
Príloha č. 5 k zmluve o dodávke a odbere tepla

Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví
Bajkalská 27,P.O. Box 12, 820 07 Bratis|ava27

ROZHODNUTIE

Číslo: O161l2018l'T
Číslo spisu : 29 1, 4-ZO18-BA

,,- variabilnú zložkrr rrraxirrrálnej ceny tepla

- fixnú z\ožku maxirrrálnej ceny tepla s prineraným ziskom
pre odberné rniesta v nreste l(ošice I-IV "

nahrádzajú slovami

,,- variabilnú ziožku rnaxir-l-ráinej cetl1, tepla

- ťrxnú zložku maxirnálrrej ceny tepla s prirleranýn ziskom
pre odberné miesta v nreste I(ošice I-IV "

Bratislava 13.08,20i8

Úrad pre reguláciu siet'ových odvctví ako orgán príslušrrý na konattie podl'a § 9 octs, 1

písm, b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písrlr, c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písnr. b) zákona
č.25012012 Z. z. o regulácii v siet'ových odvetviach v znení zákona č. I64DO|7 Z. z. vo veci
zmeny rozhodntrtia č. 025112017l'I-zo dňa 01.12.2016 v znení rozhodrrutia č.0055l20l8lT zo
dňa 14.11.2017, ktorýrn ťrracl sclrválil rrraxirrrálnu cenu za výrobu. clistribúciu a dodávku tepla
na obdobie od 01. jarruára 2017 do 31. decernbra2021

rozhodol

podl'a § 14 ocls. 11 a12 a § 17 ods. 2 písrn. d) zákonač.25012012Z, z. o regulácii v siet'ových
odvetviachvznenizáI<onač. 16412017Z.z.vspojerrís§2písrn,b)a§3písm,b) vyhlášky
Úradu pre reguláciu siet'ovýclr oclvetví č. 24812016 Z. z,, ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia v tepelrrej energetike, na nitvrlr regulovarrého subjektu ta\<, že pre regulovaný subjekt
TEPELNE HOSPODÁRSTVO spoločnost' s ručením obmedzeným KoŠice,
Komenského 7,040 01 I(ošice, IČO 31 679 692 m e n í rozhoclnr"rtie č. 025112017lT zo dňa
01.12.2016 v znení rozlrocltrutia č, 0055/2018lT zo dňa |4.11.2017 s ťrčinrrost'ou odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia do 31 . clccetrrbra 2021 tal<to,,

Vo výrokovei časti rozhodtlr.rtia. na sl,rane 1 sa slová

0,0364 €/kwh

262,391.9 €/kW

0,0397 €/kWlr

262,3979 €/kW



Ostatné údaje uvedené v rozlrodrrutí č, 025112017l'I' zo dňa 01.12.2016 v znení rozhodnutia

č,0055l20I8lT zo dňa 14,1L20I7 zostávalú neznrenené. T'oto rozlrodnutie tvorí neoddeliteťnú

súčast'rozhoclnrrtiač. 0251l2O17l'| zo dtia 01.12.2016 v,z,není rozhodnutiač.005512018/T zo

dňa 14.11.2017 .

odóvodnenie:
Úradu pre regulácirr siet'ových odvetví (d'alej len ..ťlraci") bol dňa 02.07.2018 doručený

pod podacím číslorn úradur 25163l20l8lBAzaložený v spise č.2914,2018-BA návrh na zmentl

iozlrodnutia č. 025ll20I7l'| zo dňa 01.I2,2016 v znení rozlrodnutia č. 0055l2018/T zo dria

14,11.2017, ktorýrn úracl schválil lnaximálnu cenu za výrobu, distribťrciu a dodávku tepla na

obdobie od 01. januára 2O17 do 31. decernbra2021(d'alc.j len.,návrh n.r zmenll rozlrodnutia")

regulovanérnu ŠubjektLr'I'EPELNP HOSPODÁRS'fV() spoločnost' s ručením obmedzeným

KÓšice, Kornenského 7, 040 01 l(ošice, IČO 31 679 6L)2 (d'ale.j 1en ,,regulovaný subjekt").

Týmto dňorn sa začalo ccnové konanie.

Regulovaný sub.jckt návrlr na zlnenll rozlrodtrutia odóvodrril z.nenou variabilnej zložkY

ceny tepla spoločnosti T'epláreri l(ošice, a.s., od ktore.i regulovaný srrbjekt nakuptrje teplo.

Z tohto dóvodu došlo k výrazne.i zfilene ekonotrrických pararnetrov, z ktorýclr sa vychádzalo

pri schválení ceny v rozhoclnutí č. 025ll2017l'l zo dria 01 .12.2016 v znení rozhodnutia

č. 0055l201,8lT zo dňa 14, I1.2017 .

Regulovaný subjekt dřia 23.0].2018 dortrčil listom zo clřn 17.07.20|8, ktorý bol

zaeviclovaný na úrade pod číslorn ťlradu 2688612018/BA" nový návrlr na zlnenu rozhodnutia.

Tento návrlr na zmentl rozlrodnutia zolrfadnil schválerrťr centt tepla pre spoločnost' Tepláreri

Košice, a.s.

podťa § 17 ods. 2 písrn. d) zákona č, 25012012 Z,. z. o regulácii v siet'ových odvetviach
(ďalej |en,,zá|<on o regulácii") irrad na návrh účastníka cenového konania zmení rozhodnutie,

aksavýruzne zmenili ekotromické paratnetre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.

