie a èistenie odpadovej vody
v roku t2 okrem OSt2,

(6) Ak sa regulovaným subjektom èistí odpadová
voda odvádzaná od iného regulovaného subjektu, návrh maximálnej ceny za èistenie odpadovej vody sa
predkladá úradu tak, e maximálna cena za odvádzanie a èistenie odpadovej vody je cena zníená o priemerné náklady spojené s odvádzaním odpadovej vody od
koneèných producentov.3)

QSTt2 je skutoèné mnostvo odvedenej a èistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre vetkých
producentov3) v roku t2,
PZt je výka primeraného zisku v eurách vypoèítaná
pod¾a odseku 2, prièom najvyia miera primeraného
zisku je 0,13 eura na 1 m3 skutoèného mnostva odvedenej odpadovej vody v roku t2 vrátane vlastnej produkcie, alebo vypoèítaná pod¾a odseku 3; pri výpoète
ceny za èistenie odpadovej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,
Kt je faktor vyuitia kapacity vodárenského majetku
pouívaného na odvádzanie a èistenie odpadovej vody
vypoèítaný pod¾a odseku 4.
(2) Výka primeraného zisku PZt sa vypoèíta pod¾a
vzorca
PZt = RAB2010 × WACCt,
kde
RAB2010 je úètovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku
2010 pouívaného na odvádzanie a èistenie odpadovej
vody pod¾a prílohy è. 14.
(3) Výka primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého odvedené a èistené mnostvo odpadovej
vody verejnou kanalizáciou nepresiahne 1 000 000 m3,
je maximálne 0,07 eura za 1m3 skutoèného mnostva
odvedenej odpadovej vody v roku t2 vrátane vlastnej
produkcie.
(4) Hodnota faktora vyuitia vodárenského majetku
pouívaného na odvádzanie a èistenie odpadovej vody
v eurách na objemovú jednotku sa vypoèíta pod¾a vzorca
PZ t × (1 − n )
,
Kt =
QSTt − 2
kde
n je koeficient vyuitia projektovanej kapacity vodárenského majetku pouívaného na odvádzanie a èistenie odpadovej vody, ktorý sa vypoèíta ako priemer podielov skutoène vyuívanej kapacity a celkovej
projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku pod¾a prílohy è. 17. Vypoèítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(5) Maximálna cena za odvádzanie a èistenie odpadovej vody MCSt sa navrhuje tak, aby váený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a èistenie odpadovej vody
a maximálnej ceny za èistenie odpadovej vody prepoèítaný na objemovú jednotku neprekroèil priemernú

(7) Maximálne ceny za odvádzanie a èistenie odpadovej vody pre jednotlivé skupiny producentov3) v eurách
na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zoh¾adòovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín producentov3) a výku primeraného zisku.
(8) Ak sa predkladá návrh ceny na urèenie maximálnej
ceny za odvádzanie a èistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za èistenie odpadovej vody alebo
za odvádzanie a èistenie odpadovej vody pre skupinu
producentov3) prvýkrát, vypoèíta sa priemerná cena za
odvádzanie a èistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t pod¾a odseku 1, prièom sa na výpoèet pouijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá pod¾a odsekov 5 a 7.
(9) Maximálna cena za odvádzanie a èistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej
vody, maximálna cena za èistenie odpadovej vody alebo
maximálna cena za odvádzanie a èistenie odpadovej
vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú
jednotku na ïalie roky regulaèného obdobia sa vypoèíta pod¾a vzorca
⎡ ( JPI − X ) ⎤
t
⎥ + Y t + NK + Z ,
MCSt = MCSt −1 × ⎢1 +
100
⎢⎣
⎥⎦
ak (JPI  X) < 0, na úèely výpoètu maximálnej ceny sa
hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,
kde
MCSt je maximálna cena za odvádzanie a èistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za èistenie odpadovej vody
alebo maximálna cena za odvádzanie a èistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na rok t,
MCSt1 je maximálna cena za odvádzanie a èistenie
odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za èistenie odpadovej vody
alebo maximálna cena za odvádzanie a èistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku, schválená alebo urèená v cenovom rozhodnutí na rok t1, ktorá zoh¾adòuje ekonomicky
oprávnené náklady a primeraný zisk,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovate¾a jadrová inflácia za posledných 12 mesiacov
predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny
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predkladá, uvedených na webovom sídle tatistického
úradu Slovenskej republiky v èasti Jadrová a èistá
inflácia  oproti rovnakému obdobiu minulého roku
v percentách,
X je faktor efektivity pod¾a § 5 ods. 4,
Yt je faktor investièného rozvoja v eurách na objemovú jednotku vypoèítaný pod¾a odseku 10.
NK je medziroèná zmena faktora vyuitia kapacity
vodárenského majetku pouívaného na odvádzanie
a èistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku (Kt1  Kt).
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku,
ktorá sa vo výpoète pouije, ak sa postupuje v cenovom
konaní o zmene rozhodnutia pod¾a § 17 ods. 2 písm. d)
zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvòujú prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo
pri urèení maximálnej ceny za odvádzanie a èistenie
odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za èistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a èistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách
na objemovú jednotku a odôvodòuje sa analýzami
v predloenom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(10) Faktor investièného rozvoja Y je prioritne urèený
na podporu investícií do vodárenského majetku pouívaného na odvádzanie a èistenie odpadovej vody. Vypoèíta sa pod¾a vzorca
Yt =

