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Údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku,  

ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny  

podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení  

  Regulovaný subjekt (meno, sídlo):  
MP Real Invest, s. r. o., Hodžovo námestie 4,            

811 06 Bratislava 

  Regulačný rok:    2023   

  Číslo rozhodnutia:   0313/2023/T    

p. č. Obec/lokalita/regulovaná činnosť * 

Ekonomicky 

oprávnené náklady 

(tis. eur) 

Primeraný 

zisk (tis. eur) 

Rozsah 

investícií  

(tis. eur) 

 1.  Bratislava 177,866 8,378 0,0  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

* - nehodiace sa prečiarknite 



Príloha  č.l  k vyhláške  č. 312/2022  Z.z.

Výpočet  položky  3.1 - Regulovaná  zložka  fixných  nákladov

Regulovaný subjekt: lMP Real Imest, s.r.o.
Sídlo/adresa  trvalého  iobytu: Hodžovo  nám.  č. 4, Bratislava IČO: 36531  804

Číslo  povolenia: 2006T0188
Meno  a priezvisko

kontaktnej  osoby:
Telefónne  číslo:

Regulačný  rok: 2023

Regulovaná  zložka  fixných  nákladov  zahrňuje  najmä:

1. Osobné náklady Í v tisícoch  eur

Mzdové  náklady O,OOO

závislej  činnosti O,OOO

Zákonné  sociálne  poistenie O,OOO

Zákonné  sociálne  náklady O,OOO

2. Spotrebované  nákupy

Spotreba  materiálu

Spotreba  energie

O,OOO

O,OOO

3. S/užby

Cestovné  a stravné

Ostatné  služby

O,OOO

5,904

4. Dane a poplatky Í
Daň  z motorových  vozidiel

Daň  z nehnutel'nosti

Ostatné  dane  a poplatky

O,OOO

O,OOO

O,OOO

5. Iné prevádzkové náklady l
lOstatné náklady na hospodársku činnosť o,oool

6. Odpisy

Odpisy  nehmotného  a hmotného  majetku

(hmotný  majetok  a nehmotný  majetok,  ktorý

súvisí  nepriamo  s výrobou  a rozvodom  tepla)

O,OOO

7. Finančné náklady l
lOstatné finančné náklady O,OOOl

lSpolu l 5,904l

lCelkový regulačný príkon olbw

Posúdenie  výšky  oprávnených  nákladov:

Spolu  eur 5 904,00
Maximálna  výška  regulovanej  zložky  fixných

nákladov  podl'a @ 4 ods.lO

Vysvetlivky:

Ak  suma  nákladov  regulovanej  zložky  fíxných  nákladov  je rovná  alebo  menšia  ako  maximálna  výška  regulovanej  zložky  fixných

nákladov,  výsledná  suma  nákladov  regulovanej  zložky  fixných  nákladov  sa započíta  do kalkulácie  na rok  t.



Príloha  č.5  k vyhláške  č.  :312/2022  Z.z.

Rozsah  a štruktúra  ekonomicky  oprávnených  nákladov

Regulovaný  subjekt:

Sústava

', MP  Real  Invest,  s.r.o,,__Ho_dž_ovo_n_ám_.  č._4,_Bratis1a_va  ______  _  _  _ _

Názov

zásobovania  teplom: Obec Bratíslava

Regulačný  rok: 2023 iičo: ---W-47%ček_zdroiov:  í _

Nákup  tepla  od  subjektu:
distribúcia

výroba Primámy

rozvod i-====:-===-
-l---'-
, Sekundámy

rozvod l-====,=-===-=-
Spoločna

cena

Celkové  množstvo  tepla  na  výstupe  (GWh) l-
Objednané  množstvo  tepla  (GWh)

I
I

Por.č. I VARIABILNÉ  NÁKLADY v tísícoch  eur v íisícoch  eur Iv íisicoch eur v tisicoch  eur 'Iv íisicoch eur v eurách/kWh

t

1.1

Variabilné  náklady  na priamy  materiál

Zemný  plyn

Bioplyn

Uhlie

137,545

O, OOO

I 1__7____J
1.2

l'

l---
I
I

i7.-j
I I

I I
1.3

O, OOO

1.4 Vykumvací  olej

Dendromasa

Pornohospodárska  biomasa

O, OOO

1.5
O,OOO

O,OOO

O,OOO

I

I I i
l--  i
I-i
I-i

'1.61 l_

l_

I
7. 7 Iný  druh  pa1iva.'

