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V Ý  N O S 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

z 23. júna 2010 

 

č.  6/2010, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008    

č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 10 a  § 14 ods. 3 písm. c) zákona 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

 

Výnos   Úradu   pre   reguláciu  sieťových  odvetví  z  23.  júla  2008  č.  6/2008,   ktorým   sa 

 ustanovuje regulácia cien tepla (oznámenie č. 296/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 

2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.) a výnosu z 10. júna 2009 č. 6/2009                          

(oznámenie č. 243/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  V § 2 ods. 2 písmeno k) znie:  

„k) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je na podlahovej ploche 

umiestnené energetické zariadenie vo vlastníctve alebo v nájme regulovaného subjektu, ktoré 

sa používa výhradne na regulovanú činnosť, maximálne vo výške 33,19 eura/m
2 

podlahovej 

plochy/rok,“. 

  

2. V § 2 ods. 2 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo z prevádzkového úveru na prefinancovanie 

nákladov na nákup paliva do výšky priemerného úroku vypočítaného z porovnateľných 

úverov aspoň troch bánk v roku t,“. 

 

3. V § 6 odsek 1 znie: 

„(1) Po skončení regulačného roka 2011 sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka 

dobropisom zúčtujú plánované náklady podľa tohto výnosu, zahrnuté v určených variabilných 

a fixných zložkách maximálnych cien tepla určených na roky 2009 až 2011 a nepreukázané 

účtovnými dokladmi, okrem nákladov podľa § 2 ods. 9 písm. a) určených v návrhu 

maximálnej ceny tepla na príslušný regulačný rok, ak variabilné náklady na palivo a teplo sú 

prepočítané podľa skutočnej ceny za palivo alebo teplo a množstvo tepla podľa ukazovateľov 

energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti sústavy tepelných zariadení 

a použitých pri prvom návrhu na určenie ceny tepla na príslušný regulačný rok a nákladov 

podľa § 2 ods. 9 písm. b); to neplatí pre regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné 

energetické zdroje pri výrobe tepla vo výške minimálne 20 % z celkového množstva tepla 

obsiahnutého v palive, ak skutočná variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane 

z pridanej hodnoty neprekročí v príslušnom regulačnom roku výšku 0,0471 eura/kWh 

a súčasne skutočná fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty 

neprekročí výšku 180 eur/kW.“.  

 

4. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
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„(3) Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie plánovaných 

nákladov podľa odseku 1 sa vykoná po skončení regulačného roka 2011 do  

30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka a skutočné náklady podľa odseku 2 sa 

predkladajú do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.“.    

 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Tento výnos nadobúda účinnosť  30. júna 2010. 

 

 

 

Jozef Holjenčík v. r. 

 


