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Urad pre reguláciu siet‘ových odvetví
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Čí slo: 0070/2020/T
Číslo spisu: 4261-2019-BA

Bratislava 16.12.2019

Úrad pre reguláciu siet‘ových odvetvf ako orgán príslušný na konanie podl‘a 9 ods. I
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 síet‘ových odvetviach v znenf zákona č. 164/20 17 Z. z. vo veci
zmeny rozhodnutia Č. 0240/2017/T zo dňa 28.11.2016, ktorým úrad schválil maximátnu cenu
za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021
rozhodol
podl‘a 14 ods. 11 a 12 a 17 ods. 2 písm. d) zákona Č. 250/2012 Z. z. o regulácii v siet‘ových
odvetviach v znení zákona Č. 164/2017 Z. z. v spojení s 2 písm. b) a 3 písm. b) vyhlášky
Úradu pre reguláciu siet‘ových odvetví Č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v tepelnej energetike v znení vyhlášky Č. 205/20 18 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak,
že pre regulovaný subjekt OPM 2 SR, s.r.o., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra,
Ičo 36729809
ni e n í
rozhodnutie Č. 0240/2017/T zo dňa 28.11.2016 súčinnost‘ou
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 takto:
Vo výrokovej Časti rozhodnutia na strane 1 sa slová
„-

variabilnú zložku maiimálnej ceny tepla

fixnú zložku maXimálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odbemé miesta v meste Nitra.“
-

0,0378 €/kWh
160,7747 €kW

nahrádzajú slovami
„-

variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

fiXnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
pre odberné miesta v meste Nitra.“.
-

0,04 10 €/kWh
155,0843 €/kW

Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí Č. 0240/2017/T zo dňa 28.11.2016 zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súČasf rozhodnutia Č. 0240/2017/T zo dňa 28.11.2016.

Odóvodnenie:
Uradu pre regutácíu sieťových odvetví (d‘alcj len „úrad“) bol dňa 14.11.2019 doručený
pod podacím Čf slom úradu 40189/201 9/BA založený v spise č. 4261-201 9-BA návrh na zmenu
rozhodnutia Č. 0240/2017/T zo dňa 28.11.2016, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za
výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 (d‘alej
len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovanému subjektu OPM 2 SR, s.r.o.,
Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra, IČO 36 729 809 (d‘alej len „regulovaný subjekt“). Týmto
dňom sa začalo cenové konanie.

Regulovaný subjekt návrh na zmenu rozhodnutia odóvodnil nárastom regulačného
príkonu a zvýšením nákladov na nákup zemného plynu oproti roku 2017. Z tohto dövodu došlo
k výraznej zmene ekonomických parametrov, z kterých sa vychádzalo pri schválení ceny
v rozhodnutí č. 0240/2017/T zo dňa 28.1.1.2016.
Dňa 11.12.2019 regulovaný subjekt listom doručil, pod podacím čís[om úradu
44036/201 9/BA, v rámci cenového konania doplnenie návrhu na zmenu rozhodnutia, ktorým
znížil fixné náklady uvedené v návrhu na zmenu rozhodnutia.
Podl‘a 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/20 12 Z. z. o regulácii v siet‘ových odvetviach
(ďalej len „zákon o regulácii“) úrad na návrh účastníka cenového konania zmenf rozhodnutie,
ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
Na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia sa podľa 17 ods. 4 zákona o regulácii použijú
ustanovenia 14 až 16 zákona o regulácii primerane.
Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu ceny a skonštatoval, že návrh ceny
mávšetkynáležitostipodl‘a 14 ods. 4 zákonao regulácii a 7 vyhláškyUraduprereguláciu
siet‘ových odvetví Č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej
energetíke v znení vyhlášky č. 205/20 18 Z. z. (d‘alej len „vyhláška Č. 248/2016 Z. z.“).
Vyhláška Č. 248/20 16 Z. z. v
4 ods. 1 ustanovuje rozsah, štruktúru a výšku
ekonomicky oprávnených nákladov a v * 5 spósob určenia výšky primeraného zisku.
Ekonomicky oprávnenými náktadmi sú aj náklady na nákup paliva a náklady na nákup tepla,
ktorých výška sa vypočfta podl‘a 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/20 16 Z. z. vo vázbe na
4 ods. 4 a 5 vyhlášky Č. 248/20 16 Z. z. Výška regulovanej zložky fixných nákladov je
stanovená v 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 248/20 16 Z. z. Maximálnu výšku celkových
ekonomicky oprávnených fixných nákladov ustanovuje 4 ods. 11 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.,
které sa móžu medziročne zvýšiť len v presne vymedzených prípadoch.
Úrad zistil, že výška ekonomicky oprávnených nákladov navrhnutá regulovaným
subjektem, ktoré je možné zahrnúť do maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
je v súlade s 4 ods. 1 vyhlášky č. 248/20 16 Z. z. Urad zároveň overil aj správnost‘ výpočtu
nákladov na nákup paliva, maximálne ceny palív, maximálnu výšku celkových
ekonomicky oprávnených fixných nákladov a regulovanej zložky fixných nákladov ako
aj správnost‘ výpočtu primeraného zisku. Na základe toho úrad konštatuje, že výška
variabilných nákladov v návrhu na zmenu rozhodnutia je v súlade s 4 ods. 3 písm. a)
vyhlášky č. 248/2016 Z. z. vo vázbe na
4 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.,
regulovaná zložka fixných nákladov a celkové ekonomicky oprávnené fixně náklady sú
v súlade s 4 ods. 10 a 11 vyhlášky č. 248/20 16 Z. z. a výpočet primeraného zisku je
podl‘a 5 vyhlášky č. 248/20 16 Z. z. správny.
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Úrad podl‘a 14 ods. 11 zákona o regulácii konštatuje, že zmena cenového rozhodnutia
spósobf zvýšenie variabilnej zložky ceny tepla o 8,5 % a zníženie fixnej zložky ceny tepla
o 3,54 % oproti cenám tepla, ktoré bolí schválené rozhodnutím č. 0240/2017/T zo dňa
28.11.2016. Výsledná cena tepla v roku 2020 bude vzhl‘adom na zvýšenie variabilnej zložky
o 3,9 % vyššia. Regulovaný subjekt nedodáva teplo priamo domácnostiam.
Na toto konaníe sa podt‘a 41 zákona o regulácií nevzt‘ahuje ustanovenie 33 ods. 2
zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znenf neskorších predpisov,
nakol‘ko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia íba z podkladov predložených regulovaným
subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad po preskúmanf predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že
návrh na zmenu rozhodnutia je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s 2 písm. b), 3
písm. b), 4,5 a 7 ods. 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., apľeto rozhodol tak, akoje uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa * 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové
rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli
zmenu cenového rozhodnutia.

