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449
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným
odberom plynu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. l) zákona č. 251/2012 Z.
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu
(1) Škoda spôsobená neoprávneným odberom plynu sa v prípade, ak nie je možné použiť na
určenie množstva neoprávnene odobratého plynu údaje určeného meradla, vypočíta ako súčin
množstva neoprávnene odobratého plynu určeného podľa odsekov 3 až 11 a
a) jedenapolnásobku referenčnej ceny plynu platnej v mesiaci zistenia neoprávneného odberu
plynu, zverejnenej na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete, v prípade
neoprávneného odberu plynu, ku ktorému dochádzalo v objekte, ktorý je určený na trvalé
bývanie,1)
b) jedenapolnásobku referenčnej ceny plynu platnej v mesiaci zistenia neoprávneného odberu
plynu, zverejnenej na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete; v prípade
neoprávneného odberu plynu, ku ktorému dochádzalo u odberateľa, ktorý je
1. prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,
2. zariadením sociálnych služieb,
3. zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
4. školou,
c) dvojnásobku referenčnej ceny plynu platnej v mesiaci zistenia neoprávneného odberu plynu,
zverejnenej na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete, v prípade neoprávneného
odberu plynu, ku ktorému dochádzalo v objekte, ktorý nie je určený na trvalé bývanie okrem
odberateľa plynu podľa písmena b) prvého bodu až štvrtého bodu.
(2) Cena podľa odseku 1 sa použije pre celé obdobie neoprávneného odberu plynu.
(3) Množstvo neoprávnene odobratého plynu sa vypočíta podľa vzorca NOP = D. P. HPs, kde NOP
je množstvo neoprávnene odobratého plynu v m3, D je počet dní neoprávneného odberu plynu, P je
najväčší hodinový príkon plynového spotrebiča v m3/h, HPs je denný počet hodín používania
plynového spotrebiča v h/d.
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(4) Za denný počet hodín používania plynového spotrebiča podľa odseku 3 sa v prípade objektov
určených na trvalé bývanie považujú nasledujúce doby, a to, ak ide o
1. spotrebič na varenie: dve hodiny,
2. prietokový ohrievač vody, plynový bojler alebo zásobníkový ohrievač vody: tri hodiny,
3. plynové vykurovanie
a) v období máj až september: jedna hodina,
b) v období október až apríl: 10 hodín,
4. plynové vykurovanie kombinovanými kotlami
a) v období máj až september: tri hodiny,
b) v období október až apríl: 13 hodín,
5. ostatné plynové spotrebiče: 10 hodín denne.
(5) V prípade neoprávneného odberu plynu, ku ktorému dochádzalo v objekte, ktorý nie je
určený na trvalé bývanie a plyn je tu používaný na výrobné účely, technologické účely, v súvislosti
s poskytovaním služieb či predajom tovarov alebo na iné účely (napríklad výrobné podniky,
reštauračné zariadenia, hotely, obchodné prevádzky), za denný počet hodín používania plynového
spotrebiča sa považuje
a) v prípade výrobných prevádzok a technologických objektov (napríklad kotolne) pri jednozmennej
prevádzke 8 hodín denne, pri dvojzmennej prevádzke 16 hodín denne a pri trojzmennej
prevádzke 24 hodín denne,
b) v prípade objektov, v ktorých sa plyn používa v súvislosti s poskytovaním služieb alebo v
súvislosti s predajom tovarov (napríklad reštauračné zariadenia, obchodné prevádzky), doba
určená prevádzkovými hodinami daného subjektu,
c) v prípade objektov využívaných na skladovanie – 13 hodín,
d) v prípade objektov školských zariadení – 12 hodín denne,
e) v prípade objektov, v ktorých sa poskytuje dočasné ubytovanie (napríklad hotely, penzióny,
ubytovne), objektov využívaných ako administratívne priestory, objektov, v ktorých sa poskytuje
zdravotnícka starostlivosť, zariadení sociálnych služieb a podobne – 16 hodín denne.
(6) Pri určení množstva neoprávnene odobratého plynu je rozhodujúci počet a typ plynových
spotrebičov zistených v mieste neoprávneného odberu.
