
Príloha č. 5 k zmluve o dodávke a odbere tepla

únan pRE REGuLÁcru sIEŤovÝcH oDvETví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán prísluŠný na konanie
podl'a § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu vspojení
s § 5 o<ls. 6 písm. b) zákona ě.25Ol20I2 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení

zákona č. 16412011 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. O25I|Z0I7|T zo ďňa O1.12,2016,

ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie

od 1. januára2017 do 31. decembra2}2l

rozhodol

podl'a § 14 ods. 1l al} a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č,250120112 Z. z. o regulácii

v sieťových odvetviach v znení zákona č. 16412017 Z. z. v spojení s sS 2 písm. b) a

§ 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ě, 24812016 Z. z,, ktorou

sa ustanovuje cenová regulácia vtepelnej.energetike na. návrh regulovaného subjektu tak,

že pre regulovaný subjekt TEPBLNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnost' s ruČením
obmedzený- xošiÓ., Komenského 7, O4001 Košice, IČO 3 I 679 692 m e n Í rozhodnutie
č,0251l2017lT zo dňa 01 .12.2016 súěinnosťou od 1. januára 2018 do 31, decembra202I
takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia na strane 1 sa slová

kalská 2J, P. O. BOX 12,82007 Bratislava27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0055/2018/T
Číslo spisu: 8535-2017-BA

,,- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

- tixnú zložku maximálnej ceny tepla s prirnerarrým ziskom
pre odberné miesta v meste Košice I-IV,

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v meste Košice Saca."

nahrádzajú slovami

,,- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v meste Košice I-IV,

Bratislava 14.IL2O1,7

0,0341 €/kwh

25i,448I €ikW

0,0296 €lkwh

2Io,9772 €/kw

0,0364 €/kwh

262,3919 €/kW



- variabilnú z\ožkumaximálnej ceny tepla

- fixnú zložkumaximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v meste Košice Saca.",

ostatné údaje uvedené vrozhodnutí č. 025Il201,7lT zo dňa

nezmenené, Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčasť rozhodnutia

0I.I2,2016.

0,0293 €/kwh

zlt,7923 €/kW

01L220I6 zostávajú
č.0251,12017lT zo dňa

Od6vodnenic:

úradu pre reguláciu sieťových odvetví (d'alej len ,,úrad") bol dňa 20.10,2017

doručený pod podacíá ěír1o,r.r úradu 387OI|ZOI7|BA založený v spise Č. 85_35-2017-8A

návrh na zmenu rozhoclnutia č. O25I]2OI7]T zo dňa 01,12.2016, ktorým úrad schválil

maximálnu cenu zavýrobu, distribúciu a dodávku tepla od 1, januára 2017 do 31. decembra

2O2I (d'alej len ,,návrh na zmenu rozhodnutia") regulovanému subjektu

rBppI_ŇÉ H"ospooÁRSTVo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,

040 01 Košice, IČo 31 679 692 (d'alej len ,,regulovaný subjekt") pre lokality KoŠice I-IV

a Košice - Šaca. Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Regulovaný subjekt návrh na zmenu rozhodnutia odóvodnil zmenou nákladov na

nakupovaňé teplo a plánovaných irrvestícií do rozvodov tepla s využitím faktora investiČrrého

.o"uÓ.lu, Ztoito dóvodu došlo t< výraznej zmene ekonomických parametrov, zktorých sa

vychádzalo pri schválení ceny rozhodnutím O25I:20I7lT zo dňa 0L|2.2016.

podl'a § 17 ods, 2 písm. d) zákona ě,25O|20IZZ. z, o regulácii v sieťových odvetviach

(d'alej \en ,,zákono regulácii") úrad na návrh účastníka cenového konania zmeni rozhodnutie,

ak sa výrazne zmenili ékonomické parametre, zktorých savychádzalo pri urČení cenY,

Úrad preskúmal predl ožené podklady k návrhu ceny a skonŠtatoval, Že násrh_ cenY

má všetky náležitosti podl'a § 14 ods, 4 zákona o regulácii a § 7 vyhláŠky Uradu Pre

reguláciu sieťových od-vetví ě, 248|2016 Z, z,, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia

v tepelnej energetike (d'alej len ,,vyhláška ě.24812016 Z. z.").

