
IČO:

Telefónne 

číslo:

Por.č.

 1.

 1.1 GWh

 1.2 GWh

 1.3 GWh

 1.4 GJ/MWh
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 1.7 eur/kWh

 1.8

 2.

 2.1
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 2.5 GWh
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eur/kWh

Por.č.

 3.

 3.1.1

 3.1.2 MW

 3.1.3 MW

 3.1.4 MW

 3.1.5
MW

 3.1.6

 3.1.7

 3.1.8

 3.1.9 %

 3.1.10 %

 3.2

 3.3

skutočnosť za rok t - 2

predpoklad na rok t

Delenie spoločných nákladov kombinovanej výroby: 

Náklady na výrobu tepla*

29
) § 2 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z.

Náklady na výrobu elektriny 

Meno a priezvisko 

kontaktnej osoby:

Spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu

*Poznámka: podľa koeficienta delenia nákladov sa jednotlivé riadky z tejto prílohy uvedú aj do prílohy č. 4.

 II.
Fixné náklady 

Úroky z investičného úveru

Odpisy a opravy spoločných zariadení 

súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla 

Regulovaná zložka fixných nákladov

Poplatky za znečistenie

Náklady na overenie účtovnej závierky         

audítorom

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 

súvisiacieho s výrobou a rozvodom tepla

Opravy a udržiavanie spolu

Nájomné

Revízie, zákonné prehliadky a zákonné 

poplatky

Poistenie majetku

Dane 

Variabilné náklady priemerná zmluvná cena elektriny pri dodávke

        FIXNÉ NÁKLADY
Technológia kombinovanej výroby elektriny a tepla podľa osobitného                 

predpisu
29

) a inštalovaný výkon:
Fixné náklady

Nakupované teplo (fixná zložka)

v tisícoch eur

výroba elektriny kombinovanou výrobou 

 I.
Variabilné náklady na priamy materiál dodávka elektriny z kombinovanej výroby

Ostatné variabilné naklady elektrina na vlastné využitie

 Voda

 Nákup emisných kvót celková výroba elektriny na svorkách generátorov 

 Technologické hmoty

 Dopravné náklady

 Elektrina

 Iný druh paliva priemerná cena elektriny pri dodávke

 Nakupované teplo (variabilná zložka)

Ostatné variabilné náklady

 Dendromasa dodávka elektriny z kombinovanej výroby 

 Poľnohospodárska biomasa elektrina pre vlastné využitie

 Uhlie technologická vlastná spotreba elektriny

 Vykurovací olej 
merná spotreba tepla na výrobu elektriny 

kombinovanou výrobou

 Zemný plyn celková výroba elektriny na svorkách generátorov 

 Bioplyn výroba elektriny kombinovanou výrobou 

        VARIABILNÉ NÁKLADY

Variabilné náklady na priamy materiál

v tisícoch eur

Množstvo vyrobeného tepla 

Údaje o výrobe a dodávke elektriny

vyrobenej kombinovanou výrobou 
Celkové náklady  

Číslo povolenia:

Regulačný rok:

Regulovaný subjekt: 

Sídlo / adresa trvalého 

pobytu:
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