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R O Z H O D N U T I E 

 
 
Číslo: 0009/2015/T-ZK                                                             Bratislava  20.03.2015 
Číslo spisu: 0182-2015-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  
návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0293/2014/T zo dňa 17.12.2013 v znení rozhodnutia                      
č. 0355/2014 zo dňa 18.08.2014, ktorým schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu 
a dodávku tepla na rok 2014 

 
 

r o z h o d o l 
 
 

podľa § 14 ods. 9 v spojení s § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach tak, že návrh na zmenu rozhodnutia č. 0293/2014/T zo dňa 17.12.2013 
v znení rozhodnutia č. 0355/2014 zo dňa 18.08.2014 pre regulovaný subjekt                            
MEDVE LM, s. r. o., M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44 050 038                     
z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na 
zmenu rozhodnutia č. 0293/2014/T zo dňa 17.12.2013 v znení rozhodnutia č. 0355/2014                 
zo dňa 18.08.2014 a nie sú dôvody na zmenu tohto rozhodnutia. 
 
 
Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 14.01.2014  
doručený pod podacím číslom úradu 930/2015/BA návrh na zmenu rozhodnutia  
č. 0293/2014/T zo dňa 17.12.2013 v znení rozhodnutia č. 0355/2014 zo dňa 18.08.2014, 
ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2014 
(ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovanému subjektu MEDVE LM, s. r. o.,                
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44 050 038 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 
Týmto dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu  rozhodnutia.   
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Regulovaný subjekt zdôvodnil návrh na zmenu rozhodnutia zmenou spôsobu 
vykurovania z krytalového systému na vykurovací systém s radiátormi, čo spôsobilo  potrebu  
zvýšenej teploty vykurovacieho média a zmeny prevádzky vykurovania. Dôsledkom toho sa 
zvýšia náklady na zemný plyn a mzdové náklady. Regulovaný subjekt predložil dňa 
19.1.2015 doplnenie návrhu na zmenu rozhodnutia, ktorého obsahom bol návrh ceny tepla na 
rok 2015 pre odberné miesto v Košiciach z dôvodu zmeny ceny pre dodávateľa tepla, ktorým 
je Tepláreň Košice a. s.   

Úrad pri návrhu na zmenu rozhodnutia postupuje podľa § 17 zákona č. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) Na konanie o zmene alebo 
o zrušení rozhodnutia sa podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii primerane použijú ustanovenia 
§ 14 až 16 zákona o regulácii. Podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii návrh ceny 
obsahuje podklady § 40 ods. 1 zákona o regulácii.  

Po dôkladnom preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že 
návrh na zmenu rozhodnutia je v rozpore s § 40 ods. 1 písm. e) a písm. i) zákona o regulácii 
vo väzbe na § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška                  
č. 222/2013 Z. z.“). Ďalej je v rozpore s  § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 222/2013 Z. z.,               
§ 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. a § 8 ods. 2 písm. i) a j) vyhlášky č. 222/2013 Z. z. Preto úrad 
listom č. 23072/2014/BA zo dňa 26.1.2015 vyzval v súlade s § 14 ods. 9 zákona o regulácii 
regulovaný subjekt, aby odstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia nasledovným 
spôsobom:  

- upravil návrh ceny tak, aby výška ceny zemného plynu (komodity) pre odberné 
miesto  PK Poliklinika Liptovský Mikuláš zodpovedala maximálnej výške na rok 
2015 podľa § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 222/2013 Z. z. v spojení s                             
§ 4 ods. 10 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. tzn. do výšky maximálne 0,028426 €/kWh,  

- predložil doklad o cene zemného plynu v roku 2015 tzn. zmluvu o dodávke 
zemného plynu s dohodnutou cenou zemného plynu na rok 2015 vrátane dodatkov 
pre odberné miesto PK poliklinika Liptovský Mikuláš, 

- predložil podrobný výpočet predpokladanej priemernej ceny plynu v roku 2015, 
ktorá zahŕňa predpokladané náklady za dodávku plynu a tarifné sadzby za 
distribúciu a prepravu plynu so všetkými zložkami pre odberné miesto                         
PK Poliklinika Liptovský Mikuláš. Súčasťou výpočtu sú aj dohodnuté zmluvné 
parametre odberu na jednotlivých odberných miesta (zmluvné množstvo plynu 
ZM, denné maximálne množstvo DMM),      