Poučeníe:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolaníe treba podať na Urad pre
reguláciu siet‘ových odvety?, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie je preskúmatel‘né súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

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

Rozhodnutie sa doručí:

OPM 2 SR, s.r.o., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra

3

Osvedčovacía doložka
OsvedČujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konver
ziou z elektronickej do listinnej podoby podľa 35 ods. I písm. a) zákona
Č. 305/201 3 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pósobnosti orgáno
v verejnej moci a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon
oe
Governmente) v znení neskoršCch predpisov a Vyhláškou Uradu podpre
dsedu vlády Slovenskej republiky pre investicie a informatizáciu Č.
331/2018 Z. z. o zaruČenej konverzii,
Údaje o póvodných elektronických dokumentoch
Pövodný dokument v elektronickej podobe
Názov dokumentu

[Dokument

Formát dokumentu

( PDF/A-1

I

Hodnota elektronického odtlaČku póvodného elektronického dokum
entu

( IuMuWTCnIYe2nYSTkznQF8IA6YOITqxU/YstPJAVD 1 c6glL2/ihozSCfAZnYBHtz4AZHQ7goSbsTqhr5OlgamA==
Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlaČku

I

LSHA-512

Autorizačné prvky pövodných dokumentov v elektronickej podob
e
G
O

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatk
u
Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo Časovú peČiat
ku

Autorízácia pövodného elektronického dokumentu
Typ autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie

[platná

Čas autorizácie

(1612.2019 14:13

Čas overenia autorizácie

{ 17.12.2019 17:04

Miesto autorizácie

Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

LA9

jezaioženánakvaHflkovanorn cerUkáte

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala
Identifikátor

Ľubomír Jahnátek, Úrad pre reguláciu sietových odvetví, IDCSK-HJ504
964, NTRSK-36069841, ICA
10419047, NTRSK-36069841

Zastupovaná osoba
Mandát

Úrad pre reguláciu siet‘ových odvetví, NTRSK-36069841, NTRS
K-36069841

Opravnenie 1128 Predseda organu st. spravy s celoslov. posobnostou

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie
Typ časovej pečiatky

LKvaliflkované

Stav časovej pečiatky

(l

Čas vystavenia časovej pečiatky
Vydavater Časovej pečiatky

16.12.2019 14:14
iš72ö

-

Čas overenia Časovej pečiatky

17.12.2019 17:04

Autorizované elektronické dokumenty
Názov dokumentu

j

Dokument

Autorizácia pövodného elektronického dokumentu
Typ autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie

platná

Čas autorizácie

16.12.2019 14:18

Čas overenia autorizácie

17.12.2019 17:04

Miesto autorizácie

Neuvedené

ĎaIŠie údaje o autorizácií

Autorizácia je založená na kvalifikovanom certifikáte

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala
Identifikátor

Jozef Mihok, Úrad pre regulácíu sietových odvetví, IDCSK-ST41 6331 NTRSK-36069841, ICA 10426252,
NTRSK-36069841
-

Zastupovaná osoba
Mandát

Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi, NTRSK-36069841, NTRSK-36069841

Opravnenie 1 129 Podpredseda organu statnej spravy s celoslovenskou posobnostou

I

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie
Typ Časovej pečiatky

Kvalifikovaná

Stav časovej peČiatky

platná

Čas vystavenia časovej peČiatky

16.12.2019 14:18

Vydavateľ časovej pečíatky

l.CA Time Stamping Authority TSU 1 08/2019

Čas overenia Časovej pečiatky

17.12.2019 17:04

Autorizované elektronické dokumenty
Názov dokumentu

Dokument

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme
Počet listov

2

Počet neprázdnych strán

3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu
Formát papiera

Formát papiera A4 (210
297 mm)

2/3

‚

Čet listov

[

2

Údaje o zaručenej konverzii
Evidenčné Číslo záznamu o zaručenej
konverzii

SP-17-12-2019-00 1770

Dátum a čas vykonania zaruČenej konverzie

7i22o19 17:04

Zaručenú konverziu vykonal
IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Mono

[Adriana

Priezvisko

IMiklovčová

I
Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. Č. 803/S

Funkcia alebo pracovné zaradenie amestnanec pošty
.) Ak bala

zaručená konverzla uykonaná automatizovaným spÖs000rn, údaje

O

mane. púezvisku, (unkcll

O

ptacovnom zamčeni

se neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

LOVUNSkA POŠTA, a. s.
Parttzšnska c*a 9
975 99 BanjI‘ ‘v;j‘

Ň
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