Prehľad výsledkov vykonaných kontrol v roku 2004
Názov subjektu

Regulovaná Zameranie dohľadu na
činnosť
overenie

Porušenie
Opatrenie uložené v
povinností
zmysle § 5 ods. 1
podľa zákona
písm. h)
č. 276/2001 Z.
z.

výroba,
GARDEN, spol. s r.
Overenie uskutočňovania uskutočňovať
dodávok v súlade so
o., Vajanského 2, 984 výkup a
dodávky
01 Lučenec
rozvod tepla schválenými cenami
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Pri výkone
reg.činnosti
dodržiavať
ustanovenia zákona č.
276/2001 Z.z. o
reulácii v sieťových
odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov
-trvale

Bytový podnik BYP,
Hradná 337, 033 01
Liptovský Hrádok

Uskutočňovanie dodávok uskutočňovať
výroba,
v súlade so schválenými dodávky
výkup a
tovaru v
rozvod tepla cenami
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Pri výkone
reg.činnosti
dodržiavať
ustanovenia zákona č.
276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov
a Výnosu ÚRSO č.
3/2003, ktorým sa
ustanovujú
podrobnosti o postupe
pri regulác

Bytový podnik BYP,
Hradná 337, 033 01
Liptovský Hrádok

Dodržiavanie podmienok vykonávať
výroba,
vykonávania regulovanej regulovanú
výkup a
rozvod tepla činnosti
činnosť len na
základe a v
rozsahu
povolenia
vydaného
úradom

Údaje v licencii na
podnikanie v
energetických
odvetviach č. 2000 T
0216 na výrobu tepla,
rozvod tepla zosúladiť
so skutočne
prevádzkovanými
zdrojmi - ihneď

SLOVENKA, a. s.,
Strieborné námestie
3, 975 67 Banská
Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Uskutočňovanie dodávok uskutočňovať
v súlade so schválenými dodávky
cenami
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na

Uskutočňovať
dodávky elektriny na
rok 2004 v zmysle
platnej legislatívy

vykonávanie
regulovanej
činnosti
SLOVENKA, a. s.,
Strieborné námestie
3, 975 67 Banská
Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Vedenie v rámci
účtovníctva oddelenej
evidencie pre regulovanú
činnosť - rozvod elektriny

viesť oddelenú
evidenciu pre
každú
regulovanú
činnosť v
rámci
účtovníctva

Viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
regulovanú činnosť v
zmysle platných
právnych predpisov

SLOVENKA, a. s.,
Strieborné námestie
3, 975 67 Banská
Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

-

Zosúladiť údaje v
Obchodnom registri
Okresnéhosúdu
Banská Bystrica, v
oddieli: Sa, vložka
číslo 211/S s údajmi
uvedenými v licencii č.
2000 ET 0326

PETROCHEMA, a.
s.,Štvrť kpt. Nálepku
751/1 Dubová, 976
97 Nemecká

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Uskutočňovanie dodávok uskutočňovať
v súlade so schválenými dodávky
cenami
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

PETROCHEMA, a.
s.,Štvrť kpt. Nálepku
751/1 Dubová, 976
97 Nemecká

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Vedenie v rámci
účtovníctva oddelenej
evidencie pre regulovanú
činnosť - rozvod elektriny

viesť oddelenú
evidenciu pre
každú
regulovanú
činnosť v
rámci
účtovníctva

Uskutočňovať
dodávky elektriny na
rok 2004 v zmysle
platnej legislatívy

Viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
regulovanú činnosť v
zmysle platných
právnych predpisov

SHP HARMANEC, a. výroba,
s. , 976 03 Harmanec výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Uskutočňovanie dodávok uskutočňovať
v súlade so schválenými dodávky
cenami
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Vykonávať
regulované činnosti v
zmysle platnej
legislatívy

SHP HARMANEC, a. výroba,
s. , 976 03 Harmanec výkup,
tranzit a

Vykonávanie regulovanej činnosti len na základe a
v rozsahu povolenia,

Vykonávať
regulované činnosti
len na základe a v

rozvod
elektriny

viesť v rámci účtovníctva
oddelenú evidenciu pre
každú regulovanú
činnosť

Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 00 Banská
Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Vykonávanie regulovanej
činnosti len na základe a
v rozsahu povolenia
vydaného úradom

vykonávať
regulovanú
činnosť len na
základe a v
rozsahu
povolenia
vydaného
úradom

Vykonávať
regulované činnosti
len na základe a v
rozsahu
povolenia,vydaného
úradom podľa zákona
č. 70/1998 o
energetike a o zmene
zákona č.455/1991
Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení
neskorších predpisov

Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 00 Banská
Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Overenie uskutočňovania uskutočňovať
dodávok v súlade so
dodávky
schválenými cenami
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Uskutočňovať
dodávky elektriny v
zmysle platnej
legislatívy a
vysporiadať
vyúčtovanie dodávok
elektriny pre
odberateľov z
odberného miesta č.
908 285 na základe
skutočných nákladov
na nákup elektriny za
celý rok 2003

Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 00 Banská
Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Overenie uskutočňovania uskutočňovať
dodávok v súlade so
dodávky
schválenými cenami
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Na základe Dodatku
č. 1 k protokolu
č.406/2004 zo dňa 1.
6. 2004 bude uložené
opatrenie za
nesplnenie povinnosti
uskutočňovať
dodávky elektriny v
súlade so
schválenými cenami,
tarifami v zmysle ust.
§ 13 ods. 2 písm. a)
zákona č. 276/2001 Z.
z., z odbern

Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 00 Banská
Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Vedenie v rámci
účtovníctva oddelenej
evidencie pre regulovanú
činnosť

rozsahu
povolenia,vydaného
úradom podľa zákona
č. 70/1998 o
energetike a o zmene
zákona č.455/1991
Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení
neskorších predpisov

viesť oddelenú
evidenciu pre
každú
regulovanú
činnosť v
rámci
účtovníctva

Viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
regulovanú činnosť

Smrečina Holding I.,
a. s. ,Cesta ku
Smrečine 5, 975 45
Banská Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Overenie uskutočňovania uskutočňovať
dodávok v súlade so
dodávky
schválenými cenami
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Smrečina Holding I.,
a. s. ,Cesta ku
Smrečine 5, 975 45
Banská Bystrica

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

Vedenie v rámci
účtovníctva oddelenej
evidencie pre regulovanú
činnosť

EMG, s. r. o. ,
Zvolenská cesta 1,
974 00 Banská
Bystrica

Uskutočňovať
dodávky elektriny na
rok 2004 v zmysle
platnej legislatívy

viesť oddelenú
evidenciu pre
každú
regulovanú
činnosť v
rámci
účtovníctva

Viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
regulovanú činnosť v
zmysle platných
právnych predpisov

Overenie skutočných
výroba,
kalkulácií cien tepla za
výkup a
rozvod tepla rok 2003

uskutočňovať
dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

Podľa bodu 2.3.2.
protokolu vykonať
kvantifikáciu výšky
nájomného za
prenájom
priestorovvybratých
výmenníkových staníc
v zmysle § 2 ods. 1
písm. j) výnosu č.
3/2003 Z. z. a upraviť
fixné náklady vrátane
primeraného zisku
skutočnej sumárnej
kalkulácie ceny

EMG, s. r. o. ,
Zvolenská cesta 1,
974 00 Banská
Bystrica

podmienok vykonávania
výroba,
regulovaných činností
výkup a
rozvod tepla

-

Postup podľa
opatrenia č. 1 uplatniť
aj v sumárnej
kalkulácii návrhu
maximálnej ceny tepla
pre rok 2004

MPBH, spol. s r. o.,
Unionka 54, 960 01
Zvolen

Overenie skutočných
výroba,
kalkulácií cien tepla za
výkup a
rozvod tepla rok 2003

-

-

Mestský podnik
bytového
hospodárstva, Fraňa
Kráľa 24 966 81
Žarnovica

Overenie skutočných
výroba,
kalkulácií cien tepla za
výkup a
rozvod tepla rok 2003

-

-

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.
Roosevelta Banská
Bystrica

Vykonávanie regulovanej činnosti len na základe a
v rozsahu povolenia
vydaného úradom,
uskutočňovať dodávky
energií v súlade so
schválenými cenami,
tarifami a obchodnými

Požiadať úrad o
udelenie licencie na
predmet podnikania
rozvod a predaj
elektriny, rozvod a
predaj tepla v zmysle
platnej legislatívy,
Požiadať úrad o

podmienkami
BYTES
s.r.o.,Záhradná 8,
962 12 Detva

schválenie ceny tepla
a elektriny

Overenie skutočných
výroba,
kalkulácií cien tepla za
výkup a
rozvod tepla rok 2003 a
uskutočňovania dodávok
v súlade so schválenými
cenami

-

Univerzita
výroba,
veterinárskeho
výkup a
lekárstva,
rozvod tepla
Komenského 73, 040
01 Košice

overerenie predložených skutočných a
plánovaných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle rozhodnutia
č.611/2002 a výnosu
č.3/2003

-

Univerzita
výroba,
veterinárskeho
výkup a
lekárstva,
rozvod tepla
Komenského 73, 040
01 Košice

overerenie predložených skutočných a
plánovaných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle rozhodnutia
č.611/2002 a výnosu
č.3/2003

zaslať na úrad
skutočnú kalkuláciu
maximálnej ceny tepla
v písomnej podobe v
termíne do
31.03.2004

Univerzita
výroba,
veterinárskeho
výkup a
lekárstva,
rozvod tepla
Komenského 73, 040
01 Košice

overerenie predložených skutočných a
plánovaných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle rozhodnutia
č.611/2002 a výnosu
č.3/2003

viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
reg. činnosť zvlášť

Raden s.r.o ,
Považská 40/B, 040
01 Košice

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

Raden s.r.o ,
Považská 40/B, 040
01 Košice

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod plynu

overenie kalkulácie cien za rozvod a prepravu
zemného plynu v zmysle
výnosu č.2/2003

