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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0009/2019/T-ZK
Číslo spisu: 3902-2019-BA

Bratislava, 10.01.2020

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. 6 písm. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0117/2017/T zo dňa 10.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0112/2018/T zo
dňa 18.12.2017 a v znení rozhodnutia č. 0056/2019/T zo dňa 22.11.2018, ktorým úrad
schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od
1. januára 2017 do 31. decembra 2021
rozhodol
tak, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. regulovanému subjektu
ENERGOBYT s.r.o. Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31 680 321 cenové
konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0117/2017/T zo dňa 10.11.2016 v znení rozhodnutia
č. 0112/2018/T zo dňa 18.12.2017 a v znení rozhodnutia č. 0056/2019/T zo dňa 22.11.2018
z a s t a v u j e, pretože odpadol dôvod konania začatého na návrh regulovaného subjektu
ENERGOBYT s.r.o. Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31 680 321.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 23.10.2019
doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 37875/2019/BA, založený v spise
č. 3902-2019-BA, návrh na zmenu rozhodnutia č. 0117/2017/T zo dňa 10.11.2016 v znení
rozhodnutia č. 0112/2018/T zo dňa 18.12.2017 a v znení rozhodnutia č. 0056/2019/T zo dňa
22.11.2018, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na
obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“)
pre regulovaný subjekt ENERGOBYT s.r.o. Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné,
IČO 31 680 321 (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 postupuje pri zastavení cenového konania podľa zákona o regulácii.
Podľa § 17 ods. 5 zákona o regulácii úrad zastaví cenové konanie, ak odpadol dôvod konania
začatého na návrh účastníka konania.
Dôvodom pre zastavenie cenového konania pre regulovaný subjekt je rozhodnutie
č. 0008/2019/T-ZK zo dňa 10.01.2020 o zastavení cenového konania pre spoločnosť
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO 36 199 222, pretože

regulovaný subjekt je naviazaný na nákup tepla od spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO 36 199 222 a uvedeným zastavením konania
odpadol dôvod návrhu na zmenu cenového rozhodnutia začatého na návrh regulovaného
subjektu.
Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov listom č. 44156/2019/BA zo dňa 13.12.2019 vyzval regulovaný
subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote troch dní odo dňa
doručenia výzvy.
Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote k podkladom rozhodnutia nevyjadril.
Podľa § 17 ods. 5 zákona o regulácii úrad zastaví cenové konanie, ak odpadol dôvod
konania začatého na návrh účastníka konania.
Úrad po preštudovaní všetkých dostupných podkladov ku konaniu dospel k záveru, že
odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania a 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.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek , CSc.
predseda

Dr. h. c. mult. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
ENERGOBYT s.r.o. Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné
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