Úrad preskúmal predložené podklady k trávrl.u ccny a slionštatoval, že rrávrh ceny

má všetky náležitosti podl'a § 14 ods. 4 zá|<ona o regr"rlá cii a § 7 vylrlášky Uradu pre reguláciu

siet'ových odvetví č. 24812016 Z, z.. ktorou sa ustanovuje cetrová regulácia v tepelnej

energetike (d'alej len ,,vyi-rláška č. 24812016 Z. z."),

Vyhláška č, 24812016 Z. z. v § 4 ods. 1 ustanovu.je rozsalr, štruktúrr-r a výŠku

ekonomicky oprávnerrýcl-r rrákladov a v § 5 spósob určelria výšky pritrrerarrélro zisku.

Ekonomicky oprávnetrýrni rráklaclmi sú a.j náklady na nárliltp paliva a náklady na nákr"rp tepla,

ktorých výška sa vypočíta podfa § 4 ods. 3 písnr. a) vyhlášky č. 24812016 Z. z.

Výška regulovanej zIož|<y fixrrých rrákladov je statrovená v § 4 ods. 9 písrn. a) vyhlášky
č. 24812016 Z. z. Maxirrrálnu výšku celkových ekonomicky oprávnených fixných rrákladov

ustanovuje § 4 ods, 10 vylrlášky č.248l20l6 Z. z., ktoré sa t,nóžu medziročne zvýšit' len v presne

r,ymedzených prípadoch.

Úrad skonštatovaI, že výška ekonomicky oprávnených nákladov navrhnutá

regulovaným subiektom je v sťrlade s vyhláškorr č. 24812016 Z. z. Urad zátoveň overil

aj správnost' výpočtu primeranélro zisku, ktorý možtro z,ahrnút' do rnaximálnej ceny
za výrobu, distribúcitr a dodávkr.r tepla podl'a § 5 vylillršky č. 248120|6 Z,, z. Urud zistil,



že výpočet primeranélro zisku r_rvederrý regr:lovanýrn sr-rbjektom v návrhu ceny
je správny,

Úrad podl'a § 14 ods. 11 zákona oregulácii skonštatoval, že z|Tlena cenového

rozhodnutia spósobí zvýšenie variabilrrei z\ožky ceny tepla o 9,7 Yn oproti cene tepla, ktorá bola
schválená rozhodnutírrr č, 025 ll2O17l'| zo clria 01,,12.2016 v znení rozlrodnutiač. 005512018/T

zo dňa 14,1t,2017, pričorn fixná zložka ceny tepla zostala neztnenerrá. Výsledná cena tepla pre

zostatok roka 2018 bucle vzhl'adom na vyššie uveclené skutočnosti o 3,9 % vyšŠia apreto
náklady na domáctrost' v tontto období budťl vyššie prienrerne asi o 1,97 eura za mesiac,

Na toto konanie sa podl'a § 4l zákorra o regulácii nevzt'alrr,tjc ustanovenie § 33 ods, 2

záI<ona č,7111967 Zb. o správnon kotraní (správny poriadok) v ztlcní neskorších predpisov,

nakol'ko ťrrad vychádzal pri vydarrí rozlrodrruti a tba z podkladov predložených regulovaným
subjektorn, ktorénrtt sa zároveň vyl'ovclcl v plnorn rozsalru,

Úrad po preskúmarrí predloženóho návrhti na znrenu rozlrodrrutia dospel k záveru, Že

návrlr na zmenu rozhoclr-iutia č, 025ll20l7lT zo dňa 01.12.2016 vznení rozhodnutia

č,0055/2018lTzoclria14.1L2017.jcvsťrladesozákononroregulácii,vsúlades§2písrn.b),
§ 3 písrrr. b), § 4,5 a § 7 ocls.5 vyhlášky č.24812016Z.z., apreto rozlrodoltak, ako jeuvedené

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podl'a § 14 ods. 72 zákona č.25012012 Z. z, o regulácii v siet'ovýclr odvetviach cenové

rozhodnutie na prvý rok regulačrrélro obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli
zlŤlel]u cetrového rozhodnutia.

Poučenie:
Proti torrri,rto rozhodnutirr ic prípustrré odvolanie. Odvolarrie treba podat' na Urad pre

regulácitl siet'ovýclr oclvetví, Bajkalsl<á 2J ,P . O, Box 12,820 07 Bratislava27 . a to v lehOte 40

dní odo dtia oznámenia rozhoclrrutia. Odvolanie v cenovom konaní nerrrá odkladný účinok. Toto

rozhodnutie je preskťrmatel'tré sťrdonr po vyčerpaní riadnych opravrrých prostriedkov.

prof. Ing. Lubornír .Tahrrátek, CSc.
predseda

Dr. 1r. c, trrult. pro1'. irrg. JozeťMihok, PhD.
podpreclseda

Rozhoclnutie sa doručí:
TEPEI-NÉ HOSPODÁRSTVO spoločnost's ručením obmedzenýrn l(ošice, I(omenského 7,

040 01 I(ošice