1.8 INakupú:ívané  tepJo  (variabilná  zložka) O,OOO

I z. IOstatné  variabilné  náklady

2. 1 Dopravné  náklady
O,OOO

:J-_J._._-T______ _Z
2.2

2.3

ElektónB

Voda

6, DOO

0, 5DD I --

l---

I --2.4 Technologrcké  hmoty
O, OOO

2.5 Nákup  emisných  kvót  a poplatky  za znečiskenie O, OOO

,l iVariabilné náklady na priamy maíeriál (v íisicoch eur) 13?,545 O,OOOI D,OOD i O,OOOjI o,ooo 137,545

Ostatné  variabilné  náklady  (v íisicoch  eur) -  6,500 O,ODOI O,OOOj _______ _ i O,OOO 6,500

' ICelkové  ekonomicky  oprávnené  variabilné  náklady  (v

íisícoch  eur)

144,045 O,OOO
i'

O,OOO
i O,OOO ,

I o,ooo

I

144,045

Variabílná  zložka  ceny  tepla  bez  dane  z pridanej  hodnoty
0,0720

Variabilná  zložka  ceny  tepla  s daňou  prídanej  hodnoty  
0,0864

Regulačný  príkon  (kW)

Por.č. Ii FIXNÉ NÁKLADY v íisicoch eur I v íisícoch eur I v íisícoch eur I v íisicoch eur I v tisicoch eur v eurách/kW

3. Fixné  náklady  

3.1 Regulovaná  zložka  fixných  nákladov s,goÁ j l: I 15.504

3.2 Nakupované  teplo  (fixná  zložka) O,OOO
I

I l.
I O,OOO

3.3.  í Poisíenie  majeíku
O,OOO I l__________--

O, OOO

3.3.2 Dane
O,OOO

O,OOO

1  __
I

Ť

é
l ..__

D, DOD

3.3.3 Nájomné

O, OOO

' 5,462

3.3.4 iRevízie,  zákonné  prehliadky  a zákonné  poplatky 2,080 I
I

3.3.5 iNáklady  na overenie  účíovnej  závierky  audííorom O, OOO

i
O, OOO

a.a.a I
-3-.3.7- i- 3.3.8 i

'Odpisy  hmoíného  a nehmoíného  majetku  súvisiacehos

Ivýrobou  a rozvodom  tepla
34,684 i-----

k-----
4----
l_

I --i

l-----l
I _______s

I i

I 91.OB2

Opravy  a udržiavanie  spolu
1,84C1

l
l_ ____._

4,832

O,OOO

O, OOO
Úroky  z invesíičného  úveru

O,OOO
l--
I

3.3.9  IOdpisy  a opravy  spoločných  zariadeni  súvisiacich  s

výrobou  a rozvodom  íepla
O, OOO I l-  i

4. Primeraný  zisk
8,377

I
I I I 21 .998

II.

Regulovaná  zložka  fixných  nákladov  (v tisicoch  eur) 5,904 0,O00
I
, O,OOO O,OOO

O,OOO

I O,OOO

:-  O,OOO

5,9040

Nakupované  teplo  (fixná  zložka)  (v tisicoch  eur) O,OOO O,OOO: _____ o,oo_o
O,OOOO

Ostatné  ekonam.  opráv.  fixné  náklady  (v íisicoch  eur) 38,604 O,OOC

l"-  -

O,OOO O,OOO
I

O,OOO 38,6040

Celkové  ekonomicky  oprávnené  fixné  náklady  (v

tisicoch  eur)

44,508 O,(ICH) O,OOOI CI,OOCI O,OOO 44,508

lll.
Fixná  zložka  ceny  ťepía  vrátane  prímemného  zisku  bez  dane  z pridanej  hodnoty

138,8787

Fíxná  zložka  ceny  íepla  vráíane  primeraného  zisku  s daňou  z pridanej  hodnoty
166,654



Príloha  č.6  k vyhláške  č. 312/2022  Z.z.

