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R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0007/2019/T-ZK                                                  Bratislava, 13.12.2019 

Číslo spisu: 3673-2019-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. 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. 0105/2018/T zo dňa 15.12.2017 

v znení rozhodnutia č. 0036/2019/T zo dňa 09.11.2018, ktorým úrad schválil maximálnu cenu 

za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 

pre regulovaný subjekt Ferroenergy s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice,                      

IČO 50 720 937 rozhodol tak, že podľa § 14 ods. 9 zákona  č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach cenové konanie zastavuje, pretože regulovaný subjekt             

Ferroenergy s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO 50 720 937 v určenej lehote 

neodstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0105/2018/T zo dňa 15.12.2017 

v znení rozhodnutia č. 0036/2019/T zo dňa 09.11.2018 a neupravil výšku nákladov na nákup 

emisných kvót CO2. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 02.10.2019 

doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 36358/2019/BA, založený v spise              

č. 3673-2019-BA, návrh na zmenu rozhodnutia č. 0105/2018/T zo dňa 15.12.2017 v znení 

rozhodnutia č. 0036/2019/T zo dňa 09.11.2018, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za 

výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021  

(ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) pre regulovaný subjekt Ferroenergy s.r.o.,    

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO 50 720 937 (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 po preštudovaní návrhu na zmenu rozhodnutia z predložených podkladov zistil,                   

že predložený návrh ceny je neúplný podľa § 40 ods. 1 písm. i)  zákona o regulácii vo väzbe                  

na § 7 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška                                      

č. 248/2016 Z. z.“).   

Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 37726/2019/BA zo dňa 22.10.2019 vyzval 

regulovaný subjekt, aby doplnil návrh na zmenu rozhodnutia a predložil úradu:  

- podľa § 7 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. zmluvu o dodávke energií 

a energetických médií na nákup zemného plynu, koksárenského plynu, 

vysokopecného plynu a konvertorového plynu na rok 2020 a cenník energetických 
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tovarov a služieb s cenami koksárenského plynu, vysokopecného plynu 

a konvertorového plynu  na rok 2020, 

- výpočet predpokladaného množstva nakúpených emisných kvót CO2 a nákladov za 

ich nákup vstupujúcich do ceny tepla, 

- upravil  v prílohe č. 6 v položku 3.1.6. 

Úrad súčasne rozhodnutím č. 0015/2019/T-PK zo dňa 22.10.2019 cenové konanie 

o návrhu na zmenu rozhodnutia prerušil. 

  Regulovaný subjekt dňa 07.11.2019 doručil v lehote stanovej úradom doplňujúce 

podklady na odstránenie nedostatkov návrhu na zmenu rozhodnutia. V liste regulovaný 

subjekt doplnil zmluvu č. 6/2017 o dodávke energií  a energetických médií, výpočet 

predpokladaného množstva nakúpených emisných kvót CO2 a upravil položku č.3.1.6 

v prílohe č.6. 

  Úrad po doplnení návrhu na zmenu rozhodnutia zo dňa 07.11.2019 opätovne posúdil 

návrh a konštatoval, že návrh je v rozpore s § 40 ods. 1 písm. e) zákona o regulácii vo 

väzbe na § 4 ods. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. 

Na základe vyššie uvedeného úrad listom č. 40391/2019/BA zo dňa 18.11.2019 

opätovne vyzval regulovaný subjekt, aby doplnil návrh na zmenu rozhodnutia a predložil 

úradu zdôvodnenie nárastu jednotkovej ceny koksárenského plynu o 8,25%, vysokopecného 

plynu o 8,51% a konvertorového plynu o 8,28% používaného pri výrobe tepla na rok 2020                 

a upravili v prílohe č. 6 k vyhláške č. 248/2016 Z. z. v položke „Nákup emisných kvót“ 

náklady na nákup emisných kvót tak, aby zohľadňovali reálny vývoj ceny emisných kvót CO2 

na burze. Úrad súčasne rozhodnutím č. 0020/2019/T-PK zo dňa 18.11.2019 cenové konanie 

o návrhu na zmenu rozhodnutia prerušil. 

Regulovaný subjekt dňa 28.11.2019 doručil v lehote stanovej úradom zdôvodnenie 

predpokladaného nárastu jednotkovej ceny koksárenského, vysokopecného a konvertorového 

plynu používaného pri výrobe tepla. Regulovaný subjekt neupravil v prílohe č. 6 k vyhláške     

č. 248/2016 Z. z. v položke „Nákup emisných kvót“ náklady na nákup emisných kvót CO2 

tak, aby zohľadňovali reálny vývoj ceny emisných kvót CO2 na burze. Aritmetický priemer 

denných uzatváracích cien (settlement price) oficiálneho kurzového lístka zverejneného 

burzou EEX (European Energy Exchange) za produkt EU Emission Allowances - Spot 

Market v eurách na tonu CO2 za január až november 2019 predstavuje výšku 24,81 €/t. Cena 

emisných kvót CO2 regulovaného subjektu v návrhu na zmenu rozhodnutia je vo výške      

27,03 €/t.  

Z uvedeného je zrejmé, že úrad nemohol výšku nákladov na nákup emisných kvót 

CO2 požadovanú regulovaným subjektom akceptovať. 

Regulovaný subjekt v stanovenej lehote návrh na zmenu rozhodnutia neupravil 

a neznížil náklady na nákup emisných kvót CO2 tak, aby zohľadňovali reálny vývoj ceny 

emisných kvót CO2 na burze.  

Ak regulovaný subjekt neodstráni nedostatky návrhu ceny, úrad v zmysle § 14 ods. 9 

zákona o regulácii konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania podľa 

podkladov, ktoré má k dispozícii. Úrad konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu návrhu 

ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej 

obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti pred jeho podaním. 
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Úrad podľa § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok) listom č. 43061/2019/BA zo dňa 

05.12.2019 vyzval regulovaný subjekt, aby sa oboznámil pred vydaním tohto rozhodnutia 

s podkladmi rozhodnutia ako aj  so spôsobom ich zistenia. Regulovaný subjekt nevyužil                    

v lehote určenej úradom svoje právo dané správnym poriadkom.   

Na základe uvedených skutočností úrad 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.                                  Dr. h. c. mult. Ing. Jozef Mihok, PhD.  

                 predseda                                                                              podpredseda  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Ferroenergy s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice 

 

 

 

 