POSt −1 + (SPOSt − 2 − PPOSt − 2)
QSTt − 2

,

kde
SPOSt2 je hodnota odpisov z hmotného majetku
a nehmotného majetku pouívaného na odvádzanie
a èistenie odpadovej vody skutoène zaradeného v úètovníctve v roku t2 najviac vo výke 2 % jeho obstarávacej ceny,
PPOSt2 je hodnota odpisov z hmotného majetku
a nehmotného majetku pouívaného na odvádzanie
a èistenie odpadovej vody plánovaného zaradi do úètovníctva v roku t2 najviac vo výke 2 % jeho obstarávacej ceny,
QSTt2 je skutoèné mnostvo odvedenej a èistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre vetkých
producentov3) v roku t2.
§ 10
Podmienky vykonávania regulovaných èinností
v súvislosti s uplatòovaním ceny
(1) Ak sa mnostvo dodanej pitnej vody alebo mnostvo odvedenej odpadovej vody urèuje pod¾a meradla,26)
alebo ak sa mnostvo odvedenej odpadovej vody urèuje
pod¾a meradla na dodávku pitnej vody, odpoèet meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny. Odpoèet meradla sa vykoná minimálne jedenkrát roène.
26
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(2) Ak pri roènom vyúètovaní za dodávku pitnej vody
alebo za odvádzanie odpadovej vody regulovaným subjektom vznikne preplatok, odberate¾ovi2) alebo
producentovi3) sa vráti do 14 dní odo dòa splatnosti vyúètovacej faktúry.
§ 11
Spôsob urèenia ceny a obsah oznámenia obce o cene
(1) Maximálna cena za regulovanú èinnos sa regulovaným subjektom, ktorým je obec pod¾a § 14 ods. 8 zákona (ïalej len obec), vypoèíta pod¾a § 8 ods. 8 alebo
§ 9 ods. 8.
(2) Ak obec u má stanovenú maximálnu cenu za regulovanú èinnos pod¾a § 2 písm. c) piateho a iesteho
bodu zákona cenovým rozhodnutím, maximálna cena
sa vypoèíta pod¾a § 8 ods. 9 a § 9 ods. 9.
(3) Oznámenie obce o cene pod¾a § 14 ods. 8 zákona
obsahuje
a) názov obce, sídlo a identifikaèné èíslo,
b) èíslo potvrdenia o registrácii,
c) maximálnu cenu vypoèítanú pod¾a odseku 1 alebo
odseku 2,
d) dátum,
e) meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby,
f) podpis oprávnenej osoby.
(4) K oznámeniu obce o cene sa prikladajú podklady
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a b).
§ 12
Rozsah, spôsob a termíny predkladania
skutoèných údajov
(1) Po skonèení kalendárneho roka sa do 31. mája
predkladajú skutoèné údaje za predchádzajúci rok
osobitne za regulované èinnosti, a to
a) uvedené v riadkoch Rok t1 v tabu¾kách pod¾a príloh è. 1 a 4 a 9 a 12,
b) kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov pod¾a prílohy è. 5,
c) kalkulácia rozpisu reijných nákladov pod¾a prílohy
è. 6,
d) kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov pod¾a lokalít vrátane spoloèných nákladov rozloených
podielom na regulované èinnosti pod¾a príloh è. 7
a 8,
e) výkaz ziskov a strát za regulované èinnosti alebo
preh¾ad výnosov pod¾a prílohy è. 13,
f) zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzahu prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením
mnostva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
g) preh¾ad fakturovaných cien vrátane prísluných
celkových mnostiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
h) zoznam regulovaných subjektov, ktorým regulovaný
subjekt distribuoval pitnú vodu alebo èistil odpadovú vodu,

) § 5 písm. c) a § 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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i) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku,
ktorý sa pouíval na vykonávanie regulovaných èinností pod¾a prílohy è. 14,
j) preh¾ad nevyuívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na regulované èinnosti v èlenení pod¾a odpisových skupín
vrátane roèných odpisov a v èlenení na obstarávaciu
cenu, oprávky a zostatkovú cenu,
k) preh¾ad realizovaných investícií a investièných výdavkov týkajúcich sa regulovaných èinností pod¾a
prílohy è. 15,
l) vecný a finanèný preh¾ad realizovaných opráv
a údrby pod¾a prílohy è. 16.
(2) Ak dodávka pitnej vody na rok t je väèia ako
1 000 000 m3 alebo ak mnostvo odvedenej odpadovej
vody na rok t je väèie ako 1 000 000 m3, predkladajú sa
do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka aj skutoèné údaje za predchádzajúci rok na sledovanie strát pitnej
vody vo verejných vodovodoch pod¾a prílohy è. 18.
§ 13
Spôsob sledovania ekonomicky oprávnených
nákladov v súvislosti s uplatòovaním ceny
Ekonomicky oprávnené náklady sa sledujú v rozsa-
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hu pod¾a príloh è. 5 a 8 osobitne za regulované èinnosti za obdobie kalendárneho roka bez oh¾adu na úètovné
obdobie, za ktoré sa zostavuje úètovná závierka.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1) Pod¾a tejto vyhláky sa prvýkrát postupuje v konaní o cenovej regulácii na rok 2014.
(2) Ak nebude cena na rok 2014 v konaní o cenovej regulácii schválená do 31. decembra 2013, do dòa doruèenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu
sa na rok 2014 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok 2013; rovnako sa postupuje, ak nebude cena urèená.
§ 15
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. júla 2013.