-

Vsl. Vodárenská
spoločnosť a.s.,
Komenského 50, 040
01 Košice

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

CITY SERVIS a.s.,
Bellova 3, 040 01
Košice

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001

CITY SERVIS a.s.,
Bellova 3, 040 01
Košice

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
reg. činnosť zvlášť

Slov. pošta, Vsl.
riaditeľstvo pôšt,
Thurzova 1, 040 01

výroba,
výkup,
tranzit a

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

Košice

rozvod
elektriny

Frucona a.s. ,Textilná výroba,
6, 040 01 Košice
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať
úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004 do
29.02.2004

Realspráv s.r.o. ,
Masarykova 11, 080
01 Prešov

-

neposkytnutie potrebnej
súčinnosti, najmä
podkladov a informácií

-

-

Vukov Extra a.s.,
Vologogradská 13,
080 01 Prešov

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať
úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004 do
10.03.2004

Vukov Extra a.s.,
Vologogradská 13,
080 01 Prešov

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
reg. činnosť zvlášť do
10.03.2004

Inžinierske stavby
a.s., Priemyselná 7,
040 01 Košice

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať
úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004 do
15.04.2004

Inžinierske stavby
a.s., Priemyselná 7,
040 01 Košice

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
reg. činnosť zvlášť do
15.04.2004

D.A.H. s.r.o Prešov, výroba,
Budovateľská 35, 080 výkup,
01 Prešov
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať
úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004
do26.03.2004

výroba,
Správa účelových
overerenie kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zariadení , Námestie výkup a
Majstra Pavla 54, 054 rozvod tepla zmysle výnosu č.3/2003
01 Levoča

požiadať úrad o
vydanie povolenia na
vykonávanie reg.
činnosti

výroba,
Správa účelových
zariadení , Námestie výkup a
Majstra Pavla 54, 054 rozvod tepla
01 Levoča

overerenie skutočných a
plánovaných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle výnosu č.3/2003

uskutočňovať predložiť úradu návrh
dodávky
na určenie max.ceny
tovaru v
tepla na rok 2004
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Solivary a.s. , Košická výroba,
8, 080 01 Prešov
výkup,

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať

tranzit a
rozvod
elektriny

zmysle výnosu č.1/2003

úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004 do
10.04.2004

Vsl. stavebné hmoty
a.s., Turňa nad
Bodvou 654, 044 02

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať
úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004 do
20.04.2004

Vsl. stavebné hmoty
a.s., Turňa nad
Bodvou 654, 044 02

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
reg. činnosť zvlášť do
20.04.2004

výroba,
Leonidas s.r.o. ,
Cukrovarská 502, 075 výkup,
01 Trebišov
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

ustanoviť
zodpovedného
zástupcu v zmysle § 5
ods. 5 zákona
č.70/1998 o
energetike a túto
skutočnosť oznámiť
úradu do 22.04.2004

ARJ Servis s.r.o.,
Továrenská 2 , 071
01 Michalovce

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať
úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004

ARJ Servis s.r.o.,
Továrenská 2 , 071
01 Michalovce

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

viesť oddelenú
evidenciu pre
každú
regulovanú
činnosť v
rámci
účtovníctva

viesť v rámci
učtovníctva oddelenú
evidenciu pre
regulovanú činnosť
rozvod elektriny do
25.04.2004

PROKOV, spol. s r.o. výroba,
Pražská 4, Košice
výkup,
040 11
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

PALMA - AGRO
akciová spoločnosť
Sečovce, Kollárová
1657/16, Sečovce
078 01

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overerenie skutočných a plánovaných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle rozhodnutia
č.611/2002 a výnosu
č.3/2003

-

BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7,
Bardejov 085 01

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

SOREA, spol.s.r.o.
Odborárske nám. 3,
Bratislava 087 15

podnet na výšku ceny
výroba,
tepla na rok 2003,2004,
výkup a
rozvod tepla overenie skutočných a
plánovaných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle výnosu č.3/2003

predložiť úradu
vyúčtovanie nákladov
za rok 2003 a dohodu
o dodávke tepla a
rozpočítavaní
nákladov do
15.06.2004

TATRAVAGÓNKA
a.s., Štefánikova
887/53 Poprad 058
01

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať
úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004 do
14.05.2004

Nemocnica s
poliklinikou Trebišov ,
SNP č. 1079/76,
Trebišov 075 01

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

dodržiavanie zákona
č.276/2001, požiadať
úrad o schválenie
ceny EE na r. 2004
20.05.2004

STROJÁRNE LS, a.s. výroba,
Novoveská cesta 31, výkup,
Levoča 054 19
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

Nylstar Slovakia, a.s. výroba,
Chemlonská 1,
výkup,
Humenné 066 76
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

