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R O Z H O D N U T I E
Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví

z 19. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví
č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla

Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví (ïalej len
„úrad“) pod¾a § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sie�ových odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ïa-
lej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví
č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu,
výkup a rozvod tepla sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 3 ods. 1 sa suma „450“ nahrádza sumou
„480“.

2. V článku 3 ods. 5 písmeno b) znie:
„b) regulovanej zložky fixných nákladov maximálnej ce-

ny tepla pod¾a prílohy č. 2 A tohto rozhodnutia. Na
základe celkového skutočne dodaného množstva
tepla v roku 2001 sú regulované subjekty rozdelené
do kategórií takto:
do 4 000 GJ,
od 4 001 GJ do 50 000 GJ,
od 50 001 GJ do 100 000 GJ,
od 100 001 GJ do 250 000 GJ,
od 250 001 GJ do 400 000 GJ,
nad 400 000 GJ.

Na posúdenie oprávnenej výšky nákladov kalkulova-
ných v položke 3.3 kalkulácie ceny tepla určuje úrad
limit tejto položky v jednotlivých kategóriách takto:

do 4 000 GJ maximálne do výšky
skutočných nákladov
okrem nákladov
uvedených v článku 2
ods. 2 tohto rozhodnutia,

od 4 001 GJ do 50 000 GJ  maximálne 60 Sk/GJ,
od 50 001 GJ do 100 000 GJ maximálne 52 Sk/GJ,
od 100 001 GJ do 250 000 GJ maximálne 50 Sk/GJ,
od 250 001 GJ do 400 000 GJmaximálne 45 Sk/GJ,
nad 400 000 GJ maximálne 40 Sk/GJ.

Uvedený limit sa vz�ahuje na každý regulovaný sub-
jekt, ktorý vykonáva regulovanú činnos�. 

Výsledná cena tepla pre regulovaný subjekt do
4 000 GJ nesmie by� vyššia ako priemerná cena.”.

3. Článok 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Regulovaný subjekt s pôsobnos�ou na celom

území Slovenskej republiky, ktorý nemá regulovanú
činnos� ako hlavný predmet podnikania (napr. Sloven-
ská pošta, Slovenské telekomunikácie, ŽSR), môže
predloži� úradu návrh jednej ceny tepla pre odberné
miesta vo viacerých mestách alebo v obciach v súlade
s organizačnou štruktúrou regulovaného subjektu
s tým, že sa osobitne sledujú náklady každého zdroja,
množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj
náklady súvisiace s rozvodom tepla.“.

4. V článku 4 ods. 1 sa suma „420“ nahrádza sumou
„450“.

Čl. II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Peter Čarakčiev v. r.
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R O Z H O D N U T I E
Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví

z 19. novembra 2002,

ktorým sa určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny za výkup elektriny
z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla

Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví pod¾a § 12
ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok 1

(1) Toto rozhodnutie určuje spôsob výpočtu maxi-
málnej ceny za výkup elektriny z environmentálnych
zdrojov1) a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektri-
ny a tepla pre držite¾a licencie na výkup elektriny na
účel dodávky elektriny odberate¾om okrem oprávne-
ných odberate¾ov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu
o prenose elektriny.2)

(2) Maximálna cena za výkup elektriny z environ-
mentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú vý-
robu elektriny a tepla sa vypočíta pod¾a vzorca

CVE2003  =  CVE2002  ×   RPI/100,

pričom
CVE2003 — cena vykupovanej elektriny na rok 2003,
CVE2002 — cena vykupovanej elektriny zmluvne

dohodnutá na rok 2002,
RPI — aritmetický priemer indexov spotrebi-

te¾ských cien, ktorým je položka „indexy
spotrebite¾ských cien oproti rovnakému
obdobiu minulého roku, spotrebite¾ské
ceny úhrnom“, publikovaný Štatistickým
úradom Slovenskej republiky v období od
októbra roku 2001 do septembra
roku 2002. Na účely tohto rozhodnutia
RPI = 104,225.

(3) Cena za výkup elektriny z environmentálnych
zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny
a tepla (CVE

2002
) pre regulovaný subjekt, ktorý v ro-

ku 2002 nemal uzatvorenú zmluvu o výkupe elektriny
s držite¾om licencie na výkup elektriny, sa stanoví
pod¾a výkupnej ceny environmentálneho zdroja alebo
zdroja na kombinovanú výrobu elektriny a tepla s rov-
nakým výkonom určenej pod¾a odseku 2.

Článok 2

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003
do 31. decembra 2003.

Peter Čarakčiev v. r.

1) § 18 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 549/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu
elektriny a plynu pre oprávnených odberate¾ov.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v zákone č. 138/2002 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta

Slovenskej republiky v znení zákona č. 312/2001 Z. z.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84f slová „§ 46 ods. 1 písm. a) a § 51 ods. 7 zákona č. 312/2001 Z. z.“ majú
správne znie�: „§ 46 ods. 1 písm. a) a § 51 ods. 7 zákona č. 313/2001 Z. z.“.
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