Jozef Holjenèík v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOÈET CENY ZA VÝROBU, DISTRIBÚCIU
A DODÁVKU PITNEJ VODY
Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Ukazovateľ
MCV
euro/m3
PRV

Vážený
priemer
cien

MCV0

MCV1

MCV2

MCV3

MCV4

Y

NK

Z

Rok t
Rok t-1
Zbierka zákonov è. 195/2013

Rok t-2
V riadku „Rok t“, sa uvedú navrhované ceny a v riadkoch „Rok t-1“ a „Rok t-2“ úradom schválené alebo určené ceny.

PZ

NV

OV

POV

K

Rok t
Rok t-1
Rok t-2
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v riadku „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2.
Vysvetlivky:
PRV – priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody
MCV – maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody
Vážený priemer cien – vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku
MCV0 – maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody podľa § 8 ods. 6
MCV1 až MCV4 – maximálne ceny podľa skupín odberateľov
PZ – výška primeraného zisku v eurách
NV – ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody okrem OV v eurách
OV – odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách zaradené do roku 2010 podľa § 4
POV – hodnota odpisov z nového dlhodobého majetku v eurách podľa § 8 ods. 1
K – faktor využitia kapacity vodárenského majetku v eurách na objemovú jednotku
Y – faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku
NK – medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku
Z – hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOÈET CENY ZA ODVÁDZANIE A ÈISTENIE ODPADOVEJ VODY

Strana 1996

Príloha è. 2
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Ukazovateľ
euro/m3

PRS

MCS

Vážený
priemer
cien

MCS0

MCS1

MCS2

MCS3

MCS4

Y

NK

Z

Rok t
Rok t-1
Zbierka zákonov è. 195/2013

Rok t-2
V riadku „Rok t“ sa uvedú navrhované ceny a v riadkoch „Rok t-1“ a „Rok t-2“ úradom schválené alebo určené ceny.

PZ

NS

OS

POS

K

Rok t
Rok t-1
Rok t-2

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v riadku „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2.
Vysvetlivky:
PRS – priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
MCS – maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
Vážený priemer cien – vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku
MCS0 – maximálna cena za čistenie odpadovej vody podľa § 9 ods. 6
MCS1 až MCS4 – maximálne ceny podľa skupín producentov
PZ – výška primeraného zisku v eurách
NS – ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady za odvádzanie a čistenie odpadovej vody okrem OS v eurách
OS – odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách zaradeného do roku 2010 podľa § 4
POS – hodnota odpisov z nového dlhodobého majetku v eurách podľa § 9 ods. 1
K – faktor využitia kapacity vodohospodárskeho majetku v eurách na objemovú jednotku
Y – faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku
NK – medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku
Z – hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ PRE VÝPOÈET CENY ZA VÝROBU, DISTRIBÚCIU A DODÁVKU PITNEJ VODY A ZA ODVÁDZANIE
A ÈISTENIE ODPADOVEJ VODY

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Ukazovateľ
m3

QVT

QVP

QVA

QVV

QVO

QVD

QVX

QV 1

QV 2

QV 3

QV 4

QST

QSP

QSA

QSC

QSO

QSZ

QSD

QSX

QS 1

QS 2

QS 3

Rok t
Rok t-1

Ukazovateľ
m3
Rok t
Rok t-1
Rok t-2

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v riadku „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2.
Vysvetlivky:
QVT alebo QST – celkové množstvo dodanej pitnej vody, ktoré sa vypočíta podľa vzorca QVT = QVP + QVA + QVV + QVO, alebo celkové množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody,
okrem množstva vody, ktoré súvisí s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarni odpadovej vody, ktoré sa vypočíta podľa vzorca QST = QSP + QSA + QSO + QSZ
QVP alebo QSP – množstvo pitnej vody, ktoré regulovaný subjekt spotrebuje na inú ako regulovanú činnosť, napríklad v školiacich a rekreačných zariadeniach a pod., alebo množstvo vlastnej
produkcie odpadovej vody regulovaného subjektu z inej ako regulovanej činnosti
QVA alebo QSA – množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam a ostatným odberateľom, okrem QVO, alebo množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody od domácností a ostatných
producentov okrem QSO
QVV – množstvo distribuovanej pitnej vody iným regulovaným subjektom
QSC – množstvo čistenej odpadovej vody odvádzanej od iného regulovaného subjektu
QVO – množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam a ostatným odberateľom (vyčlenené z QVD a QVX), ak je verejný vodovod prevádzkovaný na základe zmluvného vzťahu regulovaného
subjektu s vlastníkom verejného vodovodu (obcou)
QSO – množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody (vyčlenené z QSD a QSX) zodpovedajúce oprávneným nákladom uplatneným v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov (príloha
č. 5 alebo príloha č. 10), ak je verejná kanalizácia prevádzkovaná na základe zmluvného vzťahu s iným vlastníkom (obcou)
QSZ – množstvo fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku vyčlenené z QSD a QSX
QVD alebo QSD – množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam z QVA a QVO alebo množstvo odpadovej vody odvedenej z domácností
QVX alebo QSX – množstvo pitnej vody dodanej ostatným odberateľom z QVA a QVO alebo množstvo odpadovej vody odvedenej od ostatných producentov
QV 1až QV 4 alebo QS 1 až QS 3 – množstvá zodpovedajúce určeným skupinám odberateľov alebo množstvá zodpovedajúce určeným skupinám producentov

