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R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0021/2016/T-ZK                                                  Bratislava, 08.12.2016 
Číslo spisu: 4614-2016-BA 
 
 

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. 7 písm. c) zákona  č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach                              
vo veci  rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2017                 
pre regulovaný subjekt MP Real Invest, a.s., Hodžovo námestie 4, 811 06 Bratislava,                
IČO 36 531 804 rozhodol tak, že podľa § 14 ods. 9 zákona  č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach cenové konanie vo veci návrhu ceny za výrobu, distribúciu                     
a dodávku tepla na rok 2017 z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt  MP Real Invest, a.s.,                
Hodžovo námestie 4, 811 06 Bratislava, IČO 36 531 804 nepredložil doklad o schválení 
návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti. 
 

 
 

Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 30. 09. 2016 
doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 35652/2016/BA, založený v spise             
č. 4614-2016-BA, návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2017 (ďalej 
len „návrh ceny“) regulovaného subjektu MP Real Invest, a.s., Hodžovo námestie 4, 
811 06 Bratislava, IČO 36 531 804 (ďalej len „regulovaný subjekt“).  

 
Doručením návrhu ceny začalo podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) na úrade cenové konanie.  
 
Podľa § 14 ods. 4 písm. c) v spojení s § 14 ods. 15 zákona o regulácii návrh ceny má 

obsahovať doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo 
družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej 
spoločnosti regulovaného subjektu. 

 
Úrad po preštudovaní návrhu ceny ako aj z predložených podkladov zistil, že predložený 

návrh ceny je neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. c) zákona o regulácii, a v rozpore s § 40 ods. 1 
písm. i) zákona o regulácii vo väzbe na § 7 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 248/2016 Z. z.   
 

 Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 38456/2016/BA zo dňa 20.10.2016 
vyzval regulovaný subjekt, aby doplnil návrh ceny a predložil úradu doklad o schválení 
návrhu ceny najvyšším orgánom spoločnosti v súlade s § 756a Obchodného zákonníka,                   
a to pred jeho podaním a poučil ho o možnosti zastavenia cenového konania. Ďalej úrad 
žiadal o doplnenie zmluvy na nákup paliva a o úpravu variabilných a fixných nákladov. Úrad 
súčasne rozhodnutím č. 0011/2016/T-PK zo dňa 20.10.2016 cenové konanie o návrhu ceny 
prerušil. 
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Regulovaný subjekt v lehote stanovenej úradom návrh ceny doplnil dňa 15.11.2016 

pod podacím číslom úradu 41521/2016/BA, avšak schválenie návrhu ceny najvyšším 
orgánom spoločnosti nepredložil.  

 
 Podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii, ak je návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný 

v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii, úrad vyzve regulovaný subjekt, aby v ním určenej 
lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil  nedostatky; súčasne ho poučí 
o možnosti zastavenia konania. Ak regulovaný subjekt neodstráni nedostatky návrhu ceny, 
úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania podľa podkladov, ktoré má 
k dispozícii. Úrad konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu návrhu ceny najvyšším 
orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti podľa § 756a Obchodného zákonníka 
pred jeho podaním. 

 
Úrad podľa § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok) listom č. 42991/2016/BA zo dňa 
28.11.2016 vyzval regulovaný subjekt, aby sa oboznámil pred vydaním tohto rozhodnutia 
s podkladmi rozhodnutia ako aj  so spôsobom ich zistenia. Regulovaný subjekt nevyužil 
v lehote určenej úradom svoje právo dané správnym poriadkom.   

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

časti 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.  
                                                                      
                 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Ing. Jozef  Holjenčík, PhD. 
                                                                      predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
MP Real Invest, a.s., Hodžovo námestie 4, 811 06 Bratislava 
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