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ROZHODNUTIE
Číslo:0144120|3/T
Číslospisu : 795I-20L2-BA

Bratislava, 12.12.2012

Urad pre reguláciu sieťoqých odvetví, ako orgán pdslušný na konanie podťa
5
ods.
1 písm. d) bod 4 apísm. I zákona ě.2761200l Z. z. o regulácii v sieťoqých
§
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov vo veci

rozhodnutia o návrhu ceny zav;ýtobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2O13 pre regulovaný
subjekt DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby, Šteranitova 44,071 01 MichalovcÓ,
ICO: 31 654 54| takto

rozhodol:
Útad pre reguláciu sieťových odvetví na zákIade

§ 14

ods.

5

v spojení

s § 12 ods. 1 PÍsm. m) zákona ě.2761200l Z. z. o regulácii v sieťoqých odvetviach a o Žmene
a._doplnení niekton_ich zákonovvzneníneskoršíchpredpisov avsúlade s
§ 5 a § 6 Vyhlášky

Uraduprereguláciusieťoqichodvetvíz10. juna 2011č. I89l20llZ.z. orozsahuÓ.rrou.i
regulácie v sietbvých odvetviach a spósobe jej vykonania a Vyhláškou Úradu pre reguláciu
sieťoqých odvetví zo 6. júIa 2011 č. 2I9l20tI Z. z., ktorou sa ustanowje cenóváregulácia
I L.P99t . energetike v znení neskorších predpisov určuje pre regulovaný subjekt
DOMSPRAV s.r.o. byty, teplo a iné služby, Štefánikova i4, 071 01 Mi.h"lou..,
tČo: : l 654 54l na obdoúie od 1. ianuar a 2013 do 3 1. decembra 20 1 3 túto:
-

variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

0,0520

-

íixnúzložku maximálnej ceny tepla s primeran;inn ziskom

124,2700 €/kW

€/kwh

pre odbemé miesta v Michalovciach

-

variabilnú ztožku maximálnej ceny tepla

- fixnú z|ožku maximálnej ceny tepla s primeraným

0,0562

ziskom

€/kwh

I09,6948

€lkw

pre odbemé miesta v Strážskom

Uvedené ceny sú bez DPH.

Regulovaný subjekt DOMSPRÁV s.r.o. , blty, teplo a
071 01 Michalovce,IČO: 3t 654 541 fakturuje oáberateťovi:

a) variabilnú zložlan maximálnej

b)

odberom mieste,

iné služby, Šteflánikov a

44,

ceny tepla vynásobenú nameran;ým množstvom tepla na

ťtxnu zloŽku maximálnej ceny tepla s primeran;im ziskom vynásobenú regulačným
pdkonom na odbernom mieste.