(7) Ak nemožno zistiť menovitý hodinový príkon plynového spotrebiča, použije sa na výpočet
množstva neoprávnene odobratého plynu hodinový príkon porovnateľných plynových spotrebičov.
(8) Ak v mieste neoprávneného odberu plynu nie je možné zistiť počet a typ plynových
spotrebičov, určí sa množstvo neoprávnene odobratého plynu
a) v prípade objektu určeného na trvalé bývanie použitím týchto plynových spotrebičov: spotrebič
na varenie s príkonom 1 m3/h, spotrebič na vykurovanie s príkonom 3 m3/h a spotrebič na
ohrev vody s príkonom 1,5 m3/h,
b) v prípade objektu využívaného na iné účely ako súčin množstva plynu, ktoré pretečie počas 24
hodín potrubím, ktorým je objekt pripojený na distribučnú sieť pri tlaku, s akým je
prevádzkovaná distribučná sieť v mieste pripojenia tohto potrubia, a doby trvania
neoprávneného odberu plynu.
(9) Ak v prípadoch neoprávneného odberu plynu s meradlom, ktoré nesprávne zaznamenávalo
alebo nezaznamenávalo odber plynu alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti
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neoprávnenej manipulácii, nemožno zistiť dobu trvania neoprávneného odberu plynu, odber plynu
sa účtuje odo dňa, ku ktorému bol na predmetnom mieste prevádzkovateľom siete vykonaný
posledný fyzický odpočet určeného meradla predchádzajúci dňu zistenia neoprávneného odberu
plynu, nie však viac ako 12 mesiacov odo dňa zistenia neoprávneného odberu.
(10) Ak nemožno zistiť dobu trvania neoprávneného odberu plynu, najmä ak sa odber plynu
uskutočňoval bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu alebo bez meradla, alebo ak meradlo na
odbernom mieste nebolo namontované prevádzkovateľom siete, účtuje sa odber plynu od
preukázanej doby prevádzky plynových spotrebičov s prihliadnutím na dobu využívania miesta, z
ktorého neoprávnený odber uskutočnila konkrétna fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo s
prihliadnutím na dobu pripojenia odberného zariadenia k prepravnej sieti alebo distribučnej sieti.
(11) Výpočet podľa odsekov 3 až 10 sa vykoná pre každý plynový spotrebič osobitne. Celkové
množstvo neoprávnene odobratého plynu sa vypočíta ako súčet množstva neoprávnene odobratého
plynu jednotlivými spotrebičmi.
(12) V prípade neoprávneného odberu plynu, pri ktorom má prevádzkovateľ distribučnej siete k
dispozícii údaje o množstve neoprávnene odobratého plynu z určeného meradla (meradla, ktoré má
platné overenie a bolo namontované prevádzkovateľom distribučnej siete), výška škody spôsobenej
neoprávneným odberom plynu sa vypočíta ako súčin množstva neoprávnene odobratého plynu
určeného meradlom a ceny podľa odseku 1.
(13) Ak sa má podľa osobitného predpisu2) určiť neoprávnene odobraté množstvo plynu pomocou
typového diagramu dodávky, výška škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu sa vypočíta
ako súčin množstva neoprávnene odobratého plynu určeného typovým diagramom dodávky a
cenníkovej ceny príslušného dodávateľa plynu v príslušnej tarife, ktorá zahŕňa sadzbu za odobratý
plyn platnú v čase zistenia neoprávneného odberu. Do výšky škody spôsobenej neoprávneným
odberom plynu sa pripočítava fixná mesačná sadzba pre odberateľov plynu v domácnosti, ktorá
bola platná v čase zistenia neoprávneného odberu; fixná mesačná sadzba sa pripočítava za každý
začatý mesiac neoprávneného odberu. Prepočet objemových jednotiek množstva na energiu na
účely výpočtu výšky škody sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.3)
(14) K škode spôsobenej neoprávneným odberom plynu sa pripočítajú nevyhnutné náklady
prevádzkovateľa siete spojené so zisťovaním a s odstraňovaním neoprávneného odberu plynu.
§2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Tomáš Malatinský v. r.
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1) § 43b ods. 3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
2) § 82 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a
podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.
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