
 

IČO: 

 Meno a priezvisko 

kontaktnej osoby: 
Telefónne číslo:
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Palivo:

Zemný plyn m3/rok kWh/m3 €/kWhGCV
4) €/kWhGCV

4)

Uhlie t/rok kWh/t €/t €/t

Biomasa t/rok kWh/t €/t €/t

Iný druh paliva ..../rok kWh/... €/... €/...

Iný druh paliva .../rok kWh/... €/... €/...

Iný druh paliva .../rok kWh/... €/... €/...
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Dodávateľ č. 1: Dodávateľ č. 2: Dodávateľ č. 3:

-

GWh
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€/kW

5) Pre rok 2023 sa výška MFNt-n určí ako MFN (vypočítaná podľa vyhlášky č. 248/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov) v platnej cene tepla k 31.12.2022 bez nákladov 

regulovanej zložky fixných nákladov. 

Pri nákupe tepla na rok t:

Názov dodávateľa tepla

Ročné množstvo nakupovaného tepla na rok t

Regulačný príkon na vstupe do sústavy na rok t

Variabilná zložka ceny tepla na rok t

Fixná zložka ceny tepla vrátane primeraného zisku na rok t

1) Objednané množstvo tepla vrátane tepla spotrebovaného dodávateľom.

2) Jednotková cena za komoditu použitá pri výpočte celkovej jednotkovej ceny paliva uvedenej v prílohe č. 9.

3) Celková jednotková cena paliva uvedená v prílohe č. 9.

4) Priemerná cena zemného plynu sa prepočítava na kWh prepočítané cez spaľovacie teplo zemného plynu (GCV).

Regulovaný subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty (áno/nie)

MFNt-n
5) - výška ostatných ekonom. opráv. fixných nákladov schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-n

Inav - náklady na modernizáciu, rekonštrukciu, ekologizáciu a výstavbu zariadenia na výrobu tepla v roku t

Inad - náklady na modernizáciu, rekonštrukciu tepelných zariadení na distribúciu tepla a výstavbu ich prepojení v roku t

GO - náklady na plánovanú generálnu opravu zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla alebo zariadenia na využívanie 

geotermálnej energie v roku t

Y - faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady v roku t

Pridelené emisné kvóty na rok t

Predpokladané množstvo nakúpených emisných kvót na rok t

Predpokladaný náklad na nákup emisných kvót na rok t

Predpokladaná jednotková cena nakupovaných emisných kvót na rok t

Celkové množstvo spotrebovaného paliva na rok t:

Množstvo: Výhrevnosť: Jednotková cena za komoditu2): Celková jednotková cena3):

Výška neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou k 31.12. roku t

Celkový regulačný príkon v roku t

Pomer neobežných aktív netto k celkovému regulačnému príkonu

Výška nákladov regulovanej zložky fixných nákladov (položka č. 3.1) v cene tepla na rok t-n

Celkový regulačný príkon v roku t:

Regulačný príkon odberných zariadení pripojených do sústavy tepelných zariadení po roku t-n

Regulačný príkon odberných zariadení odpojených do sústavy tepelných zariadení po roku t-n

CFZt-n: Schválená alebo určená cena fixnej zložky ceny tepla bez primeraného zisku v roku t-n

Objednané množstvo tepla1) na rok t na výstupe zo sekundárnych rozvodov

Objednané množstvo tepla1) na rok t na výstupe z odovzdávacích staníc tepla

Objednané množstvo tepla1) na rok t na výstupe z primárnych rozvodov

Objednané množstvo tepla1) na rok t na výstupe zo zdroja

Celkové objednané množstvo tepla1) na rok t :

Regulačný príkon odberných zariadení, v ktorom si časť tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody vyrába odberateľ tepla 

samostatne v decentralizovanom zdroji tepla

Sídlo / adresa trvalého pobytu:

Číslo povolenia:

Regulačný rok:

Regulačný príkon odberných zariadení, v ktorých sa dodané teplo využíva na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody

Regulačný príkon odberných zariadení, v ktorých sa časť tepla využíva v priemyselnom procese

Údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení

Regulovaný subjekt: 
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