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Údaje potrebné na výpo et maximálnej ceny za prístup do distribu nej siete a distribúciu plynu 
 
Obchodné meno, sídlo a I O regulovaného subjektu: 
 

Vysvetlivky k tabu ke: 
A – maximálna cena za prístup do distribu nej siete a distribúciu plynu pod a § 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 užívate ov distribu nej siete 
QS – objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu 
NPV – neoprávnený prebytok výnosov 
PZ – primeraný zisk pod a § 14 ods. 5 
P – skuto ný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívate ov distribu nej siete pod a § 14 ods. 7 
S – skuto ný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu pod a § 14 ods. 7 
N –  ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu plynu pod a § 14 ods. 7; do 31. decembra 2013 „oprávnené náklady na distribúciu plynu“ 
VP – celkové skuto né výnosy za pripojenie do distribu nej siete pod a § 14 ods. 3 
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje.  
V riadku „Rok t-1“ sa uvedú predpokladané údaje (skuto né 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 skuto né údaje za rok t-2. 
V riadku „Rok t-2 p“ sa uvedú plánované údaje za rok t-2. 
 

Schválil:  Vypracoval:  
Meno, priezvisko  Meno, priezvisko  
Telefónne íslo  Telefónne íslo  
Podpis   Podpis   
Dátum  Dátum  

 A 
(euro/m3) 

ON 
(tisíc eur) 

QP 
(tisíc m3) 

QS 
(tisíc m3) NPV PZ 

(euro/m3) 
P 

(tisíc m3) 
S 

(tisíc m3)
N 

(tisíc eur)
VP 

(tisíc eur)

Rok t       xxx xxx xxx  

Rok t-1       xxx xxx xxx  

Rok t-2  s  xxx xxx xxx       

Rok t-2  p     xxx  xxx xxx xxx  