- doplnil v prílohe č. 8 k vyhláške č. 222/2013 Z. z. správne údaje o celkovom 
regulačnom príkone RPZt a RPt-1 na rok 2015, 

- upravil maximálnu výšku celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov 
podľa § 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. na hodnotu z roku 2014 v návrhu pre                       
Liptovský Mikuláš t. j. na 120 136 €,    

- upravil maximálnu výšku celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov 
podľa § 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. na hodnotu z roku 2014 v návrhu pre Košice 
t. j. na 24 039 €, 

- predložil súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch regulovaného subjektu za rok 
t-2 s uvedením hodnoty neobežných aktív (netto) súvisiacich s regulovanou  
činnosťou a výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok t-2.  
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Úrad v uvedenej výzve taktiež poučil regulovaný subjekt o možnosti zamietnutia 
návrhu na zmenu rozhodnutia a zastavenia cenového konania v prípade neodstránenia 
nedostatkov návrhu v určenej lehote. Súčasne úrad konanie prerušil rozhodnutím 
č. 0026/2015/T-PK zo dňa 26.1.2015 podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Výzva bola regulovanému subjektu 
doručená dňa 29.1.2015. 

Dňa 16.2.2015 bol úradu doručený list regulovaného subjektu zo dňa 12.1.2015                
vo veci zaslania doplňujúcich podkladov na odstránenie nedostatkov návrhu ceny. V liste  
regulovaný subjekt predložil nový návrh na zmenu rozhodnutia v prílohách č. 4 až č. 11 
k vyhláške č. 222/2013 Z. z., Zmluvu o dodávke plynu č. P0838/2013 uzatvorenú medzi 
dodávateľom spoločnosťou MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany a odberateľom spoločnosťou 
MEDVE LM s.r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 4.12.2013 (ďalej len „Zmluva o dodávke 
plynu“) s dohodnutou sadzbou za odobratý plyn na odberné miesta v meste                          
Liptovský Mikuláš, faktúry za dodávku zemného plynu za mesiac december 2015 pre odberné 
miesto PK Poliklinika Liptovský Mikuláš v tarife S a faktúry za dodávku zemného plynu za 
mesiace február 2014 až december 2014 pre odberné miesto 1. mája 1207 Liptovský Mikuláš 
v tarife M4.   

Regulovaný subjekt v návrhu na zmenu rozhodnutia pre cenu tepla v Liptovskom 
Mikuláši znížil maximálnu výšku celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov na 
hodnotu 120 316 € a pre cenu tepla v Košiciach na hodnotu 24 039 €. V prílohe č. 8 
k vyhláške č. 222/2013 Z. z. upravil údaje o celkovom regulačnom príkone RPZt a RPt-1 na 
rok 2015.  

Úrad podrobne preskúmal doplnené podklady so zameraním na výpočet priemernej 
ceny zemného plynu v roku 2015 pričom zistil, že na odberné miesto PK Poliklinika 
Liptovský Mikuláš regulovaný subjekt neupravil návrh na zmenu rozhodnutia podľa výzvy 
úradu zo dňa 26.1.2015 a cena zemného plynu v návrhu na zmenu rozhodnutia zostala na rok 
2015 nezmenená vo výške 0,0491 €/KWh. Regulovaný subjekt nepredložil ani podrobný 
výpočet predpokladanej priemernej ceny plynu v roku 2015 pre odberné miesto                            
PK Poliklinika Liptovský Mikuláš, ktorú použil v návrhu na zmenu rozhodnutia podľa 
zmluvy o dodávke zemného plynu v zmysle výzvy úradu zo dňa 26.1.2015. Regulovaný 
subjekt nepredložil k návrhu na zmenu rozhodnutia v zmysle výzvy úradu zo dňa 26.1.2015 
ani   súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch regulovaného subjektu za rok t-2 s uvedením 
hodnoty neobežných aktív (netto) súvisiacich s regulovanou s regulovanou činnosťou a výkaz 
ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok t-2. 

