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STEFE 

Odberatella tepla 

e„n,kA Byitric.a 

V6š 11st Nsto/ ac, dil'il Naše člslo 
418 /2023 

Mletto/dl\a 
Banská Bystrica 
11.01.2023 

Vybavuje/• 

Mgr. Vladislav Kanta 

Vec: Oznámenie o cene tepla na rok 2023 

Vážení odberatelia, 

spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s.: IČO: 36 024 473, so sídlom: Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská 

Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 
454/S, (ďalej len ako: ,,STEFE Banská Bystrica, a.s."}, ako Váš dodávateítepia na vykurovanie a prípravu 
teplej úžitkovej vody, si Vám dovoruje poskytnúť oznámenie o cene tepla na rok 2023. 

1. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím č. 0260/2023/T stanovil pre odberné
miesta tepla v meste Banská Bystrica maximálnu cenu tepla platnú od 1.1.2023 nasiedovne:

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 

fixná zložka maximálnej ceny tepla 
s primeraným ziskem 

0,1188 €./kWh bez DPH 
0,1426 €./kWh s DPH 

240,7911 €./kW bez DPH 
288,9493 €./kW s DPH 

2. Nariadením Vlády č.464/2022 bol vládou stanovený limit nárastu ceny tepla pre rok 2023
pre koncových odberaterov v bytových objektech. Tento limit vychádza z poslednej
schválenej ceny tepla pre rok 2022 (Rozhodnutie č. 0374/2022/T), ktorá bola stanovená od
1.12.2022 nasledovne:

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 

fixná zložka maximálnej ceny tepla 
s primeraným ziskom 

0,0514 €./kWh bez DPH 
0,0617 €/kWh s DPH 

229, 0216 €/kW bez DPH 
274,8259 € /kW s DPH 

V zmysle nariadenia vlády prepočítaná jednozložková cena tepla 
za rok 2022: 114,56373 €/MWh s DPH 

Povolený limit nárastu ceny tepla pre rok 2023: +20 €/MWh s DPH
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Maximálna cena tepla pre koncových odberaterov v bytových objektoch stanovená v zmysle
nariadenia vlády: 

variabilná zlofka maxlmálnej ceny tepla 

fixná zlofka m1u<lm"n11J e�ny t�pl� 
s primer n'lm rlskom 

0,06373 €/kWh bez DPH 
0,07650 €/kWh s DPH 

240, 7911 €/kW bez DPH

288,9493 (/kW s DPH 

v tm sle nariadenla vlády prepočítaná jednozložková cena tepla

pre rok 2023: 134,56373 (/MWh• OPH 

3. Spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. stanovuje fakturačnú cenu tepla v roku 2023, a to
osobitne pre bytové objekty pri dodržaní nariadenia Vlády SR č. 464/2022 Z. z., a osobít.w
pre ostatných odberatel'ov, kterých sa vládne kompenzačné opatrenia netýkajú,
nasledovne:

i. Fakturačná cena tepla v roku 2023 pre bytové objekty:

ii. 

variabilná zložka maximálnej ceny tepla

fixná zložka maximálnej ceny tepla
s primeraným ziskom

0,06373 €/kWh bez DPH 
0,07650 €/kWh s DPH 

215,4371 €/kW bez DPH 
258,5245 €/kW s DPH 

V zmysle nariadenia vlády prepočítaná faktÚračná jednozložková cena tepla 
pre rok 2023: 128,4677 €/MWh s DPH 

Fakturačná cena tepla v roku 2023 pre ostatných odberaterov: 

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 

fixná zložka maximálnej ceny tepla 
s primeraným ziskem 

0,1188 €/kWh bez DPH 
0,1426 €/kWh s DPH 

207,6365 €/kW bez DPH 
249,1638 €/kW s DPH 

Zvýšené fakturované ceny tepla v roku 2023 zohradňujú vývoj vstupných nákladov, ako sú ceny plynu. 
elektríckej energie, biomasy, a pod., ktoré nemáme možnosť ovplyvniť. 

Predstavenstvo společnosti STEFE Banská Bystrica, a.s., upravilo fakturovanú cenu tepla v roku 2023 
oproti maximálnej schválenej ceny tepla v snahe zmierniť dopady energetickej krízy pre konečných 
spotrebiterov tepla a to tým, že fakturačná fixná zložka ceny tepla je výrazne nižšia ako ÚRSOm 
schválená cena. Uvedeným opatrením je reálny nárast fakturačnej ceny tepla pre bytové objekty cca. 
14 €/MWh, čo je o cca. 6 €/MWh menej ako limit nárastu ceny tepla, ktorý stanovila Vláda SR svojim 

nariadením. Pevne veríme, že týmto spOsobom a nateraz priaznivými klimatickými podmienkami sa 
dopad zmeny ceny tepla na domácnosti zníži na minimum. 
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Zároveň pre ostatných odberaterov sa vzhfadom na absenciu kompenzačných opatrení zo strany štátu
roz

,
hodlo predstavenstvo STEFE Banská Bystrica, a.s. zní!iť fakturačnú fixnú zložku ešte výraznejšie,

a tým as • •· pon cIastočne stlmiť nárast nákladov pre rok 2023.

Sme radi, že máme tú česť 5 vaml spolupracova( I naprlek nepriaznivej energetickej situácií a

ubezpečujeme Vás, le uroblm• m1udmum prt poskytovanle sporahllvých dodávok tepla a s tým

spojených slufieb. 

?e"me V6m do toku 2023 úspech, spokojnosť, sporahllvých obchodných partn•rov a t šíme sa na

ďalšiu spoluprácu. 

Príloha: 
1. Prehíad vývoja cien tepla STEFE Banská Bystrica, a.s.

S pozdravom 

STEFE BansU Bystrica, a.s. 

Mgr. Dalibor Líška 
generálny riaditer 
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Príloha č. 1 

Prehrad vývoja cien tepla 

Cena tepla DPH� . . .. O't 

60,59 

262,7688 

149417 

108,73 

2020 2021 

55,64 51,50 

231,4638 241,7915 

145 059 146 519 

103,91 99,25 

)())) 
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\<hvAI n� 
fakturi1/n� 

61,70 57,20 

274,8259 249,1638 288,94Sl3 
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114,56 105,15 200,67 
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