Nemocnica s
poliklinikou Andreja
Leňa, Nemocničná 7,
Humenné 066 36

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

HNOJIVÁ, a.s.
výroba,
Strážske Priemyselná výkup,
720, Strážske 072 22 tranzit a
rozvod
elektriny

overenie kalkulácie cien
za rozvod elektriny v
zmysle výnosu č.1/2003

-

-

Bytové hospodárstvo výroba,
Sečovce, s.r.o.,
výkup a
Námestie sv. Cyrila a rozvod tepla
Metoda 43/27 078 01
Sečovce

overenie predložených
skutočných kalkulácií
cien tepla v zmysle
výnosu č.3/2003

-

predložiť skutočnú
kalk.ceny tepla za rok
2003 do 02.07.2004,
vysporiadať s
odberateľmi tepla
ostatné variabilné
náklady vo variabilnej
zložke ceny tepla do
31.05.2005

výroba,
Správa domov,
overenie predložených
Športová 14, Gelnica výkup a
skutočných kalkulácií
rozvod tepla cien tepla v zmysle
056 01
výnosu č.3/2003

-

-

Stredná priemyselná výroba,
výkup a
škola strojnícka,
Duklianska 1, 081 04 rozvod tepla
Prešov

podmienky vykonávania regulovaných činností,
uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

požiadať úrad o
vydanie povolenia na
vykonávanie
regulovanej činnosti

Stredná priemyselná výroba,
škola strojnícka,
výkup a
Duklianska 1, 081 04 rozvod tepla
Prešov

podmienky vykonávania regulovaných činností,
uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

predložiť úradu návrh
na určenie max. ceny
tepla na rok 2004

Stredná priemyselná výroba,
podmienky vykonávania škola strojnícka,
regulovaných činností,
výkup a
Duklianska 1, 081 04 rozvod tepla uskutočňovanie dodávok

viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú

Prešov

v súlade so schválenými
cenami

Tepelné
výroba,
hospodárstvo
výkup a
Moldava, a.s. ,
rozvod tepla
Bartlašova 16,
Moldava nad Bodvou
045 01

overenie predložených
skutočných kalkulácií
cien tepla v zmysle
výnosu č.3/2003

-

vysporiadať s
odberateľmi tepla
ostatné variabilné
náklady vo variabilnej
zložke ceny tepla

Mestský podnik
služieb mesta
Medzev, ul.Štóska
č.6, 044 25 Medzev

overenie predložených
výroba,
skutočných kalkulácií
výkup a
rozvod tepla cien tepla v zmysle
výnosu č.3/2003

-

predložiť skutočnú
kalk.ceny tepla za rok
2003 do 15.08.2004

TEKO-R, spol. s.r.o.,
Páterova 8, 048 01
Rožňava

podnet na výšku ceny
výroba,
tepla na rok 2003,
výkup a
rozvod tepla overenie predložených
skutočných kalkulácií
cien tepla v zmysle
výnosu č.3/2003

-

-

DOMSPRÁV s.r.o.
byty, teplo a iné
služby, Štefánikova
44, 071 01
Michalovce

podnet na výšku ceny
výroba,
tepla na rok 2003,
výkup a
rozvod tepla overenie predložených
skutočných kalkulácií
cien tepla v zmysle
výnosu č.3/2003

-

vysporiadať s
odberateľmi tepla
ostatné variabilné
náklady vo variabilnej
zložke ceny tepla

SPOLBYT, s.r.o.
Poprad, Tomášikova
2940/ 2, 058 01
Poprad

podnet na výšku ceny
výroba,
tepla na rok 2003,
výkup a
rozvod tepla overenie ceny tepla

-

-

Mestský bytový
podnik, a.s., Sídlisko
Lúčna 819, Vranov
nad Topľou 093 01

overerenie kalkulácií
výroba,
maximálnych cien tepla v
výkup a
rozvod tepla zmysle výnosu č.3/2003

Pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenia zák. č.
276/2001 Z.z. a
výnosu úradu, ktorým
sa ustanovuje
podrobnosti o postupe
pri regulácii cien v
tepelnom
hospodárstve a pri
určovaní rozsahu
ekonomicky
oprávnených
nákladov a
primeraného zisku.

Mestský bytový
podnik, a.s., Sídlisko
Lúčna 819, Vranov
nad Topľou 093 01

overenie predloženej
výroba,
skutočnej kalkulácie ceny
výkup a
rozvod tepla tepla v zmysle výnosu
č.3/2003

zaslať úradu skutočnú
kalk.ceny tepla za rok
2003 do 25.09.2004

Mestský bytový
podnik, a.s., Sídlisko
Lúčna 819, Vranov
nad Topľou 093 02

povinnosti uskutočňovať
výroba,
regulovanej činnosti v
výkup a
rozvod tepla súlade s udelenou
licenciou

-

požiadať o zmenu
sídla spoločnosti v
licencii na podnikanie
vo výrobe tepla a
rozvode tepla do
25.9.2004

Okresné stavebné
bytové družstvo v

výroba,
výkup a

-

požiadať úrad o
vydanie povolenia na

podmienky vykonávania
regulovaných činností,

regulovanú činnosť
zvlášť

Michalovciach,
Plynárenská č.1,
Michalovce 071 01

rozvod tepla uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

vykonávanie
regulovanej činnosti
do 01.10.2004

Okresné stavebné
bytové družstvo v
Michalovciach,
Plynárenská č.1,
Michalovce 071 01

podmienky vykonávania výroba,
regulovaných činností,
výkup a
rozvod tepla uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

požiadať úrad o
schválenie
maximálnej ceny tepla
na rok 2004 do
01.10.2004, pri
výkone regulovanej
činnosti dodržať
maximálnu cenu tepla
za rok 2003
stanovenú
Rozhodnutím úradu č.
0019/2003/03 a
vysporiadať s
odberateľlmi tepla
náklady v zmysle §12
ods.2 zákona č.
276/2001 z.z. a § 2
výnosu č.3/2003