Vyhláška č. 24812016 Z, z. v § 4 ods. 1 ustanovuje íozsah, Štruktúru a výŠku

ekonomióky oprávnených nákladov a v § 5 spósob určenia výšky primeraného zisku.

Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú aj náklady na nákup paliva a náklady na nákuP tePla,

ktorých výStá sa vypočíta podl'a § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky ó. 24812016 Z, z,

Výšla regulovanej ztoZby fixných nákladov je stanovená v § 4 ods, 9 písm. a) vYhláŠkY

ě, 248l21t6 Z. z. Max\málnu výšku celkových ekorromicky oprávnených fixných nákladov

ustanovuje § 4 ods. 10 vyhlášky ě. 24812016 Z, z., ktoré sa móžu medziroČne zvýŠiť

len v presne vymedzených prípadoch. Medzi nimi je aj investičný rozvoj, ak jeho ciel'om je

zefektívnenie výroby tepla.

Úrad skonštatovaI, že výška ekonomicky oprávnených nákladov navrhnutá

regulovaným subjektom je v súlade s vyhláškou ě, 24812016 Z, z, IJtad zároveň overil

aj*správnósť výpočtu primeraného zisku, ktorý možno zahrnúť do maximálnej cenY

iu i.yrobr, aistiitriciu á oodáutu tepla podl'a § Š vyhlášky ě.24812016 Z. z.Úrud zistil,
že výpočet primeraného zisku uvedený regulovaným subjektom v návrhu cenY

je správny.



Úrad podl'a § 14 ods. 11 zákona o regulácii skonštatoval, Že zmena cenového

rozhodnutia spósobí zvýšenie variabilnej z|ožky ceny tepla o 6,"7 oÁ a zvýšenie fixnej zloŽkY

ceny tepla o 7,9 o/o pre Košice I_IV a zníženíe variabilrrej z\ožky ceny tepla o 1,0 o/o a zvýŠenie

fixnej zložky ceny tepla o 0,4 n/u pre lokalitu Košice - Saca oproti cenám tepla, ktoré boli
schválené rozhodnutím č.025II2OI7lT zo dňa 0LI2.20I6. Výsledná cena tepla vroku 2018

bude vzhl'adom na vyššie náklady na nákup tepla a rekonštrukciu rozvodov v KoŠiciach I-IV

o 0,8 ol, vyššia, čo predstavuje navýšenie platieb pre domácnosti priemerne asi o 0,39 eura

za mesiac. V Košiciach - Šaci je výsleciná cena o 2,6 o/o nižšia, čo je spósobené predovŠetkým

znížením variabilnej zložky ceny tepla, preto náklady pre clomácnosti v roku 2018 sa zníŽia
priemerne asi o 1,09 eutaza mesiac.

Na toto konanie sa podl'a § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie

§ 33 ods. 2zákonač,71l1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorŠÍch

predpisor,, nakol'ko úracl vychádza| prt vyrlaní rozhodnutia iba z poclkladov predloŽených

regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zlnenu rozhodnutia dospel kzáveru,
že rrávrh l]a zmenu rozhodnutia je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade

s§2písm.b),§3písm.b),§4a5a§7ods.2vylrláškyč.24812016Z.z.,apretorozhodol
tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podl'a § 14 ods. 12 zákona č. 25012012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
cenové rozlrodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak Úrad

neschváli zmenu oenového rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podat' na Úrad
pre reguláciu siet'ových odvetví, Bajkalská 27, P. O, BOX 12,820 07 Bratislava 27,

a to v lehote 40 dní odo ctňa oznámenia rozhodnutia. odvolanie vo veciach cien nemá

odkladný účinok. Tottl rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po vyČerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

prof, Ing. Lubornír Jahnátek , CSc.
predseda Uradu pre reguláciu

sieťových odvetví

Dr. h. c, rnult. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda Uradu pre reguláciu

sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
TEPELNE HOSPODÁRSTVO spoločnost's ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,

040 0l Košice