:egulovaný  subjekt: MP Real  Invest,  s.r.o.

obytu: Hodžovo  nám.č.  4, Bratislava IČO:

:íslo  povolenia: 2008T0188
Meno  a priezvisko

kontaktnej  osoby:
Telefónne  číslo:

:egulaČný  rok: 2023 Mesto: Bratislava  I

'ysvetlivky:

IK - ústredné  kúrenie

ÚV  - teplá  úzitková  voda

Zoznam  odberatel'ov  tepla  a objednané  množstvo  tepla  "



Priloha  č.7  k vyhláške  č.  3'12/2022  Z.z.

Údaje  o prevádzke  sústavy  tepelných  zaríadení

Regulovaný  suJeld: MP Real Invest, s.r.o.

Sídlo I adresa  trvalého  pobyíu: HodŽovo nam Č 4, Braíislava IČO: 3653í 804

Člslo  povolenia: -=-I  ,"::;.:,:7:'= Te1ef5nne člslo:

Regulačný  rok: 2023

Regulačný  príkon  odberných  zariadení,  v ktorých  sa dodané  teplo  využíva  na vykurovanie  a prípravu  teplej  úžitkovej  vody kW

Regulačný  príkon  odberných  zariaden5  v ktorých  sa časť  tepla  využíva  v priemyselnom  procese kW

Regulačný  príkon  odberných  zariadení,  v ktorom  si časťtepla  na vykurovanie  a prípravu  teplej  úžitkovej  vody  vyrába  odberatďtepla

samostatne v decentralizovanom zdroii tepla
kW

Celkový  regulačný  prikon  v roku  t: kW

Regulačný  príkon  odberných  zariaderí  pripojených  do sústavy  tepelných  zariaderí  po  roku  t-n kW

Regulačný  príkon  odberných  zariaderí  odpojených  do  sústavy  tepelných  zariadení  po  roku  t-n kW

CF!,,:  Schválená  alebo  určená  cena  fixnej  zložky  ceny  tepla  bez primeraného  zisku  v roku  t-n (/kW

Objednané  množstvo  tepla"  na rok  t na výstupe  zo  sekundárnych  rozvodov GWh

Objednané  mnOžStvO  tepla"  na rok  t na VýsÝupe  Z OdOVZdáVaCíCh  Staní(:  tepla GWh

Ob%dnané  mnOžShíO  teplaÍÍ  na rClk t na VýStupe  Z primárnych  rozvodov GWh

Objednané  množstvo  tepla"  na rok  t na výstupe  zo  zdroja GWh

Celkové ob7ednané množstvo tepla" na rok t : GWh

Celkové  množstvo  spotrebovaného  paliva  na rok  t:

Palivo: Mnotstvo: Výhrevncisť: Jednotková  cera  za komoditu": Celková  jednotková  cena"':

Zemný  plyn ma/rok kWh/ma {/kWh,v=) «/kWhG,a)

Uhlie o t/rok O,OOO kWh/t O,OOO {/t {/t
Biomasa o t/rok O,OOO kwh/t O,OOO (/t {/t
Iný  druh  pa iVa o ..../rok O,OOO kWh/... O,OOO c/... c7...
Iný druh  pa iVa o .../rok O,OOO kWh/... O,OOO «7... {/...
In' druh  paliva o .../rok O,OOO kWh/... O,OOO (/... {/...

Vý: íka  neobežnýcr aktív  netto  súvisiaci' :h  s regulovanou  činrosťou  k 3L12.  roku  t r
CelIkový  regulačný  príkon  v roku  t kW

Pomer  neobežných  aktív  netto  k celkovému  regulačnému  príkonu «/kW

Výška  nákladov  regulovanej  zložky  fixných  nákladov  (položka  Č.  3.1)  v cene  tepla  na rok  t-n c

MFN,"  - výška  ostatných  ekonom.  opráv.  fixných  nákladov  schválená  alebo  určená  v cenovom  rozhodnutí  na rok  t-n «

Inav - náklady  na modernizáciu,  rekonštrukciu,  ekologizáciu  a výstavbu  zariadenia  na výrobu  tepla  v roku  t «

ínad - nakladV  na modernizáciu,  rekonštrukciu  tepelných  zariaderí  na diStribúCiu  tepla  a VýStaVbu  iCh prepojerí  V rôku  t {

GO - náklady  na plánovanú  generálnu  opravu  zariadenia  na kombinovanú  výrobu  elektriny  a tepla  alebo  zariadenia  na využívanie

geotermálnej  energie  v roku  t
(

Y - faktor  investičného  rozvoja  v tepelnej  energetike,  ktorý  zohlaadňuje  náklady  v roku  t