Mestský bytový
výroba,
podnik, obecný
výkup a
podnik, Letná 183,
rozvod tepla
Čierna nad Tisou 076
43

podnet na výšku ceny
tepla na rok 2003,
overenie predložených
skutočných kalkulácií
cien tepla v zmysle
výnosu č.3/2003

-

vysporiadať s
odberateľmi tepla
neregulované fixné
náklady vo fixnej
zložke ceny tepla s
primeraným ziskom v
zmysle §12 ods.2
zákona č. 276/2001
z.z. a § 2 výnosu
č.3/2003 v termíne
fakturácie nákladov
tepelnej energie za
rok 2004

Ústav
výroba,
tuberkulózy,pľúcnych výkup a
chorôb a hrudníkovej rozvod tepla
chirurgie 059 84
Vyšné Hágy

podmienky vykonávania regulovaných činností,
uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

požiadať úrad o
vydanie povolenia na
vykonávanie
regulovanej činnosti
do 25.10.2004

Ústav
výroba,
tuberkulózy,pľúcnych výkup a
chorôb a hrudníkovej rozvod tepla
chirurgie 059 84
Vyšné Hágy

podmienky vykonávania regulovaných činností,
uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

predložiť úradu návrh
na určenie max. ceny
tepla na rok 2004 do
25.10.2004

výroba,
Stavebné bytové
výkup a
družstvo, Rožňava,
Budovateľská 49, 048 rozvod tepla
01 Rožňava

podmienky vykonávania regulovaných činností,
uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

zaslať úradu skutočnú
kalkuláciu ceny tepla
za rok 2003 do
2.11.2004

Ružomberská
energetická
spoločnosť, a.s.,
Textilná 23,
Ružomberok 034 01

podmienky vykonávania
výroba,
regulovaných činností,
výkup a
rozvod tepla uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

SLOBYTERM, spol.s výroba,
r.o. Stará Ľubovňa,
výkup a

podmienky vykonávania
regulovaných činností,

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

dodržiavať termín na
predloženie skutočnej
kalkulácie ceny tepla

-

-

Levočská 20, 064 01
Stará Ľubovňa

rozvod tepla uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

Mestské
výroba,
hospodárstvo mesta výkup a
Spišské Vlachy, SNP rozvod tepla
34, 053 61 Spišské
Vlachy

podmienky vykonávania regulovaných činností,
uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

zaslať úradu skutočnú
kalk. ceny tepla za rok
2003 do 15.11.2004,
zaslať úradu
oznámenie o prijatých
opatreniach do
15.11.2004

OSBD v Rimavskej
Sobote, Okružná 50,
979 01 Rimavská
Sobota

overerenie kalkulácií
výroba,
maximálnych cien tepla v
výkup a
rozvod tepla zmysle výnosu č.3/2003,
podmienky vykonávania
regulovaných činností

-

Dalkia Poprad a.s.,
Široká 2, Pop-rad,
058 01

overerenie kalkulácií
výroba,
maximálnych cien tepla v
výkup a
rozvod tepla zmysle výnosu č.3/2003,
podmienky vykonávania
regulovaných činností

-

výroba,
Bytové družstvo
podmienky vykonávania Prešov, Bajkalská 32, výkup a
regulovaných činností,
080 01 Prešov
rozvod tepla uskutočňovanie dodávok
v súlade so schválenými
cenami

-

MERINA, a. s., M. R. výroba,
Štefánika 379/19, 911 výkup,
60 Trenčín
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
ceny elektriny na
dodávky
schválenie
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

KARA SLOVAKIAWT, spol. s r. o.,
Zlatovská 22, 911 59
Trenčín

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
dodávky
ceny elektriny na
tovaru v
schválenie
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

KARA SLOVAKIAWT, spol. s r. o.,

výroba,
výkup,

podmienok vykonávania
regulovaných činností

-

zmluvy o dodávke
elektriny uzatvoriť v

Zlatovská 22, 911 59 tranzit a
Trenčín
rozvod
elektriny

súlade s ustanovením
§ 9, § 14 zákona č.
70/1998 Z.z.

MILEX Nové Mesto
nad Váhom, a. s.,
Piešťanská 31, 911
53 Nové Mesto

-

podmienok vykonávania regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny a zemného
plynu v súlade so
schválenými cenami

Považský cukor, a. s.,
Cukrovarská 311/9,
914 11 Trenčianska
Teplá

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
dodávky
ceny elektriny na
tovaru v
schválenie
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Považský cukor, a. s.,
Cukrovarská 311/9,
914 11 Trenčianska
Teplá

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

-

Považská
cementáreň, a. s., J.
Kráľa, 018 63 Ladce

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
dodávky
ceny elektriny na
tovaru v
schválenie
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

RONA, s. s.,
výroba,
Schreiberova, 020 61 výkup,
Lednické Rovne
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
dodávky
ceny elektriny na
tovaru v
schválenie
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej

-

zmluvy o dodávke
elektriny uzatvoriť v
súlade s ustanovením
§ 9, § 14 zákona č.
70/1998 Z.z.

