ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 821 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0029/2003/03
Číslo spisu: 0097/PO

Bratislava 15.1.2003

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods.1 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s článkom 3 bod 3 rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie
cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla vydáva toto rozhodnutie, ktorým určuje pre regulovaný subjekt:
obchodné meno a sídlo: Sabyt, s.r.o., ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
číslo licencie: 2000 T 0502

maximálnu cenu tepla na rok 2003, ktorá je súčtom
ceny variabilnej zložky nákladov
ceny fixnej zložky nákladov s primeraným ziskom
DPH podľa platných predpisov

293,80 Sk/GJ
127,20 Sk/GJ

na:
-

výstupe zo sekundárnych rozvodov napojených na tepelné zdroje:
1. BK Centrum II Sabinov, ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov;
2. BK Centrum I Sabinov, ul. Pod švabľovkou, 083 01 Sabinov;
3. BK 17. novembra, ul. 17. novembra, 083 01 Sabinov;
4. BK Komenského, ul. Komenského, 083 01 Sabinov;
5. BK Požiarna zbrojnica, ul. J. Borodáča, 083 01 Sabinov;
6. BK Šarišské Michaľany, ul. Pod lesíkom, 0822 22 Šarišské Michaľany.

Regulovaný subjekt fakturuje odberateľovi:
a) cenu variabilnej zložky nákladov vynásobenú nameraným množstvom tepla na odberom mieste,
b) cenu fixnej zložky nákladov s primeraným ziskom vynásobenú zmluvne dohodnutým množstvom
tepla.
Objem fixných nákladov na dodávku tepla s primeraným ziskom je pre regulovaný subjekt na rok 2003
záväzný a nie je možné ho prekročiť.
Po ukončení roku 2003 regulovaný subjekt môže objem fixných nákladov na dodávku tepla s primeraným
ziskom prerozdeliť medzi odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku 2003. Uvedený
postup možno uplatniť len v prípade, ak je takto dohodnutý v zmluve o dodávke tepla.
Poučenie: Na toto rozhodnutie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Proti tomuto
rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie je účinné od 01. 01. 2003

Ing. Ján Matuský
predseda