Zbierka zákonov è. 195/2013

Rok t-2

SPOLOÈNÉ ÚDAJE

Strana 1998

Príloha è. 4
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Priemerný počet
zamestnancov
Pitná voda

Odpadová
voda

Priemerné osobné náklady
na jedného zamestnanca za
rok
(v eurách/rok)
Pitná voda

Odpadová
voda

Priemerná mesačná mzda na
jedného zamestnanca
(v eurách/mesiac)
Pitná voda

Odpadová
voda

Produktivita práce
(z tržieb) na jedného
zamestnanca za rok
(v eurách/rok)
Pitná voda

Odpadová
voda

Objem odvedenej
a čistenej odpadovej vody
(v m3)
Z povrchového
odtoku
fakturovaná

Nečistená

Čistená

Rok t-1
Rok t-2
V stĺpci „Priemerný počet zamestnancov“ sa uvedie priemerný počet zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne regulované činnosti a podiel režijných zamestnancov v pomere, v akom sú tržby
z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám regulovaného subjektu.
Celkový
objem vody
(odobratá
z VZ
a nakúpená
v m3)

Znížený objem na účely kalkulácie
ekonomicky oprávnených nákladov

Z toho
Objem
podzemnej
vody (v m3)

Objem
povrchovej
vody (v m3)

Objem
nakúpenej
vody (v m3)

Objem
podzemnej
vody (v m3)

Objem
povrchovej
vody (v m3)

Objem
nakúpenej
vody (v m3)

Počet odberateľov
(dodávka pitnej vody)

Domácnosti

Odberatelia
okrem
domácností

Počet producentov
(odvádzanie odpadovej vody)

Domácnosti

Producenti
okrem
domácností

Zbierka zákonov è. 195/2013

Rok t

Rok t
Rok t-1
Rok t-2
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v riadku „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2.
V stĺpcoch „Pitná voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú výroby, dodávky a distribúcie pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej
vody.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
Èiastka 46

Èiastka 46

Príloha è. 5
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV V TISÍCOCH EUR

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
P. č. Ukazovateľ

Náklady
celkom

Regulované
činnosti

Ekonomicky oprávnené
náklady
Pitná voda

1. Spotreba materiálu
2. Platby a poplatky za odber vody
z toho: platby za odber povrchovej vody
poplatky za odber podzemnej vody
platby za nákup pitnej vody
3. Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
4. Spotreba energií
5. Dodávateľské opravy
6. Ostatné služby
7. Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
8. Dane a poplatky
9. Ostatné prevádzkové náklady
10. Odpisy DHM a DNM
11. Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
12. Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
13. Náklady spolu (r. 1 až r. 12)
z toho: vlastné opravy
režijné náklady

Ostatné
činnosti

Odpadová voda

Zbierka zákonov è. 195/2013

x
x
x
x
x

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Strana 1999

V stĺpci „Pitná voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpci „Odpadová voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.
V riadku „režijné náklady“ sa uvedú náklady správnej réžie zahrnuté v jednotlivých položkách kalkulácie.
Vysvetlivky:
DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok

KALKULÁCIA ROZPISU REIJNÝCH NÁKLADOV POD¼A § 4 ODS. 2 V TISÍCOCH EUR

Strana 2000

Príloha è. 6
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
P. č. Ukazovateľ

Regulované
činnosti

Ekonomicky oprávnené
náklady
Pitná voda

6.
7.
8.
9.
10.

Spotreba materiálu
Spotreba energií
Dodávateľské opravy
Ostatné služby
Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové
sporenie
zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné prevádzkové náklady
Odpisy DHM a DNM
Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
Režijné náklady spolu (r. 1 až r. 9)

Zbierka zákonov è. 195/2013

1.
2.
3.
4.
5.

Odpadová voda

V stĺpci „Pitná voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpci „Odpadová voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.
Vysvetlivky:
DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Èiastka 46

Èiastka 46

Príloha è. 7
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VÝROBU A DODÁVKU PITNEJ VODY POD¼A LOKALÍT
V TISÍCOCH EUR

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
P. č. Ukazovateľ

Lokalita 1

Lokalita 2

Lokalita 3

Lokalita 4

x

x

x

x

x

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Strana 2001

V stĺpcoch „Lokalita 1, Lokalita 2 atď.“ sa uvedú názvy lokalít a údaje, ktoré sa týkajú výroby a dodávky pitnej vody v jednotlivých vymedzených lokalitách.
V riadku „režijné náklady“ sa uvedú náklady správnej réžie zahrnuté v jednotlivých položkách kalkulácie.
Vysvetlivky:
DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok

Zbierka zákonov è. 195/2013

1. Spotreba materiálu
2. Platby a poplatky za odber vody
z toho: platby za odber povrchovej vody
poplatky za odber podzemnej vody
platby za nákup pitnej vody
3. Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
4. Spotreba energií
5. Dodávateľské opravy
6. Ostatné služby
7. Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné
dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
8. Dane a poplatky
9. Ostatné prevádzkové náklady
10. Odpisy DHM a DNM
11. Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
12. Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
13. Náklady spolu (r. 1 až r. 12)
z toho: vlastné opravy
režijné náklady

