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

 

 

R O Z H O D N U T I E 

                                           

 
Číslo: 0258/2013/T                                                       Bratislava, 27.12.2012 
Číslo spisu: 5925-2012-BA 
 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa                     
§ 5 ods. 1 písm. d) bod 4 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci 
rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2013 pre regulovaný 
subjekt KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 205 214 takto    

 
r o z h o d o l: 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení                          

s § 12 ods. 1 písm. m) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 5 a § 6 Vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2011 č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej 
regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Vyhláškou Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví zo 6. júla 2011 č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová                  
regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov určuje pre regulovaný                              
subjekt KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 205 214 na obdobie                               
od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 túto:     
 

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla                                                        0,0271 €/kWh 
                   
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom                           33,4706 €/kW   
 

Uvedené ceny sú bez DPH. 

Regulovaný subjekt KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 205 214  fakturuje 
odberateľovi: 
 
a) variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na 

odberom mieste, 
b) fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným 

príkonom na odbernom mieste. 
 

Odôvodnenie: 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) začal dňa 17.12.2012 cenové 

konanie z vlastného podnetu vo veci určenie ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na 
rok 2013 pre regulovaný subjekt KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice,                            
IČO 36 205 214  (ďalej len „regulovaný subjekt“).  
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Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach              
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o regulácii“) účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt. Začatie cenového konania 
oznámil úrad regulovanému subjektu listom č. 37616/2012/BA zo dňa 17.12.2012. 

 
Podľa § 756a zákona č. 197/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona                              
č. 276/2011 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) platí, že spoločnosť 
alebo družstvo môže podať návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví  a Radou pre reguláciu iba na základe uznesenia 
najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej alebo 
komanditnej spoločnosti. Ďalej návrh ceny podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona                          
o regulácii má obsahovať doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej 
spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej alebo komanditnej 
spoločnosti regulovaného subjektu. 

 
Úrad rozhodnutím č. 0005/2013/T-ZK zo dňa 10.12.2012  návrh ceny za výrobu, 

distribúciu a dodávku tepla na rok 2013 zamietol a cenové konanie zastavil podľa § 14 ods. 4 
zákon o regulácii, a to z dôvodu, že regulovaný subjekt napriek výzve úradu listom                           
č. 34498/2012/BA zo dňa 22.11.2012, nepredložil k návrhu ceny doklad o schválení návrhu 
ceny najvyšším orgánom spoločnosti. 

 
Úrad začal cenové konanie z vlastného podnetu z dôvodu, že výroba, distribúcia                

a dodávka tepla podlieha cenovej regulácii podľa § 12 ods. 1 písm. m) zákona o regulácii                
a regulovaný subjekt je podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o regulácii povinný dodržiavať 
určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade                    
so schválenými alebo určenými cenami.  

 
V konaní o určení ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla úrad vychádzal 

z návrhu ceny tepla regulovaného subjektu zo dňa 22.10.2012 a postupoval podľa vyhlášky 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 6. júla 2011 č. 219/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví zo dňa 15. júna 2012 č. 170/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“).                    
Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je 
určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  ktoré sú 
preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej                
činnosti a preukázané účtovnými dokladmi a náklady, ktorých maximálna výška je určená 
podľa odseku 9 vyhlášky. 

 
Úrad listom č. 37616/2012/BA zo dňa 17.12.2012 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 3 dní od doručenia tejto výzvy. 
Regulovaný subjekt v stanovenej lehote svoje právo neuplatnil. 

 
Úrad po vyhodnotení podkladov na rozhodnutie o určení ceny za výrobu, distribúciu 

a dodávku tepla na rok 2013 a na základe vlastných prepočtov dospel k záveru, že určená 
cena je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 6 Vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví z 22. júna 2011 č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových 
odvetviach a spôsobe jej vykonania a v súlade predovšetkým s § 2 a § 3 vyhlášky a rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad 

v cenovom konaní postupoval podľa doterajšieho predpisu. 
 

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 v cenovom konaní 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: 

 
1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice 


