TE-1710/2018

MESTO KOMÁRNO
Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 08.02.2018 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2018.02.08-i ülése tárgysorozatának
pontjához

Návrh ceny tepla na rok 2018 – CALOR, s.r.o., Športová 1,
945 01 Komárno,
A CALOR kft. Sport utca 1, 945 01 Komárom, javaslat a hő
árára a 2018 – as évre
Predkladá - Előterjeszti:
Ing. Ľuboš Veľký
riaditeľ

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:
Ing. Ľuboš Veľký – CALOR, s.r.o.
Ing. Klára Villemová - OSM
Prejednané - Megtárgyalta:
Finančná komisia dňa 24.01.2018 - Pénzügyi bizottság 2018.01.24-én
Rada mesta dňa 31.01.2018 - a VKT tanácsa: 2018.01.31-én
Materiál obsahuje - Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh na uznesenie
Žiadosť o schválenie návrhu ceny tepla na rok 2018
Príloha č.6 k vyhláške č.248/2016 Z.z.
Dôvodová správa a doplnenie materiálu na základe požiadavky MsÚ
Stanovisko DR k návrhu ceny tepla na rok 2018 zo dňa 26.01.2018

TE-1710/2018
Ing. Ľuboš Veľký – konateľ obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., Športová 1, 945 01
Komárno predložil návrhu ceny tepla na rok 2018 na prerokovanie do MZ.
Dôvodová správa
Spoločnosť CALOR, s.r.o. má rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č.0059/2017/T zo dňa 09.11.2016 schválenú cenu tepla na regulačné obdobie od 1.1.2017
do 31.12.2021 v zmysle ustanovení § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových
odvetviach.
Vzhľadom ku skutočnosti, že od podania pôvodného návrhu nastali zmeny
v ekonomických parametroch, z ktorých sa vychádzalo v predmetnom návrhu ceny tepla bol
spracovaný nový návrh. Jedná sa najmä o zmeny v oblasti distribúcie a prepravy plynu, ktoré
majú vplyv na variabilnú zložku ceny tepla. V tejto oblasti nastali zmeny v zaradení
odberných miest plynu do jednotlivých kategórií a tiež k zvyšovaniu poplatkov za prepravu
a distribúciu. To spolu so zvýšením regulovaných cien plynu spôsobilo, že momentálne
platná variabilná zložka ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. nezodpovedá vstupným
nákladom na výrobu a rozvod tepla.
Aktuálny stav:
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla
Fixná zložka maximálnej ceny tepla

0,0433 €/kWh
134,2640 €/kW

Návrh:
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla
Fixná zložka maximálnej ceny tepla

0,0458 €/kWh
134,5028 €/kW

Stanovisko úradu: Ms. úrad – Odbor správy majetku navrhuje zvolať zasadnutie dozornej
rady spoločnosti a vyčísliť zvýšenie výdavkov mesta Komárno z dôvodu navýšenia ceny
tepla na rok 2018 – uvedené je potrebné predložiť na zasadnutie FK.
Dozorná rada po oboznámení sa s jednotlivými položkami kalkulácie ceny tepla, ako aj so
skutočnou potrebou navýšenia ceny tepla oproti roku 2017 zaujme stanovisko, ktoré bude
priložené k predmetnému materiálu na zasadnutie ms. rady.
Stanovisko FK: ( 8-0-2-0 ) – doporučuje prijať návrh na uznesenie
Stanovisko ms. rady: (5-0-0-0) -. Doporučuje prijať návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie
k cene tepla na rok 2018 spoločnosti CALOR, s.r.o,
Športová 1, 945 01 Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/

berie na vedomie

1/

návrh variabilnej zložky maximálnej ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok
2018: 0,0458 eur/kWh bez DPH,
návrh fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom spoločnosti CALOR,
s.r.o. na rok 2018: 134,5028 eur/kW bez DPH.
Stanovisko dozornej rady spoločnosti k predloženému návrhu ceny tepla na rok
2018 zo dňa 26.01.2018

2/

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti CALOR, s r.o. vykonať všetky potrebné
úkony spojené so schválením ceny tepla na rok 2018 spoločnosti CALOR, s r.o.,
v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.