Cenu plynu pre odberné miesto PK Poliklinika Liptovský Mikuláš v návrhu na zmenu 
rozhodnutia úrad porovnal s maximálnou výškou ceny zemného plynu podľa                                       
§ 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 222/2013 Z. z. v spojení s § 4 ods. 10 vyhlášky                                      
č. 222/2013 Z. z. Podľa § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky je maximálna cena zemného plynu 
stanovená na základe aritmetického priemeru denných cien zverejnených burzou                         
EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle produktu NCG Natural Gas Year 
futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie od 1. januára roku t-1                             
do 31. júla roku t-1 a korekčného koeficienta ka. Pre rok 2015 má tento aritmetický priemer 
hodnotu 0,0249353 €/kWh a korekčný koeficient ka = 0,95. Maximálna cena zemného plynu 
potom podľa vzorca v § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 222/2013 Z. z. s prihliadnutím na                
§ 4 ods. 10 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. vychádza 0,028426. Úrad konštatuje, že pripočítaním 
všetkých poplatkov za distribúciu a prepravu plynu k tejto maximálnej cene plynu za 
komoditu, by mala byť cena za zemný plyn v návrhu na zmenu rozhodnutia na úrovni                
0,039 €/kWh. Regulovaný subjekt pritom neodstránil nedostatky návrhu na zmenu 
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rozhodnutia a v návrhu na zmenu rozhodnutia uvažuje s cenou za zemný plyn vo výške 
0,0491 €/kWh, čo je v rozpore s ustanovením § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky                                 
č. 222/2013 Z. z. v spojení s § 4 ods. 10 vyhlášky č. 222/2013 Z. z., pretože sadzba za 
odobraný plyn podľa Zmluva o dodávke plynu je dohodnutá vo výške 0,0413 €/kWh.             
Na cenu plynu dohodnutú v Zmluve o dodávke plynu neplatí ani ustanovenie                                  
§ 10 ods. 6 vyhlášky č. 222/2013 Z. z., pretože vyhláška č. 222/2013 Z. z. nadobudla účinnosť 
dňa 30. júla 2013, kým Zmluva o dodávke plynu je platná dňom 4.12.2013.       

  Regulovaný subjekt na základe výzvy úradu znížil hodnotu celkových ekonomicky 
oprávnených fixných nákladov v návrhu ceny pre Liptovský Mikuláš na 120 316 €, čo je však 
v rozpore s ustanovením o maximálnej výške celkových ekonomicky oprávnených fixných 
nákladov podľa § 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. V roku 2014 mal regulovaný subjekt 
v schválenej cene tepla výšku ekonomicky oprávnených fixných nákladov 120 136 € 
a v návrhu na zmenu rozhodnutia nepredložil žiadne podklady, ktoré by odôvodňovali 
zvýšenie výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov nad hodnotu schválenú pre rok 
2014. Pre cenu tepla v Košiciach znížil výšku ekonomicky oprávnených fixných nákladov na 
24 039 €.    

Podľa § 8 ods. 2 písm. i) a j)  vyhlášky č. 222/2013 Z. z je súčasťou návrhu ceny 
okrem iného aj súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za rok t-2 s uvedením hodnoty 
neobežných aktív (netto) súvisiacich s regulovanou činnosťou a výkaz ziskov a strát alebo 
výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok t-2. Regulovaný subjekt v návrhu na zmenu 
rozhodnutia nepredložil  súvaha ani výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013. Tieto 
podklady nedoručil ani základe výzvy úradu zo dňa 26.1.2015 v lehote 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy.    

Regulovaný subjekt neodstránil nedostatky v návrhu na zmenu rozhodnutia a do 
návrhu na zmenu variabilnej zložky maximálnej ceny tepla zahrnul pre cenu tepla 
v Liptovskom Mikuláši nie len ekonomicky oprávnené náklady na zemný plyn podľa                           
§ 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 222/2013 Z. z. v spojení s § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky                     
č. 222/2013 Z. z., ale aj náklady, ktoré nie sú ekonomicky oprávnené. V cene pre odberné 
miesta Liptovský Mikuláš regulovaný subjekt prekročil hodnotu maximálnej výšky celkových 
ekonomicky oprávnených fixných nákladov podľa § 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. V priebehu 
konania o návrhu na zmenu rozhodnutia ani na výzvu úradu regulovaný subjekt neodstránil 
nedostatky v návrhu na zmenu rozhodnutia.  

Úrad listom č. 9590/2015/BA zo dňa 9.3.2015 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.  

Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote k podkladom rozhodnutia nevyjadril. 

Podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii, ak je návrh ceny neúplný alebo je v rozpore  
s § 40 ods. 1 zákona o regulácii úrad vyzve účastníka cenového konania, aby v ním určenej 
lehote odstránil nedostatky. Ak účastník cenového konania neodstráni nedostatky návrhu 
ceny, úrad konanie zastaví.  

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti rozhodnutia. 
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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: 
MEDVE LM, s. r. o., M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš  


