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Vážení odberatelia, 

úvodom by sme chceli popriať úspešný vstup do Nového roku 2023, veľa šťastia, pevné zdravie a 

zároveň Vám ďakujeme za doterajšiu spoluprácu. 

Predsviatočné obdobie sa nieslo v oblasti teplárenstva v informačne chaotickom duchu a to tak v oblasti 

schvaľovania cien tepla zo strany URSO, ako aj v oblasti stanovenia podmienok a pravidiel dotačného 

systému pre obyvateľstvo zo strany vlády SR. Naša spoločnosť si splnila všetky informačné povinnosti 

pre stanovovanie ceny tepla na obdobie roku 2023. Predložili sme všetky požadované podklady do 

zákonom stanoveného dátumu: 30.09.2022, priebežne sme komunikovali s príslušnými pracovníkmi 

regulátora. Do posledných pracovných dní roku 2022 sme nemali ÚRSO-m schválenú maximálnu cenu 

tepla, zároveň neboli jasné podmienky, za ktorých máme stanoviť fakturačnú cenu pre rok 2023 

a následne ako ju voči vám - odberateľom uplatňovať.  

Cena tepla bola ÚRSO-m určená rozhodnutím č. 0224/2023/T až dňa 19.12.2022, na základe 

rozhodnutia sme následne ihneď generovali zálohové predpisy, aby ste ich obdržali v čo najskoršom 

termíne pre včasné nastavenie vašich platieb. Cena bola schválená ako maximálna v prípade, ak by sme 

používali palivo iba v podobe zemného plynu. Naša spoločnosť však v roku 2021-2022 výrazne 

investovala s cieľom zmeny palivovej základne na kombináciu obnoviteľných zdrojov v podobe biomasy, 

slnečnej energie a tepelných čerpadiel. Cieľom bolo cenu tepla pre odberateľov stabilizovať 

a zabezpečiť eliminovanie extrémnych nárastov ceny zemného plynu. 

Až 20.12.2022 (po vystavení zálohového predpisu) bolo vydané Nariadenie vlády SR č. 464/2022, ktorým 

sa stanovoval maximálny medziročný nárast jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny o 15%. Toto 

nariadenie však bolo opätovne zmenené a to dňa 28.12.2022. Zastropovaný 15% nárast ceny tepla bol 

zmenený na maximálne 20 €/MWh s DPH. Súčasne bol z pôvodného nariadenia vypustený odsek č. 5, 

ktorým mali byť kompenzované rozdiely medzi limitom ceny tepla a našim nákladom na výrobu tepla 

do 25-teho januára tohto roku. Z Novelizovaného nariadenie vlády nie je preto zrejmé, kedy budú 

kompenzácie poskytnuté.  

Z vyššie uvedených dôvodov sme vám do dnešného dňa nepredložili fakturačnú cenu tepla pre rok 2023. 

Zálohové platby, ktoré sme Vám zasielali v 50. týždni 2022 sú nastavené tak, aby sme i napriek veľmi 

nejednoznačným pravidlám v cenotvorbe pre rok 2023  mohli pre Vás  ÚK a TÚV bezpečne a spoľahlivo 

vyrábať a dodávať podľa Vašich požiadaviek. Stanovili sme ich tak, aby pokryli minimálne mesačné 

náklady na výrobu tepla a umožnili nám platiť za odoberané energie.  

Akonáhle budú definitívne stanovené  cenové a finančné pravidlá v oblasti výroby tepla, pravidlá 

v oblasti dotačného systému zo strany kompetentných orgánov, budeme Vás včas informovať 

o konečnej cene tepla a v prípade potreby k tomu nastavíme i nové zálohové platby.  

S úctou, 
 
 

Ing. Jozef Greňo, PhD. 
 konateľ spoločnosti 

Trenčín, 04.01.2023 

 


