odóvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvefuí (ďalej len
,,úrad") dostal dňa 3 L10.20I2 pod
Podacím ČÍslomÚradu Č.3t787l2UZnl,návrň
,uu^uq distribúciu a dodávku tepla

_

""iy
cený) r99qlo.vanerro_s.ubj.ň
ooiwipRÁv-....".byty, teplo a
n':L39]'Íl^lli,J.n,,návrh
tné sluŽbY, Stefiánikova 44, 07l 0l Michalovce, IČo: 31
654 541 (ďalej len ,,regulovaný
subjekt"). Týmto dňom sazačalo cenové konanie.
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Podl'a § 14 ods. 2 zákona ě. 276/200t Z. z. o regulácii v sieťoqých
odvetviach
9\? a doPlnení niektor'.ých zákonov v zneni neskorších predpisov
len

o regulácii") účastníkomcenového konaniaje regulovaný subjeki.

1aate3

,,zákon

VYhláŠka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 20ll
č. 2lgl20tl Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vtepelnej energetike iznení
neskorších predpisov
(ďalej len ,,vYhláŠka") v 2 ustanowje rozsah, širuktúria
výšku oprávnených nákladov a v
§
§ 3 sPÓsob urČenia výŠkyprimeraného_ zisku. Podťa § 2 ods. 1 vyhlášky oprávnen;imi
nákladmi sú Primerané naklady, ktorých výška je určená podťa
§ 12 ods. 11 písm. í)
zákona Č,2761200I Z. z. o regulácii v sieťorých oávetviach
u-o ,^"i" a dopineni niektorlých
zákonov v zneni neskorŠÍchPredpisov a któré sú preukázatel'ne
u u n.uyirnutnom rozsahu
vrn1l_oŽené na vYkoruívanie regulovanej činnosti a preukázané
účtávnýmidokladmi
a náklady, ktorých maximálna výška je určená podťa
odseťu 9 vyhlášky.
Úrad listom Č. 35797 /20l2/BA zo dňa 30.II.2O!2 oznámllregulovanému
subjektu, že
Podťa § 33 ods. 2 zákona č. 7tltg67 Zb. o správnom konaní
poriaaot) v znení
r;pia""Y
neskorŠÍchPredPisov sa móže ako účastníť
cenového konania vyjaáriť k podkladom
a k sPÓsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v
lehote do 3 dní od dóručenia tejto výzvy.
Regulovaný subjekt v stanovenej lehote svoje právo neuplatnil.
_Úrad Po Preskúmaní predloŽeného návrhu ceny dospel kzáveru, že návrhceny je
v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s 6 vyníasty 'úruou
§
.Lgrra.i" sieťových
odvetví z22, jtna2}ll ě. t89/20ll Z. z. o rozsahu..rrou.jregulácie |r.
v sieřwycn odvetviach

asPÓsobejejvYkonaniaavsÚladepredovšetkýms§2uď3vyhláškyarozhódoltak,akoje
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podťa § 44 ods. t zékona Č.25012012 Z. z. oregulácii v
sieťových odvetviach úrad
v cenovom konaní postupoval podťa doterajšieho predpisř.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnuliu je pdpustné odvolanie. Odvolanie
treba podať na úrad pre
sieťových odvetví, najkalšká 27 , p .o. Box 1 2, 820 07
1esYláliu
Bratislava 27 a to v lehote
40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom
konaní nemá odkladný účinok.
Toto roáodnutie je Preskúmatelhé súdom po vyčerpaní
riadnych op."r"Y.r, p.ostriedkov.
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s.r.o. byty, teplo a iné služby, Štefránikov a 44, 07I
2

at Michalovce