Regulovaná
činnosť spolu

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODVÁDZANIE A ÈISTENIE ODPADOVEJ VODY POD¼A
LOKALÍT V TISÍCOCH EUR

Strana 2002

Príloha è. 8
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
P. č. Ukazovateľ

Lokalita 1

Lokalita 2

Lokalita 3

Lokalita 4

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Èiastka 46

V stĺpcoch „Lokalita 1, Lokalita 2 atď.“ sa uvedú názvy lokalít a údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody v jednotlivých vymedzených lokalitách.
V riadku „režijné náklady“ sa uvedú náklady správnej réžie zahrnuté v jednotlivých položkách kalkulácie.
Vysvetlivky:
DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok

Zbierka zákonov è. 195/2013

1. Spotreba materiálu
2. Platby a poplatky za odber vody
z toho: platby za odber povrchovej vody
poplatky za odber podzemnej vody
platby za nákup pitnej vody
3. Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
4. Spotreba energií
5. Dodávateľské opravy
6. Ostatné služby
7. Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné
dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
8. Dane a poplatky
9. Ostatné prevádzkové náklady
10. Odpisy DHM a DNM
11. Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
12. Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
13. Náklady spolu (r. 1 až r. 12)
z toho: vlastné opravy
režijné náklady

Regulovaná
činnosť spolu

Èiastka 46

Príloha è. 9
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VÝROBU A DISTRIBÚCIU PITNEJ VODY V TISÍCOCH EUR

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
P. č. Ukazovateľ

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

Zbierka zákonov è. 195/2013

1. Spotreba materiálu
2. Platby a poplatky za odber vody
z toho: platby za odber povrchovej vody
poplatky za odber podzemnej vody
platby za nákup pitnej vody
3. Spotreba energií
4. Dodávateľské opravy
5. Ostatné služby
6. Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové
sporenie
zákonné sociálne náklady
7. Dane a poplatky
8. Ostatné prevádzkové náklady
9. Odpisy DHM a DNM
10. Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
11. Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
12. Náklady spolu ( r. 1 až r. 11)
13. Množstvo distribuovanej pitnej vody v m3/rok
14. Primeraný zisk podľa § 6 ods. 2 alebo 3
15. Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody v eurách/m3

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Strana 2003

Príslušné ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu pitnej vody sa vyčlenia z prílohy č. 5 a množstvo distribuovanej pitnej vody (QVV) sa uvedie podľa prílohy č. 3.
Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody – súčet celkových ekonomicky oprávnených nákladov (r. 12) a výška primeraného zisku (r. 14) sa vydelí celkovým množstvom distribuovanej vody
(r. 13).
V stĺpci „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v stĺpci „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v stĺpci „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2.
Vysvetlivky:
DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ÈISTENIE ODPADOVEJ VODY V TISÍCOCH EUR

Strana 2004

Príloha è. 10
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
P. č. Ukazovateľ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rok t-1

Rok t-2

Spotreba materiálu
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
Spotreba energií
Dodávateľské opravy
Ostatné služby
Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné prevádzkové náklady
Odpisy DHM a DNM
Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
Náklady spolu ( r. 1 až r. 11)
Množstvo čistenej odpadovej vody v m3/rok
Primeraný zisk podľa § 7 ods. 2 alebo 3
Cena za čistenie odpadovej vody v eurách/m3

Zbierka zákonov è. 195/2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rok t

Príslušné ekonomicky oprávnené náklady na čistenie odpadovej vody sa vyčlenia z prílohy č. 5 a množstvo čistenej odpadovej vody (QSC) sa uvedie podľa prílohy č. 3.
Cena za čistenie odpadovej vody – súčet celkových ekonomicky oprávnených nákladov (r. 12) a výška primeraného zisku (r. 14) sa vydelí celkovým množstvom čistenej odpadovej vody (r. 13).
V stĺpci „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v stĺpci „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v stĺpci „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2.
Vysvetlivky:
DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
Èiastka 46

Èiastka 46

Príloha è. 11
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV VYÈLENENÝCH Z PRÍLOHY È. 5, KTORÉ SA TÝKAJÚ
PREVÁDZKOVANIA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ NA ZÁKLADE ZMLUVNÉHO VZAHU
MEDZI REGULOVANÝM SUBJEKTOM A ICH VLASTNÍKOM (OBEC) V TISÍCOCH EUR
Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Pitná voda

P. č. Ukazovateľ
1.

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

x

x

x

Rok t

Rok t-1

Rok t-2

x

x

x

V stĺpci „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v stĺpci „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v stĺpci „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Zbierka zákonov è. 195/2013

2.
3.
4.
5.
6.

Náklady spolu (r. 2 – r. 6)
z toho
Platby a poplatky za odber vody
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
Spotreba energií
Dodávateľské opravy
Ostatné náklady

Odpadová voda

Strana 2005

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOÈET PODIELU REIJNÝCH NÁKLADOV ZAPOÈÍTANÝCH DO EKONOMICKY
OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV POD¼A POMERU DOSIAHNUTÝCH TRIEB Z JEDNOTLIVÝCH REGULOVANÝCH ÈINNOSTÍ
K CELKOVÝM TRBÁM POD¼A § 4 ODS. 2 V TISÍCOCH EUR

Strana 2006

Príloha è. 12
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Ukazovateľ

Celkové
tržby

Tržby
z regulovaných
činností spolu

Z toho
Pitná
voda

Odpadová
voda

Tržby
z ostatných
činností

Celkové
režijné
náklady

Režijné
náklady
na regulované
činností

Z toho
Pitná voda

Odpadová
voda

Ostatné
činnosti

Rok t

Rok t-2
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v riadku „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2.

