Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0148/2018/T
Číslo spisu: 2512-2018-BA

Bratislava, 07.06.2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa
§ 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení
s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona
č. 164/2017 Z. z. vo veci rozhodnutia o cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
zákona č. 164/2017 Z. z. a v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej
energetike, z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt BYTES, s.r.o., Bottova 1,
962 12 Detva, IČO 31 596 908
určuje
na obdobie odo dňa doručenia
tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021 tieto ceny :
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

0,0475 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v obci Kriváň,

239,4693 €/kW

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

0,0449 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v obci Pstruša,

216,1176 €/kW

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

0,0501 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v obci Slatinské Lazy.

177,9324 €/kW

Variabilná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za namerané množstvo tepla na
odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za regulačný príkon odberného
zariadenia.
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) dňa 23.05.2018 v súlade
s § 14 ods. 1 a 3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon
o regulácii“) začal konanie z vlastného podnetu vo veci určenia ceny za výrobu,
distribúciu a dodávku tepla na rok 2018 platnú do 31. decembra 2021 pre regulovaný subjekt
BYTES, s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva, IČO 31 596 908 (ďalej len „regulovaný subjekt“).
Dôvodom na konanie z vlastného podnetu je skutočnosť, že cenové konanie vo veci návrhu
ceny tepla na rok 2018, ktorý regulovaný subjekt doručil dňa 15.12.2017, úrad v zmysle
§ 14 ods. 9 zákona o regulácii rozhodnutím č. 0001/2018/T-ZK zo dňa 19.02.2018 zastavil.
Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej
len „správny poriadok“) a v súlade s § 14 ods. 1 a 3 zákona o regulácii úrad oznámil
regulovanému subjektu začatie cenového konania z podnetu úradu listom č. 17875/2018/BA zo
dňa 23.05.2018 a súčasne mu tiež oznámil, že bude pri určení ceny vychádzať z návrhu ceny
za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2018 (ďalej len „návrh ceny“), ktorý bol
predložený úradu listom zaevidovaným na úrade dňa 15.12.2017 pod podacím číslom
úradu 45372/2017/BA a z doplnenia návrhu ceny zo dňa 02.01.2018 zaevidovaného pod
podacím číslom úradu 23/2018/BA. Cenové konanie o tomto návrhu ceny však úrad podľa
§ 14 ods. 9 zákona o regulácii rozhodnutím č. 0001/2018/T-ZK zastavil.
V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku zároveň úrad oznámil regulovanému
subjektu, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť vyjadriť sa k podkladom pri určení ceny,
prípadne podklady doplniť, a to v lehote piatich dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa v
uvedenej lehote regulovaný subjekt nevyjadrí, úrad má za to, že k podkladom návrhu ceny
nemá pripomienky a vydá cenové rozhodnutie.
Regulovaný subjekt sa k podkladom na určenie ceny nevyjadril.
Vyhláška č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
(ďalej len „vyhláška č. 248/2016 Z. z.“), v § 4 ods. 1 ustanovuje rozsah, štruktúru a výšku
ekonomicky oprávnených nákladov a v § 5 spôsob určenia výšky primeraného zisku.
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú aj náklady na nákup paliva a náklady na nákup tepla,
ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z.
Výška regulovanej zložky fixných nákladov je stanovená v § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky
č. 248/2016 Z. z.
Úrad v cenovom konaní konštatuje, že rozsah, štruktúra a
oprávnených variabilných a fixných nákladov navrhnutá regulovaným
ceny zo dňa 15.12.2017 je v súlade s § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.
výšky celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov podľa §
č. 248/2016 Z. z.

výška ekonomicky
subjektom v návrhu
vrátane maximálnej
4 ods. 10 vyhlášky

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

Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného
obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27,
a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

Rozhodnutie sa doručí:
BYTES, s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

