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R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0030/2014/T-ZK                                                             Bratislava  09.10.2014 
Číslo spisu: 4555-2014-BA 
Číslo listu: 26904/2014/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. 0154/2014/T zo dňa 21.11.2013, 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. 0154/2014/T zo dňa 21.11.2013 
pre regulovaný subjekt STEFE THS, s. r. o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca IČO 36 045 403   
z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na 
zmenu rozhodnutia a nie sú dôvody na zmenu rozhodnutia. 
 
Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 21.07.2014  
doručený pod podacím číslom úradu 21533/2014/BA návrh na zmenu rozhodnutia  
č. 0154/2014/T zo dňa 21.11.2013, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, 
distribúciu a dodávku tepla na rok 2014 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) 
regulovanému subjektu STEFE THS, s. r. o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca IČO 36 045 403 
(ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu  
rozhodnutia.  

Regulovaný subjekt zdôvodnil návrh na zmenu rozhodnutia potrebou zvýšiť variabilnú  
zložku maximálnej ceny tepla v lokalitách Revúca, Tornaľa, Klenovec, Krupina, Pliešovce, 
Lučenec a Levoča, pretože cena nakupovaného zemného plynu je vyššia ako sa predpokladalo 
pri návrhu ceny, ktorý regulovaný subjekt predložil v súvislosti s rozhodnutím                              
č. 0154/2014/T zo dňa 21.11.2013. Vyššia cena zemného plynu je z dôvodu nižšej dodávky 
tepla.        

Na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa podľa § 17 ods. 4 zákona               
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) použijú 
ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane. Podľa § 14 ods. 4 písm. c) zákona o 
regulácii návrh ceny obsahuje doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej 
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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 návrh 
ceny neobsahuje doklad o schválení návrhu ceny podľa § 14 ods. 4 písm. c)                           
zákona o regulácii. Preto úrad listom č. 23489/2014/BA zo dňa 18.8.2014 vyzval regulovaný 
subjekt, aby doložil k návrhu na zmenu rozhodnutia doklad o schválení návrhu ceny 
najvyšším orgánom spoločnosti. Zároveň konanie o návrhu na zmenu rozhodnutia 
rozhodnutím č. 0061/2014/T-PK zo dňa 18.8.2014 prerušil podľa § 29 ods. 1                          
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  

Dňa 28.8.2014 bol úradu doručený list regulovaného subjektu zo dňa 27.8.2014, 
ktorým predložil „Rozhodnutie jediného spoločníka“ zo dňa 14.11.2012, ktorým preniesol 
právomoc najvyššieho orgánu spoločnosti schvaľovať návrh ceny tepla na štatutárny orgán 
spoločnosti podľa § 756a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zároveň 
v liste doložil aj „Uznesenie konateľov“ zo dňa 16.7.2014, v ktorom štatutárny orgán 
spoločnosti schvaľuje návrh na zmenu rozhodnutia.        

Po dôkladnom preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia  úrad zistil, že 
návrh na zmenu rozhodnutia je v rozpore s § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii v spojení s                                 
§ 40 ods. 1 písm. e) 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 (ďalej len 
„vyhláška č. 222/2013 Z. z.“) v spojení s § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 222/2013 Z. z.  Preto 
úrad listom č. 24620/2014/BA zo dňa 4.9.2014 vyzval v súlade s § 14 ods. 9 zákona 
o regulácii regulovaný subjekt, aby odstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia 
a doplnil návrh o:  

- doklad o cene zemného plynu v roku 2014 tzn. zmluvu o dodávke zemného plynu 
s dohodnutou cenou zemného plynu na rok 2014 vrátane dodatkov na všetky 
odberné miesta plynu, ktorých sa týka zmena rozhodnutia, 

- faktúry za dodávku plynu za mesiace január 2014 až júl 2014 na všetky odberné 
miesta, ktorých sa týka zmena rozhodnutia, 

- podrobný výpočet predpokladanej priemernej ceny plynu v roku 2014, ktorá 
zahŕňa predpokladané náklady za dodávku plynu a tarifné sadzby za distribúciu 
a prepravu plynu so všetkými zložkami pre všetky odberné miesta, ktorých sa týka 
zmena rozhodnutia. Súčasťou výpočtu sú aj dohodnuté zmluvné parametre odberu 
na jednotlivých odberných miesta (zmluvné množstvo plynu ZM, denné 
maximálne množstvo DMM). 