V stĺpcoch „Pitná voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania
a čistenia odpadovej vody.
V stĺpcoch pre režijné náklady sa uvedú náklady správnej réžie.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Zbierka zákonov è. 195/2013

Rok t-1

Èiastka 46

Èiastka 46

Príloha è. 13
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

PREH¼AD VÝNOSOV ZA PRÍSLUNÉ REGULOVANÉ ÈINNOSTI V TISÍCOCH EUR

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Výnosy
z regulovaných
činností spolu

P. č. Ukazovateľ

Z toho
Pitná
voda

Odpadová voda

Tržby za dodávku pitnej vody

x

2.

Tržby za distribúciu pitnej vody

x

3.

Tržby za distribúciu a dodávku pitnej vody, opravy z minulých rokov zahrnuté
do bežného roku

x

4.

Tržby za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

x

5.

Tržby za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, opravy z minulých rokov
zahrnuté do bežného roku

x

6.

Výkony z regulovaných činností spolu

V stĺpcoch „Pitná voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda“ sa uvedú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania
a čistenia odpadovej vody.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Zbierka zákonov è. 195/2013

1.

Strana 2007

ÚDAJE O HMOTNOM A NEHMOTNOM MAJETKU V TISÍCOCH EUR

Strana 2008

Príloha è. 14
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Tabuľka č.1
Ukazovateľ
Majetok

Odpisová
skupina

VEREJNÉ VODOVODY
Obstarávacia
cena

z toho
Vlastné zdroje

Zdroje z úveru

Dotácie ŠR, EÚ

Oprávky

Zostatková cena

Ročný odpis
do roku 2010

Ročný odpis
Vlastné zdroje
Dotácie ŠR, EÚ
a zdroje z úveru

x
x
x
x
x
x

Tabuľka č.2
Ukazovateľ
Majetok

Odpisová
skupina

VEREJNÉ KANALIZÁCIE
Obstarávacia
cena

z toho
Vlastné zdroje

Zdroje z úveru

Dotácie ŠR, EÚ

Oprávky

Zostatková cena

1
2
DHM
3
4
DHM spolu
DNM DNM spolu
DHM a DNM spolu

Ročný odpis
do roku 2010

Ročný odpis
od roku 2011

Ročný odpis
Vlastné zdroje
Dotácie ŠR, EÚ
a zdroje z úveru

x
x
x
x
x
x
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1
2
DHM
3
4
DHM spolu
DNM DNM spolu
DHM a DNM spolu

Ročný odpis
od roku 2011

Do tabuliek sa uvádzajú hodnoty majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu, ktorý sa využíva na regulovanú činnosť; ak je regulovaným subjektom prevádzková vodárenská spoločnosť, aj do účtovníctva
spoločností, ktoré sú vlastníkmi tohto majetku.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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V stĺpci „Ročný odpis do roku 2010“ sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa § 4 ods. 1 písm. e) vyhlášky.
V stĺpci „Ročný odpis od roku 2011“ sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa § 4 ods. 1 písm. f) vyhlášky.
V stĺpci „Ročný odpis“ sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu vo výške rovnomerných odpisov (podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z.) rozdelené podľa
zdrojov, z ktorých bol majetok obstaraný.
Vysvetlivky:
DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok, ŠR – štátny rozpočet, EÚ – Európska únia
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Príloha è. 15
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

PREH¼AD INVESTÍCIÍ (INVESTIÈNEJ VÝSTAVBY) A PREH¼AD INVESTIÈNÝCH VÝDAVKOV V EURÁCH

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Tabuľka č. 1
Názov stavby
verejného
vodovodu

RN
stavby
celkom

Termín začatia
a ukončenia
stavby

Investičné výdavky
do 31. 12.
predchádzajúceho
roka

Investičné
výdavky
od 1. 1. do
31. 12.

Zostatok
investičných
nákladov
z celkových RN
stavby

RN
stavby
celkom

Termín začatia
a ukončenia
stavby

Investičné výdavky
do 31. 12.
predchádzajúceho
roka

Investičné
výdavky
od 1. 1. do
31. 12.

Zostatok
investičných
nákladov
z celkových RN
stavby

RN
stavby
celkom

Termín začatia
a ukončenia
stavby

Investičné výdavky
do 31. 12.
predchádzajúceho
roka

Investičné
výdavky
od 1. 1. do
31. 12.

Zostatok
investičných
nákladov
z celkových RN
stavby

Zdroje financovania stavby
ŠR
do 31. 12.

Vlastné zdroje
v roku

do 31. 12.

Zdroje EÚ

v roku

do 31. 12.

v roku

Úvery
do 31. 12.

Iné zdroje
v roku

do 31. 12.

v roku

do 31. 12.

v roku

do 31. 12.

v roku

1.
n.
Spolu
Tabuľka č. 2
Názov stavby
verejnej
kanalizácie

Zdroje financovania stavby
ŠR
do 31. 12.

Vlastné zdroje
v roku

do 31. 12.

Zdroje EÚ

v roku

do 31. 12.

v roku

Úvery
do 31. 12.

