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R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
Číslo: 0023/2013/T-ZK                                                       Bratislava, 17.01.2013 
Číslo spisu: 8354-2012-BA 

  
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa                  

§ 5 ods. 1 písm. d) štvrtého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci 
rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2013 pre regulovaný 
subjekt Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok,            
IČO: 36 387 592   takto 

 
r o z h o d o l : 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 14 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov cenové konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu,                    
distribúciu a dodávku tepla na obdobie  od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013                     
z a m i e t a  a  cenové  konanie  z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt Rettenmeier 
Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok,  IČO: 36 387 592 nepredložil 
návrh ceny schválený valným zhromaždením. 
 
Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 16.11.2012 doručený  
a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 33827/2012/BA návrh ceny za výrobu, distribúciu 
a dodávku tepla na rok 2013 (ďalej len „návrh ceny“) pre regulovaný subjekt Rettenmeier Tatra 
Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok,  IČO: 36 387 592 (ďalej len 
„regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa podľa § 14 ods. 1 zákona  č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o regulácii“) začalo cenové konanie na návrh regulovaného subjektu.  

Podľa § 796a zákona č. 197/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov a  o  zmene a  doplnení zákona                      
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 197/2012 Z. z.“) môže spoločnosť 
alebo družstvo podať návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví a Regulačnou radou iba na základe uznesenia najvyššieho orgánu 
spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej alebo komanditnej 
spoločnosti. 

Ďalej má návrh ceny podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona o regulácii obsahovať doklad o 
schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo 
spoločníkmi verejnej obchodnej alebo komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu. 
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Podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii úrad návrh ceny zamietne a konanie zastaví, aj ak 
nedošlo k schváleniu návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva 
alebo spoločníkmi verejnej obchodnej alebo komanditnej spoločnosti pred jeho podaním.  

Úrad po preštudovaní návrhu ceny ako aj z predložených podkladov zistil, že návrh 
ceny neobsahuje doklad o schválení návrhu ceny podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona 
o regulácii.  

Úrad preto listom č. 38514/2012/BA zo dňa 17.12.2012 vyzval regulovaný subjekt, 
aby predložil doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny valným zhromaždením, a to 
v lehote do 3 dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy a poučil ho o možnosti zastavenia 
cenového konania, ak regulovaný subjekt nepredloží požadovaný doklad.  

Úrad súčasne rozhodnutím č. 0055/2013/T-PK zo dňa 17.12.2012 cenové konanie 
prerušil a zaslal regulovanému subjektu ako účastníkovi cenového konania.  

Regulovaný subjekt, napriek výzve, v určenej lehote nepredložil úradu požadovaný 
doklad, ktorým by preukázal, že návrh ceny bol schválený valným zhromaždením.  

Úrad listom č. 0197/2013/BA zo dňa 04.01.2013 oznámil regulovanému subjektu, že 
podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov sa môžu ako účastníci cenového konania vyjadriť k podkladom 
a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní od doručenia tejto výzvy. 
Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadril.   

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

  
Úrad v cenovom konaní v súlade s § 44 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových  odvetviach postupoval podľa doterajšieho zákona o regulácii. 
  
 
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.  

             
 
 

                                                                      
                       

            
 

                                                                                          
Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 

                             predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
 

1. Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok
 