 

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. 0063/2014/T-PK zo dňa 4.9.2014 podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Dňa 17.9.2014 bol úradu doručený list regulovaného subjektu zo dňa 16.9.2014                
vo veci zaslania doplňujúcich podkladov na odstránenie nedostatkov návrhu ceny. V liste  
regulovaný subjekt predložil zmluvy o dodávke zemného plynu s dohodnutou cenou zemného 
plynu na všetky odberné miesta, faktúry za dodávku zemného plynu za mesiace január 2014 
až júl 2014 na všetky odberné miesta a výpočet predpokladanej priemernej ceny zemného 
plynu podľa zmluvy o dodávke zemného plynu na rok 2014 pri známych množstvách plynu 
a dohodnutých denných maximálnych množstvách odberu zemného plynu.   
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Úrad podrobne preskúmal doplnené podklady so zameraním na výpočet priemernej 
ceny zemného plynu v roku 2014 pričom zistil, že na všetkých odberných miestach plynu je 
vypočítaná priemerná cena zemného plynu nižšia ako v návrhu na zmenu rozhodnutia, ktorý 
predložil regulovaný subjekt. Konkrétne v návrhu na zmenu rozhodnutia sú priemerné ročné 
náklady na nákup paliva, ktoré vstupujú do ceny variabilnej zložky pre jednotlivé odberné 
miesta podľa lokalít nasledovné: Revúca 1 096 tis. €, Tornaľa 471 tis. €, Klenovec 71,9 tis. €, 
Krupina 499,4 tis. €, Pliešovce 101,1 tis. €, Lučenec 71,9 tis. € a Levoča 594,2 tis. €.                    
Na základe výzvy úradu zo dňa 4.9.2014 regulovaný subjekt predložil platné zmluvy 
o združenej dodávke zemného plynu, ktorých obsahom sú aj poplatky za distribúciu 
a prepravu zemného plynu. Úrad prepočítal priemerné ročné náklady na základe zmluvne 
dohodnutých poplatkov za dodávku, distribúciu a prepravu zemného plynu. Prepočítané 
priemerné ročné náklady pre jednotlivé odberné miesta podľa lokalít sú: Revúca 965,5 tis. €, 
Tornaľa 447,4 tis. €, Klenovec 68,7 tis. €, Krupina 475,9 tis. €, Pliešovce 95,38 tis. €, 
Lučenec 68,7 tis. € a Levoča 564,9 tis. €. Porovnaním týchto nákladov je zrejmé, že náklady 
v návrhu zmeny rozhodnutia sú od 4,6 % do 13,2 % vyššie ako reálne vychádzajú zo 
zmluvných podmienok.  

Regulovaný subjekt neodstránil rozpor v návrhu zmeny rozhodnutia a do návrhu na 
zmenu variabilnej zložky maximálnej ceny tepla zahrnul nie len ekonomicky oprávnené 
náklady ceny podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. v spojení s § 4 ods. 8 písm. a) 
vyhlášky č. 222/2013 Z. z., ale aj náklady, ktoré oprávnené nie sú a patria podľa                              
§ 4 ods. 2 písm. aj) vyhlášky č. 222/2013 Z. z. medzi ekonomicky neoprávnené náklady, čo je 
v rozpore so spôsobom vykonávania cenovej regulácie podľa §12 ods. 3 zákona o regulácii. 
V priebehu konania o návrhu zmeny rozhodnutia ani na výzvu úradu regulovaný subjekt 
neodstránil rozpor v návrhu na zmenu rozhodnutia podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii.  

Úrad listom č. 25688/2014/BA zo dňa 24.9.2014 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. Úrad návrh ceny zamietne a konanie zastaví, ak účastník 
cenového konania v lehote určenej úradom neodstránil nedostatky návrhu.  

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: 
STEFE THS, s. r. o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca  