Iné zdroje
v roku

1.
2.
n.
Spolu
Tabuľka č. 3
Názov stavby
verejného
vodovodu
a verejnej
kanalizácie

Zbierka zákonov è. 195/2013

2.

Zdroje financovania stavby
ŠR
do 31. 12.

Vlastné zdroje
v roku

do 31. 12.

v roku

Zdroje EÚ
do 31. 12.

v roku

Úvery
do 31. 12.

Iné zdroje
v roku

1.
2.
n.
Spolu
Spolu (tab. č. 1, 2, 3)

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Strana 2009

V tabuľke č. 3 sa uvedú iba tie stavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ktoré sú realizované v rámci jednej projektovej dokumentácie a nemožno ich investičné náklady
rozčleniť, to znamená, že nemožno ich uviesť samostatne v tabuľkách č. 1 a 2.
Ak sa údaje predkladajú podľa § 6 ods. 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. f), vypĺňajú sa údaje „do 31. 12.“ do roku t-1, „od 1. 1. do 31. 12.“ za rok t, „v roku“ za rok t.
Ak sa údaje predkladajú podľa § 12 ods. 1 písm. k), vypĺňajú sa údaje „do 31. 12.“ do roku t-3, „od 1. 1. do 31. 12.“ za rok t-2 a „v roku“ za rok t-2.
Vysvetlivky:
RN – rozpočtový náklad stavby spolu, EÚ – Európska únia, ŠR – štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov štátu k dotáciám EÚ

VECNÝ A FINANÈNÝ PREH¼AD OPRÁV A ÚDRBY V EURÁCH

Strana 2010

Príloha è. 16
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
PITNÁ VODA
Tabuľka č. 1 – oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná dodávateľským spôsobom
Plán
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržby

Plánovaný
náklad
v eurách

Skutočnosť

Názov, popis a miesto skutočne vykonanej
opravy a údržby

Termín realizácie
opravy
alebo údržby

Skutočný náklad
v eurách

Termín realizácie
opravy
alebo údržby

Dodávateľ

1.
2.
3.
n
Spolu

Tabuľka č. 2 – oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná vlastnými zamestnancami
Plán
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržby

Plánovaný
náklad
v eurách

Skutočnosť

Názov, popis a miesto skutočne vykonanej
opravy a údržby

1.
2.
3.
n
Spolu
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Skutočný náklad
v eurách

Tabuľka č. 3 – oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná dodávateľským spôsobom a vlastnými zamestnancami spolu
Opravy a údržba
Dodávateľsky VV
Vlastné VV
Spolu VV

Plán

Skutočnosť

V tabuľkách č. 1 a 2 sa do stĺpca „Názov, popis a miesto opravy a údržby“ (plánovanej aj skutočne vykonanej) uvedú informácie o oprave a údržbe majetku, ako napríklad pri náteroch – plocha
náterov, pri výmene obkladov – plocha obkladov a materiál alebo pri výmene čerpadiel – ich počet a typ a podobne.
Vysvetlivky:
VV – verejný vodovod

Èiastka 46
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ODPADOVÁ VODA
Tabuľka č. 4 – oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná dodávateľským spôsobom
Plán
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržby

Plánovaný
náklad
v eurách

Skutočnosť

Názov, popis a miesto skutočne vykonanej
opravy a údržby

Skutočný náklad
v eurách

Termín realizácie
opravy
alebo údržby

Skutočný náklad
v eurách

Termín realizácie
opravy
alebo údržby

Dodávateľ

1.
2.
3.
n
Spolu

Tabuľka č. 5 – oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná vlastnými zamestnancami
Plán

Skutočnosť

Názov, popis a miesto skutočne vykonanej
opravy a údržby

1.
2.
3.
n
Spolu

Tabuľka č. 6 – oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná dodávateľským spôsobom a vlastnými zamestnancami spolu
Opravy a údržba
Dodávateľsky VK
Vlastné VK
Spolu VK

Plán

Skutočnosť

Zbierka zákonov è. 195/2013

Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržby

Plánovaný
náklad
v eurách

V tabuľkách č. 4 a 5 do stĺpca „Názov, popis a miesto opravy a údržby“ (plánovanej aj skutočne vykonanej) sa uvedú informácie o oprave a údržbe majetku, ako napr. pri náteroch – plocha
náterov, pri výmene obkladov – plocha obkladov a materiál alebo pri výmene čerpadiel – ich počet a typ a podobne.
Vysvetlivky:
VK – verejná kanalizácia

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

Strana 2011

PREH¼AD PROJEKTOVANÝCH A SKUTOÈNE VYUÍVANÝCH KAPACÍT VODÁRENSKÉHO MAJETKU V ROKU t-2

Strana 2012

Príloha è. 17
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Názov VV

Celková projektovaná
kapacita
(počet prípojok)

Skutočne využitá kapacita
(počet prípojok)

Percentuálny podiel
využitej kapacity
z celkovej kapacity

Spolu

Podiel
využitej kapacity
z celkovej kapacity

x

Názov VK

Celková projektovaná
kapacita
(počet prípojok)

Skutočne využitá kapacita
(počet prípojok)

Percentuálny podiel
využitej kapacity
z celkovej kapacity

Spolu

Podiel
využitej kapacity
z celkovej kapacity

x
Priemer (n)

Názov ČOV

Celková projektovaná
kapacita
(v m3/rok)