činnosti
RONA, s. s.,
výroba,
Schreiberova, 020 61 výkup,
Lednické Rovne
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

-

zmluvy o dodávke
elektriny uzatvoriť v
súlade s ustanovením
§ 9, § 14 zákona č.
70/1998 Z.z.
-

Stavebné bytové
družstvo Topoľčany,
Mojmírova 2, 955 01
Topoľčany

overenie návrhu
výroba,
kalkulácií cien tepla na
výkup a
rozvod tepla rok 2003

-

KONŠTRUKTA Industry, a. s., K
výstavisku 13, 912 50
Trenčín

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
dodávky
ceny elektriny na
tovaru v
schválenie
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

KONŠTRUKTA Industry, a. s., K
výstavisku 13, 912 50
Trenčín

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

-

BANSKÉ STAVBY, a. s., Košovská cesta
16, 971 74 Prievidza

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
tepla a elektriny v súlade
so schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
ceny elektriny na
dodávky
schválenie
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

BANSKÉ STAVBY, a. s., Košovská cesta
16, 971 74 Prievidza

podmienok vykonávania
regulovaných činností

-

zmluvy o dodávke
elektriny uzatvoriť v
súlade s ustanovením
§ 9, § 14 zákona č.
70/1998 Z.z.

Obecný podnik
služieb, Námestie
SNP 33/1, 972 42
Lehota pod
Vtáčnikom

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
tepla a elektriny v súlade
so schválenými cenami

vykonávať
regulovanú
činnosť len na
základe a v
rozsahu
povolenia
vydaného

požiadať úrad o
udelenie licencie na
výrobu a rozvod tepla
a na výrobu a rozvod
elektriny

-

zmluvy o dodávke
elektriny uzatvoriť v
súlade s ustanovením
§ 9, § 14 zákona č.
70/1998 Z.z.

úradom
Obecný podnik
služieb, Námestie
SNP 33/1, 972 42
Lehota pod
Vtáčnikom

-

podmienok vykonávania
regulovaných činností

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

MAKYTA, a. s., 1.
mája 882/46, 020 25
Púchov

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
dodávky
ceny elektriny na
tovaru v
schválenie
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

MAKYTA, a. s., 1.
mája 882/46, 020 25
Púchov

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

-

zmluvy o dodávke
elektriny uzatvoriť v
súlade s ustanovením
§ 9, § 14 zákona č.
70/1998 Z.z.

MAKYTA, a. s., 1.
mája 882/46, 020 25
Púchov

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

viesť oddelenú
evidenciu pre
každú
regulovanú
činnosť v
rámci
účtovníctva

viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
regulovanú činnosť

BYTAS, s. r. o., 091
01 Stropkov,
Prevádzka Trenčín,
ul. Ľ. Stárka 16, 911
05 Trenčín

podmienok vykonávania
výroba,
regulovaných činností
výkup a
rozvod tepla

-

-

Prievidzké strojárne,
a. s., Teplárenská 1,
971 73 Prievidza

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

uskutočňovať predložiť úradu návrh
ceny elektriny na
dodávky
schválenie
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

spracovať a doručiť
úradu skutočnú
kalkuláciu ceny tepla
za rok 2003, predložiť
úradu návrh ceny
tepla na rok 2004 na
schválenie

určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti
Prievidzké strojárne,
a. s., Teplárenská 1,
971 73 Prievidza

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

vykonávať
požiadať úrad o
regulovanú
udelenie licencie na
činnosť len na rozvod elektriny
základe a v
rozsahu
povolenia
vydaného
úradom

KLF - ZVL OMNIA, a. výroba,
s., Na stanicu 22, 010 výkup,
09 Žilina
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
elektriny v súlade so
schválenými cenami

uskutočňovať predložiť úradu návrh
dodávky
ceny elektriny na
tovaru v
schválenie
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

KLF - ZVL OMNIA, a. výroba,
s., Na stanicu 22, 010 výkup,
09 Žilina
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

viesť oddelenú
evidenciu pre
každú
regulovanú
činnosť v
rámci
účtovníctva

viesť v rámci
účtovníctva oddelenú
evidenciu pre každú
regulovanú činnosť

TERMONOVA, a. s., výroba,
podmienok vykonávania SNP 98, 018 51 Nová výkup a
regulovaných činností,
Dubnica
rozvod tepla uskutočňovania dodávok
tepla v súlade so
schválenými cenami,
overenie skutočných
kalkulácií cien tepla za
rok 2003

písomne oznámiť
odberateľom výšku
vzniknutého rozdielu
vo fixnej zložke
maximálnej ceny tepla
za rok 2003 na
výstupe z OST
napojenej na tepelný
zdroj CZT Nová
Dubnica do
16.07.2004