Pridelené  emisné  kvóty  na rok  t t

Predpokladané  množstvo  nakúpených  emisných  kvót  na rok  t t

Predpokladaný  náklad  na nákup  emisných  kvót  na rok  t «

Predpokladaná  jednotková  cena  nakupovaných  emisných  kvót  na rok  t «/t

Regulovaný  subjekt  je  platiterom  dane  z pridanej  hodnoty  (áno/nie)

Pri  nákupe  tepla  na rok  t: Dodávater  č.  1: Dodávater  č.  2: Dodávater  č.  3:

Názov  dodávatelaa  tepla

Ročné  množstvo  nakupovaného  tepla  na rok  t GWh

Regulačný  príkon  na vstupe  do sústavy  na rok  t kW

Variabilná  zložka  ceny  tepla  na rok  t «/kWh

Fixná  zložka  ceny  tepla  vrátane  primeraného  zisku  na rok  t (/kW

1 ) OJednané  množstvo  tepla vrátane  íepla spotrebovaného  dodávateí'om.

2) Jednoíková  cena za komoditu  použitá  pri výpočía  celkovej  jednoíkovej  ceny paliva uvedenJ  v prllohe  č.  9.

3) (:elková  jednotková  cena palíva uvedená v prllohe  č. 9.

4) Príememá  cena zemného  plynu sa pípoČltava  na kWh prepočltaná  cez spal'ovacis  teplo  zemného  plynu IGCV).

5) Pffl rOk 21)23 Sa Výška MFN1ií  určl  akO MFN (V)ôčltaná  pôdlaä Q1í1ášk7 č. 24812016 Z. L V Znäní nOSkl)ršleF pradpiSOV) V plaínQl cene íepla k 31.12.21)22 5éZ nákladôV regulovanJ  2F)1k)/ ffxnych
nákladov.



Príloha  č.8  k vyhláške  č. 312/2022  Z.z.

Zoznam  tepelných  zdrojov  a odovzdávacích  staníc  tepla

legulovaný  subjekt: MP Real  Invest,  s.r.o.

iídlo/adresa  trvalého

iobytu:
Hodžovo  nám.č.  4, Bratiilava IČO: 36531804

:íslo  povolenia: 2006T0188

Meno  a

priezvisko

kontaktnej

osobv:

Telefónne  číslo:

legulačný  rok: 2023

Por.  ČÍSIO
Názov  tepelného  zdroja  a

odovzdávacej  stanice  tepla

Adresa  tepelného  zdroja

a odovzdávacej  stanice  tepla

Druh

tepelnej

sÚstavy"

Dodávka  tepla  v roku  t

ÚK

(GWh)

TÚV

(GWh)
Technologická  spotreba  (GWh)

Spolu

(GWh)

'  DK - domová  kotolňa,  BK - bloková  kotolňa,  CZT - centrálny  zdroj  tepla,  OST - odovzdávacia  stanica  tepla,  KOST  - kompaktná  odovzdávacia  atanica

ÚK - ústredné  kúrenie

TÚV - teplá  úžitková  voda



Výpočet  nákladov  na  palivo  a energíu

Priloha  č.9  k vyhláške  č.  3í  2/2022  Z.z.

sgulovaný  subjeAí: MP Real  Invest,  s.r..o

dlo  I adresa  trvalého  pobyíu: Hodžovo  nám č. 4, Bíaíislava ičo: 36531804

islo  povolenia: 2006T01  88
Meno  a príezvisko

komaktnej  osoby:
Telefónne  Číslo:

)stava  zásobovanía  teplom: Názov: DK

Obec: Bratislava  I

sgulačný  rok: 2023
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1 Pr zemný  plyn 137,545

objednané  množsívo  íepla

2 Pí. biomasa,  uhlie

objednané  množsívo  íepla

3. Pí  EE - Tepelné  čeípadlo

olJednané  množsívo  íepla

4. PR Teplo  nakúpené

objednané  množslvo  lepla

5.

objednané  množsívo  lepla

6

objednané  množslvo  íepla

:imbinovan-i  výroba  elektriny  a íepla

1

oJednané  množsívo  íepla

2

výroba  elekíriny

3.

účinnosť  výíoby  eleklriny

4

Účinnosť  'výíoby  lepla

5

pomer  íepla  a elekííiny

6

ďalšie  vyrobené  íeplo
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