Skutočne využitá kapacita
(v m3/rok)

Percentuálny podiel
využitej kapacity
z celkovej kapacity

Spolu

Podiel
využitej kapacity
z celkovej kapacity
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Priemer (n)

x
Priemer (n)

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:
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Podiel využitej kapacity z celkovej kapacity jednotlivého vodárenského majetku sa stanoví ako využitie v percentách/100 a hodnota sa uvedie v desatinnom tvare zaokrúhlená na dve desatinné
miesta. V prípade, ak
– je projektovaná kapacita využívaná na 100 % a viac,
– nemožno zistiť, resp. doložiť projektovanú (plánovanú) kapacitu hlavne pri starších vodovodoch a kanalizáciách (v tom prípade v stĺpci ,,Názov VV“, ,,Názov VK“ sa za názvom označí ,,X“
a stĺpec ,,Celková projektovaná kapacita“ sa nevypĺňa, v stĺpci ,,Skutočne využívaná kapacita“ sa vyplní skutočný počet),
– majetok bol vybudovaný z prevádzkových dôvodov (kvalitatívne ukazovatele, možnosť zásobovania a prevádzkovania pri vzniku poruchy a podobne)
sa uvedie hodnota rovná 1.
Vysvetlivky:
VV – verejný vodovod, VK – verejná kanalizácia, ČOV – čistiareň odpadových vôd
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Príloha è. 18
k vyhláke è. 195/2013 Z. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA SLEDOVANIE STRÁT PITNEJ VODY VO VEREJNÝCH VODOVODOCH

Názov a sídlo regulovaného subjektu:
Celkový objem (m3/rok)
Voda dopravovaná z vodárenského zdroja po distribučný systém
SVP

SVO

VV

TV

SDV

VVS

VP

VO

VR

VF

VS

SV

Rok t-2

Podiel vody
nefakturovanej
z objemu vody
v percentách
Určenej
Surovej
na
VZ
realizáciu

Podiel celkových
strát z objemu vody
v percentách
Surovej
VZ

Určenej
na
realizáciu

Rok t-2

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)

Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)

Dátum:

VNF

Strana 2013

Vysvetlivky:
VZ – celkový objem surovej vody z vodárenských zdrojov VZ = VV + TV + SDV + SVO – SVP
SVP – objem surovej vody prevzatej
SVO – objem surovej vody odovzdanej
VV – celkový objem vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach VV = VZ – TV – SDV – SVO + SVP
TV – celkový objem technologických vôd (na prevádzku vodárenského zdroja a úpravne vody)
SDV – objem strát vody od zdroja po distribučný systém SDV = VZ – VV – TV – SVO + SVP
VVS – voda na vstupe do distribučného systému VVS = VV
VP – objem vody prevzatej
VO – objem vody odovzdanej
VR – objem vody určenej na realizáciu VR = VVS + VP – VO = VF + VS + SV
VF – celkový objem fakturovanej vody vrátane množstva vody na inú ako regulovanú činnosť
VS – celkový objem vlastnej spotreby
SV – straty vody v distribučnom systéme SV = VR – VF – VS
SVC – celkový objem strát vo verejnom vodovode SVC = SDV + SV = VZ – VF – VS – TV + (VP + SVP) – (VO + SVO)
VNF – celkový objem nefakturovanej vody VNF = VS + TV + SVC

SVC
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VZ

Celkové straty vody
a voda nefakturovaná

Voda v distribučnom systéme
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196
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 53 písm. d) zákona 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
výnos z 13. júna 2013 è. S01892-OL-2013, ktorým sa dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 12587/2006-SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe oznaèovania hraníc kúpe¾ných
území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na lieèenie a ochranných pásiem prírodných lieèivých
zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na lieèenie (oznámenie
è. 175/2006 Z. z.).
Cie¾om je zosúladi podrobnosti o spôsobe oznaèovania ochranných pásiem prírodných lieèivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov s novou právnou úpravou v oblasti prírodných lieèivých vôd a prírodných minerálnych vôd
ustanovenou v novele zákona 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.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Výnos bude uverejnený v èiastke è. 14/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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197
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 45 ods. 3 písm. k) druhého bodu zákona è. 576/2004
Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 313/2012 Z. z.
výnos z 24. júna 2013 è. 04114-OL-2013, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2012 è. S09602-OL-2012, ktorým sa ustanovujú náleitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor iadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky
mimo územia Slovenskej republiky (oznámenie è. 427/2012 Z. z.).
Týmto výnosom sa menia obsahové náleitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a zo iadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky sa vypúajú identifikaèné údaje konkrétneho príjemcu.
Výnos nadobúda úèinnos 15. júla 2013.
Výnos bude uverejnený v èiastke è. 14/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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198
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 43 písm. a) zákona è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní
s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 20. júna 2013 è. 1/2013, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nadobúda úèinnos 1. augusta 2013.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è.1/2013 a v elektronickej
forme na webovom sídle www.mhsr.sk.
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199
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 29 ods. 4 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 25. júna 2013 è. 3/2013 o maximálnej výke technickej úrokovej miery (ïalej len opatrenie).
Opatrenie ustanovuje maximálnu výku technickej úrokovej miery v ivotnom poistení.
Opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 è. 1/2008, ktorým sa ustanovuje
maximálna výka technickej úrokovej miery (oznámenie è. 53/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 23/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska.
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