TERMONOVA, a. s., výroba,
podmienok vykonávania
SNP 98, 018 51 Nová výkup a
regulovaných činností,
Dubnica
rozvod tepla uskutočňovania dodávok
tepla v súlade so
schválenými cenami,
overenie skutočných
kalkulácií cien tepla za
rok 2003

uskutočňovať
dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

vysporiadať s
odberateľmi na
výstupe z OST
napojenej na tepelný
zdroj CZT Nová
Dubnica maximálnu
cenu tepla za rok
2003 vo fixnej zložke
podľa bodu č. 2.2.2.4
protokolu č. 215/2004
do konca roku 2004

SPOOL, a. s.,

uskutočňovať

vysporiadať s

výroba,

overenie skutočných

Masarykova 7, 984
01 Lučenec

výkup a
kalkulácií cien tepla za
rozvod tepla rok 2003

Združená stredná
výroba,
škola hotelových
výkup a
služieb a obchodu, 1. rozvod tepla
mája 1264, 020 29
Púchov

dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

podmienok vykonávania regulovaných činností,
uskutočňovania dodávok
tepla v súlade so
schválenými cenami,
overenie skutočnej
kalkulácie ceny tepla za
rok 2003

odberateľmi
maximálnu cenu tepla
za rok 2003 vo fixnej
zložke

regulovanú činnosť
vykonávať v súlade s
podmienkami
podnikania podľa
zákona č. 70/1998 Z.
z.

Združená stredná
podmienok vykonávania
výroba,
škola hotelových
regulovaných činností
výkup a
služieb a obchodu, 1. rozvod tepla
mája 1264, 020 29
Púchov

uskutočňovať
dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

vysporiadať s
odberateľmi
maximálnu cenu tepla
za rok 2003 vo
variabilnej zložke

DCa THERM, a. s.,
Štúrova 76/11, 018
41 Dubnica nad
Váhom

uskutočňovania dodávok
výroba,
tepla v súlade so
výkup a
rozvod tepla schválenými cenami,
overenie skutočnej
kalkulácie ceny tepla za
rok 2003

uskutočňovať
dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

vysporiadať s
odberateľmi
maximálnu cenu tepla
za rok 2003 vo
variabilnej zložke

DCa THERM, a. s.,
Štúrova 76/11, 018
41 Dubnica nad
Váhom

podmienok vykonávania
výroba,
regulovaných činností
výkup a
rozvod tepla

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

vysporiadať s
odberateľmi
prekročený objem
fixných nákladov

ENERGETIKA
TURZOVKA, s.r.o.,
Turzovka

podmienok vykonávania výroba,
regulovaných činností,
výkup a
rozvod tepla uskutočňovania dodávok
tepla v súlade so
schválenými cenami,
overenie skutočnej
kalkulácie ceny tepla za
rok 2003

zosúladiť rozsah
podnikania a adresu
spoločnosti v licencii
na výrobu a rozvod
tepla so skutočnosťou

POV BYT, s. r. o.,
Kuzmányho 903/3,
Považská Bystrica

uskutočňovania dodávok výroba,
tepla v súlade so
výkup a
rozvod tepla schválenými cenami,
overenie skutočnej

-

kalkulácie ceny tepla za
rok 2003
PTH, a. s., J Murgaša výroba,
uskutočňovania dodávok
tepla v súlade so
46, Prievidza
výkup a
rozvod tepla schválenými cenami,
overenie skutočnej
kalkulácie ceny tepla za
rok 2003

uskutočňovať
dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

vysporiadať s
odberateľmi
maximálnu cenu tepla
za rok 2003 vo fixnej
zložke

ILFES, s. r. o.,
výroba,
uskutočňovania dodávok Štúrova 753/68, Ilava výkup a
tepla v súlade so
rozvod tepla schválenými cenami,
overenie skutočnej
kalkulácie ceny tepla za
rok 2003

-

Obec Bošany

výroba,
uskutočňovania dodávok
výkup a
tepla v súlade so
rozvod tepla schválenými cenami,
overenie skutočnej
kalkulácie ceny tepla za
rok 2003

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

-

Obec Bošany

-

podmienok vykonávania
regulovaných činností

uskutočňovať dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

Obec Bošany

-

podmienok vykonávania
regulovaných činností

uskutočňovať
dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

OSBD, Levice, Ku
Bratke 3

výroba,
uskutočňovania dodávok výkup a
tepla v súlade so
rozvod tepla schválenými cenami,
overenie skutočnej
kalkulácie ceny tepla za
rok 2003

Slovenská sporiteľňa, výroba,
podmienky vykonávania
a. s., Suché mýto 4, výkup a
regulovaných činností
816 07 Bratislava
rozvod tepla

vysporiadať s
odberateľmi
maximálnu cenu tepla
za rok 2003 vo
variabilnek aj fixnej
zložke

-

vykonávať
regulovanú
činnosť len na
základe a v
rozsahu
povolenia

vydaného
úradom
Slovenská sporiteľňa, výroba,
dodržiavanie povinnosti
a. s., Suché mýto 4, výkup a
uskutočňovať dodávky
816 07 Bratislava
rozvod tepla tovaru v súlade so
schválenou cenou,
tarifou a obchodnými
podmienkami a
podmienkami určenými v
povolení na vykonávanie
regulovanej činnosti

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenia § 13 ods.
2 písm. a) zákona č.
276/2001 Z. z.

