
          ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27,  P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 
 

R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0007/2012/T-ZK                                                              Bratislava 6.9.2012 
Číslo spisu: 2668-2012-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 návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0287/2012/T zo dňa 30.12.2011, ktorým určil pre 
regulovaný subjekt Dalkia Podunajské Biskupice s.r.o., Einsteinova 25, 851 05 Bratislava, 
IČO: 35 908 700 maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2012  

 
r o z h o d o l  

 
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 tak, že návrh na zmenu 
rozhodnutia  č. 0287/2012/T zo dňa 30.12.2011 predložený regulovaným subjektom                 
Dalkia Podunajské Biskupice s.r.o., Einsteinova 25, 851 05 Bratislava, IČO: 35 908 700 
z a m i e t a   a  cenové konanie z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt v určenej lehote 
neodstránil nedostatky návrhu ceny.  
 
 

 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 02.07.2012 doručený 
od regulovaného subjektu Dalkia Podunajské Biskupice s.r.o., Einsteinova 25,                        
851 05 Bratislava, IČO: 35 908  700 (ďalej len „regulovaný subjekt“) návrh na zmenu 
rozhodnutia  č. 0287/2012/T zo dňa 30.12.2011, ktorým určil maximálnu cenu za výrobu, 
distribúciu a dodávku tepla na rok 2012 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“). 
Regulovaný subjekt žiadal schválenie novej variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pre 
odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácností. Návrh na zmenu rozhodnutia bol 
zaevidovaný pod podacím číslom úradu 18489/2012/BA. 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. 

Začatie cenového konania oznámil úrad Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky 
(ďalej len „ministerstvo“) listom č. 19125/2012/BA zo dňa  18. 7. 2012, ako účastníkovi 
cenového konania podľa § 14 ods. 2 zákona o regulácii.   

Úrad po preštudovaní návrhu na zmenu rozhodnutia ako aj predložených podkladov zistil, 
že návrh na zmenu rozhodnutia nie je úplný v zmysle § 14 ods. 3 písm. b) zákona o regulácii 
a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „vyhláška“), a preto  listom  č. 19125/2012/BA zo 
dňa  18. 7. 2012 vyzval podľa § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  regulovaný subjekt na 



 2 

odstránenie nedostatkov a doplnenie podkladov k návrhu v lehote 10 dní odo dňa doručenia 
výzvy a poučil ho o možnosti zamietnutia návrhu na zmenu rozhodnutia a zastavenia 
cenového konania. Súčasne úrad rozhodnutím č. 0014/2012/T-PK zo dňa 18.7.2012                           
cenové konanie prerušil. Prerušenie cenového konania oznámil úrad ministerstvu listom                                   
č. 19125/2012/BA zo dňa 18.7.2012. Úrad k návrhu na zmenu rozhodnutia požadoval 
predložiť: 

- doklad o cene zemného plynu v roku 2012 tzn. zmluvu o dodávke zemného plynu 
s dohodnutou cenou zemného plynu na rok 2012 vrátane dodatkov na všetky 
odberné miesta plynu, 

- zmluvu na dodávku plynu s dodávateľom plynu vrátane dodatkov na rok 2011, 
- faktúry za dodávku plynu za mesiace január 2012 až jún 2012 na všetky odberné 

miesta. 
 
Regulovaný subjekt v lehote určenej úradom doplnil návrh ceny listom                        

zo dňa 26. 7. 2012, ktorý bol doručený úradu dňa 30.07.2012 pod podacím číslom úradu 
21529/2012/BA. Obsahom doplnenia návrhu na zmenu rozhodnutia boli zmluvy o dodávke 
zemného plynu s dodávateľom plynu s dodatkami č. 2/2010, č.1/2011, a č. 3/2012, cenník za 
dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie s dodatkom                    
č. 1/2012  a faktúry za dodávku plynu za mesiace január 2012 až jún 2012 na všetky odberné 
miesta.  

Úrad preskúmal doplnený návrh a všetky podklady k návrhu na zmenu rozhodnutia a 
zistil, že návrh na zmenu rozhodnutia neobsahuje dodatok k zmluve o dodávke plynu 
s dodávateľom plynu, ktorý zohľadňuje zníženie sadzby za odobraný plyn na rok 2012 
v kontexte so znížením nákupnej ceny plynu pre zmluvného dodávateľa plynu. Úrad  listom                            
č. 22383/2012/BA  zo dňa 10.8.2012 vyzval podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii regulovaný 
subjekt na odstránenie nedostatkov návrhu na zmenu rozhodnutia v lehote 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy na doplnenie návrhu na zmenu rozhodnutia o tento dodatok k zmluve 
o dodávke plynu a poučil ho o možnosti zamietnutia návrhu na zmenu rozhodnutia a 
zastavenia cenového konania. Súčasne úrad rozhodnutím  č. 0031/2012/T-PK zo dňa 10.8.2012 
cenové konanie prerušil. Prerušenie cenového konania oznámil úrad ministerstvu listom                      
č. 22383/2012/BA zo dňa 10.8.2012.  

Regulovaný subjekt sa v lehote určenej úradom vyjadril listom zo dňa 16.8.2012, 
ktorý bol doručený na úrad dňa 17.8.2012. Regulovaný subjekt v liste uviedol, že nedostatky 
návrhu na zmenu rozhodnutia odstránil už pri výzve úradu na odstránenie nedostatkov zo dňa 
18.7.2012 a domnieva sa, že doplnil návrh na zmenu rozhodnutia už v zmysle tejto výzvy. 
Listom zo dňa 16.8.2012 doplnil návrh na zmenu rozhodnutia o stanovisko k žiadosti 
o zníženie ceny za dodávku zemného plynu a začatie rokovania zo dňa 23.4.2012, ktoré 
inicioval s dodávateľom zemného plynu. Žiadosť o zníženie ceny zemného plynu a začatie 
rokovania sa týka ceny zemného plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosti, ale 
predmetom návrhu zmeny rozhodnutia je cena tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov 
mimo domácností.  

Úrad po posúdení návrhu na zmenu rozhodnutia a po doplnení na základe dvoch výziev  
trvá na tom, že regulovaný subjekt k návrhu na zmenu rozhodnutia nedoplnil  dodatok k zmluve 
, ktorý obsahuje zníženie sadzby za odobraný plyn z dôvodu zníženia ceny zemného plynu na 
výrobu tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov mimo domácností.    

Úrad listom č. 24488/2012/BA zo dňa 27.8.2012 oznámil regulovanému subjektu 
a listom č. 24487/2012/BA zo dňa 27.8.2012 ministerstvu, že podľa § 33 ods. 2 správneho 
poriadku sa môžu ako účastníci cenového konania vyjadriť k podkladom a k spôsobu ich 
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zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní od doručenia tejto výzvy. Regulovaný 
subjekt ani ministerstvo v stanovenej lehote svoje právo neuplatnili. 

Podľa ustanovenia § 14 ods. 4 zákona o regulácii  úrad návrh ceny zamietne a konanie 
zastaví, ak účastník cenového konania  neodstránil nedostatky návrhu.  

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

Úrad v cenovom konaní v súlade s § 45 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: 



 4 

1. Dalkia Podunajské Biskupice s.r.o., Einsteinova 25, 851 05 Bratislava 
2. Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava  


