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VEC: Objednávka tepla a regulačný príkon pre rok 2023 

Vážení odberatelia, 

Banská Bystrica 

22.9. 2022 

v zmysle zákona č. 657 /2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení ako aj v zmysle vzájomne 
uzavretej zmluvy o dodávke a odbere tepla, si odberater uplatňuje u dodávatel'a tepla objednávané 
množstvo tepla na rok 2023. V prílohe Vám zasielame nami spracovaný a vyplnený návrh objednaného 
množstva tepla na rok 2023 za účelom jeho podpisu z Vašej strany, ako odberatera tepla. Tento 
dokument sa po vzájomnom potvrdení stane aktuálnou prílohou uzatvorenej zmluvy o dodávke a 
od bere tepla. 

1. Objednané množstvo tepla na rok 2023 v kWh ( ďalej aj ako „Objednávka tepla")

Odberatel'om uplatnené objednané množstvo tepla zahrnie dodávater tepla do celkovej bilancie 
objednaného tepla pri spracovaní kalkulácie návrhu ceny na rok 2023, konkrétne pri výpočte jej 
variabilnej zložky. Zároveň objednané množstvá dodávater vždy prikladá ako jednu z príloh k návrhu 
ceny na ÚRSO. 

Fakturáciu variabilnej zložky ceny vykonávame podl'a skutočnej spotreby tepla počas daného roka, 

nameranej meračmi tepla - teda nie podl'a Vami objednaného množstva tepla v objednávke. 

Hodnoty ÚK v Objednávke tepla vychádzajú zo skutočnej spotreby tepla nameranej na odberných 
miestach počas prvých štyroch mesiacov roku 2022 a sú prepočítané na priemerné klimatické 
podmienky posledných S-tich rokov vo výške 3597 dennostupňov. 

Hodnoty TÚV v Objednávke tepla vychádzajú zo skutočnej spotreby tepla nameranej na odberných 
miestach počas 12 mesiacov od 6/2021 do 5/2022. 

V návrhu Objednávky tepla sme zohl'adnili realizované úsporné opatrenia v uplynulom období z Vašej 
strany (zateprovanie, výmena okien, výmena vnútorných rozvodov). 

Prípadné úpravy objednaného množstva tepla v návrhu Objednávky tepla je potrebné s nami 
prekonzultovať a následne písomne potvrdiť. V prípade, že voči nemu nemáte námietky, žiadame Vás 
o doručenie, resp. zaslanie jedného písomne potvrdeného originálu na našu poštovú adresu: STEFE
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Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, obratom, najneskor však do 

30.09.2022. 

2. Regulačný príkon

Regulačné obdobie je stanovené od l.januára 2023. Regulačný príkon je platný počas celého 
regulačného obdobia v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 312/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v tepelnej energetike (ďalej len „Vyhláška"). 

V zmysle Vyhlášky, si Vás dovol'ujeme informovať , že regulačný príkon odberného zariadenia so 
spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode vypočítavame ako podiel 
skutočne dodaného množstva tepla do odberného zariadenia v roku 2021 osobitne pre teplo na 
vykurovanie a osobitne pre teplo v teplej úžitkovej vode v kilowatthodinách a počtu hodín 5300. Takto 
vypočítaný regulačný príkon platí celé regulačné obdobie. 

Bližšie informácie I< vyššie uvedenému Vám radi podajú naši pracovníci uvedE!ný v hornej časti listu. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu. 

S úctou 

Príloha: Objednávka tepla pre rok 2023 

STEFE Banská Bystrica, a.s. 

Mgr. Dalibor Líška 
generálny riaditeť 
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