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R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
Číslo: 0019/2014/T-ZK                                                       Bratislava, 30.12.2013 
Číslo spisu: 8734-2013-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 2014    

 
r o z h o d o l  

 
podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.           
o regulácii v sieťových odvetviach, tak že cenové konanie vo veci návrhu ceny za výrobu,  
distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014                        
z a s t a v u j e,  pretože  regulovaný  subjekt   Poltárska  energetická, s.r.o., Ulica                        
13. januára 19, 987 01 Poltár, IČO 36 854 441 vzal návrh ceny späť v plnom rozsahu. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 30.9.2013 doručený 
pod podacím číslom úradu 31088/2013/BA, založený v spise č. 8734-2013-BA, návrh ceny za 
výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2014 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného 
subjektu Poltárska energetická, s.r.o., Ulica 13. januára 19, 987 01 Poltár, IČO 36 854 441 
(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.  
 

Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu ceny a skonštatoval, že návrh ceny je 
v rozpore  s § 40 ods. 1 písm. a) až i) zákona o regulácii vo väzbe na § 4 vyhlášky Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v tepelnej energetike (ďalej len „vyhláška“) a s § 14 ods. 4  písm. b) zákona o regulácii vo 
väzbe na § 8 ods. 2 vyhlášky. Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky sa maximálna výška ekonomicky 
oprávnených fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla na rok 2014 bez primeraného 
zisku môže navýšiť oproti výške ekonomicky oprávnených fixných nákladov v roku 2013 len 
o vypočítanú hodnotu podľa vzorca. V návrhu ceny tepla chýbali skutočnosti, na základe 
ktorých sa dá jednoznačne konštatovať, že investície na zefektívnenie výroby tepla sa budú 
realizovať v inom tepelnom zdroji ako výstavba tepelného zdroja na biomasu.   
 

Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 34095/2013/BA zo dňa 21.10.2013 vyzval 
regulovaný subjekt, aby doplnil návrh ceny a  podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii predložil 
úradu: 
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- výpočet prepočítanej ceny variabilnej zložky tepla pri spaľovaní zemného plynu CVp 
v prílohách č. 10 a 5 vyhlášky ,  

- doplnil návrh ceny podľa § 8 ods. 2 písm. k) vyhlášky o termín vykonania prác a 
popis plánovaných investícií do zefektívnenia výroby tepla a výstavby tepelného 
zdroja alebo jeho časti, v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné zdroje 
energie,  

- doplnil návrh ceny podľa § 8 ods. 2 písm. m) vyhlášky o výpočet faktorov 
investičného rozvoja Y1 a Y2, 

 
Úrad súčasne rozhodnutím č. 0009/2014/T-PK zo dňa 21. 10. 2013 cenové konanie 

o návrhu ceny prerušil. 

Dňa 31.10.2013 bol úradu doručený list regulovaného subjektu zo dňa 28.10.2013 vo 
veci „Doplnenie návrhu ceny tepla“. Úrad podrobne posúdil doplnený návrh ceny, preskúmal 
a preštudoval predložené podklady. Regulovaný subjekt predložil v prílohe listu výpočet 
prepočítanej ceny variabilnej zložky tepla pri spaľovaní zemného plynu CVp, ktorá je 
potrebná pre výpočet investičného faktora Y 2. V ďalšej časti listu zo dňa 28.10.2013 
regulovaný subjekt len všeobecne konštatoval, že investície použije na zefektívnenie výroby 
tepla, zvýšenie účinnosti a zníženie prevádzkových strát a na vybudovanie časti zdroja, 
v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné energetické zdroje t.j. biomasa. 
Z doplnenia nie je zrejmé, či investície na zefektívnenie výroby tepla sa budú realizovať 
v inom tepelnom zdroji ako v zdroji, ktorý bude spaľovať biomasu. Úrad teda konštatuje, že 
regulovaný subjekt neodstránil nedostatky návrhu ceny, pretože nie je jednoznačne zrejmé, či 
pre výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov na rok 2014 je 
regulovaný subjekt oprávnený použiť faktor investičného rozvoja Y 1.  

Výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov v prípade 
tepelného zdroja, v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné energetické zdroje 
(biomasa) sa podľa § 5 ods. 1 vyhlášky určí len na základe investičného faktora Y 2, ktorý   
porovnáva prepočítanú variabilnú zložku maximálnej ceny tepla s cenou zemného plynu 
a prepočítanú variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pri spaľovaní obnoviteľných zdrojov 
energie podľa § 5 ods. 3 vyhlášky.  

 
Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 38467/2013/BA zo dňa 22.11.2013 vyzval 

regulovaný subjekt, aby odstránil nedostatky návrhu ceny a upravil fixné náklady  v súlade s      
§ 5 ods. 1 vyhlášky do výšky zohľadňujúcej investičný faktor Y 2. Úrad súčasne rozhodnutím 
č. 0057/2014/T-PK zo dňa 22.11.2013 cenové konanie o návrhu ceny prerušil. 

 
Dňa 4.12.2013 bol úradu doručený list regulovaného subjektu zo dňa 28.11.2013                

vo veci „Výzva na odstránenie nedostatkov návrhu ceny“. V odpovedi regulovaný subjekt 
uviedol, že nevidí vo svojom návrhu ceny žiadne nedostatky, pretože aj uplatnenie faktora         
Y 1 zodpovedá platnej vyhláške a navyše, takto konštruovaný cenový návrh je v súlade so 
záujmami spotrebiteľov, ktorí budú mať nižšie platby za teplo. Ďalej regulovaný subjekt 
uviedol, že investícia je pokračovaním investície zrealizovanej v predchádzajúcom období, 
ktorú úrad akceptoval. Regulovaný subjekt tiež upozornil na všeobecný tlak na zvyšovanie 
energetickej účinnosti zo strany štátnej energetickej politiky a novo aplikovanej                       
Smernice 2012/27 EU o energetickej efektívnosti. V druhej časti listu zo dňa 28.11.2013 
predložil regulovaný subjekt porovnanie platieb pred rekonštrukciou a po nej. Regulovaný 
subjekt uvádza, že pri celkových platbách 819 707 Eur je možná úspora 3 196 Eur.  
 

Podľa § 14 ods. 9 prvej a druhej vety zákona o regulácii, ak je doručený návrh ceny 
neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve účastníka cenového 
konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil nedostatky 
a súčasne ho poučí o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového konania neodstráni 
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nedostatky návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania 
podľa podkladov, ktoré má k dispozícii. 

 
Úrad listom č. 40627/2013/BA zo dňa 9.12.2013 oznámil regulovanému subjektu,  

že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov sa môže ako účastník cenového konania vyjadriť k podkladom 
a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do troch dní od doručenia tejto 
výzvy.  

 
Dňa 17. 12. 2013 úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámil pred vydaním 

cenového rozhodnutia v sídle úradu regulovaný subjekt s podkladmi rozhodnutia, ako aj so 
spôsobom ich zistenia. Zápisnica z oboznamovania sa s podkladmi pred vydaním cenového 
rozhodnutia je súčasťou spisu. Regulovaný subjekt na základe podkladov a po oboznámení sa 
so stanoviskom úradu k uplatňovaniu investičného faktora Y 1, ktorý sa pri výstavbe 
tepelného zdroja, v ktorom sa využívajú obnoviteľné zdroje nemôže využívať, oznámil, že 
návrh ceny berie späť v celom rozsahu.  

Regulovaný subjekt listom zo dňa 16.12.2013, ktorý bol úradu doručený dňa 
17.12.2013 oznámil úradu, že návrh ceny za  distribúciu a dodávku tepla na rok 2014, ktorý 
bol úradu doručený dňa 30.09.2013 listom zo dňa 26.09.2013 pod podacím číslom                             
č. 31088/2013/BA berie v plnom rozsahu späť.  

Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) správny orgán konanie zastaví, ak ostatní účastníci konania súhlasia so 
späť vzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán.  

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

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom.   

             
 
 

                                                                      
                       

            
 
 
 

                                                                                          
Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 

                             predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
 

Poltárska energetická, s.r.o., Ulica 13. januára 19, 987 01 Poltár,                       