HYDRONIKA NOVA,
a. s. Gogoľova 18,
852 02 Bratislava v
zast. HYDRONIKA
DEE, a. s., Gogoľova
18, 852 02 Bratislava

výroba,
výkup,
rozvod tepla
a elektriny a
tranzit
elektriny

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenia § 13 ods.
2 písm. a) zákona č.
276/2001 Z. z.

HYDRONIKA NOVA,
a. s. Gogoľova 18,
852 02 Bratislava v
zast. HYDRONIKA
DEE, a. s., Gogoľova
18, 852 02 Bratislava

výroba,
vedenie oddelenej
výkup,
evidencie pre každú
rozvod tepla regulovanú činnosť
a elektriny a
tranzit
elektriny

viesť oddelenú
evidenciu pre
každú
regulovanú
činnosť v
rámci
účtovníctva

pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenia § 13 ods.
2 písm. a) zákona č.
276/2001 Z. z.

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenia § 13 ods.
2 písm. a) zákona č.
276/2001 Z. z.

-

-

Doprastav, a. s.,
výroba,
Drieňová 27, 826 56, výkup,
Bratislava
tranzit a
rozvod
elektriny

dodržiavanie povinnosti
uskutočňovať dodávky
tovaru v súlade so
schválenou cenou,
tarifou a obchodnými
podmienkami a
podmienkami určenými v
povolení na vykonávanie
regulovanej činnosti

dodržiavanie povinnosti
uskutočňovať dodávky
tovaru v súlade so
schválenou cenou,
tarifou a obchodnými
podmienkami a
podmienkami určenými v
povolení na vykonávanie
regulovanej činnosti

Ing. Vladimír Sirotka výroba,
podmienky vykonávania
CSc. - ACTORIS
výkup a
regulovaných činností
SYSTEM, Drieňová
rozvod tepla
37, 821 02 Bratislava

SOMAT - služby,
spol. s r. o., Mierová
127, 821 05
Bratislava

dodržiavanie povinnosti
výroba,
uskutočňovať dodávky
výkup a
rozvod tepla tovaru v súlade so
schválenou cenou,
tarifou a obchodnými
podmienkami a
podmienkami určenými v
povolení na vykonávanie
regulovanej činnosti

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenia § 13 ods.
2 zákona č. 276/2001
Z. z.

Slovenská správa
ciest, Miletičova 19,
826 19 Bratislava

podmienky vykonávania
výroba,
regulovaných činností
výkup,
rozvod tepla,
elektriny a
plynu a
tranzit
elektriny a
plynu

vykonávať
regulovanú
činnosť len na
základe a v
rozsahu
povolenia
vydaného
úradom

výrobu a rozvod tepla
vykonávať na základe
a v rozsahu povolenia
vydaného úradom
podľa zák. č. 70/1998
Z. z.

Slovenská správa
ciest, Miletičova 19,
826 19 Bratislava

výroba,
výkup,
rozvod tepla,
elektriny a
plynu a
tranzit
elektriny a
plynu

dodržiavanie povinnosti
uskutočňovať dodávky
tovaru v súlade so
schválenou cenou,
tarifou a obchodnými
podmienkami a
podmienkami určenými v
povolení na vykonávanie
regulovanej činnosti

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenia § 13 ods.
2 písm. a) zákona č.
276/2001 Z. z.

BA /Energetika/, s. r.
o., Vajnorská 100,
831 04 Bratislava

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

dodržiavanie povinnosti
uskutočňovať dodávky
tovaru v súlade so
schválenou cenou,
tarifou a obchodnými
podmienkami a
podmienkami určenými v
povolení na vykonávanie
regulovanej činnosti

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

uskutočňovať
dodávky tepla v
súlade so
schválenými cenami
úradom (§ 13 ods. 2
zákona č. 276/2001 Z.
Z.)

BA /Energetika/, s. r.
o., Vajnorská 100,
831 04 Bratislava

výroba,
výkup,
tranzit a
rozvod
elektriny

podmienok vykonávania
regulovaných činností

-

zosúladiť údaje v
licencii s aktuálnymi
údajmi v obchodnom
registri

MEDIAL BYT,
družstvo,
Plynárenská 3, 824
83 Bratislava

predloženie skutočných
výroba,
kalkulácií za rok 2003 v
výkup a
rozvod tepla stanovenom termíne

Prvá ružinovská
výroba,
spoločnosť, a. s.,
výkup a
Mlynské Nivy 61, 827 rozvod tepla
11 Bratislava

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

overenie predložených
skutočných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle výnosu č. 3/2003

zaslať úradu skutočnú
kalkuláciu maximálnej
ceny tepla v termíne
do 31. 05. 2004

-

Pekáreň a
cestovináreň
Petržalka, a. s.,
Budatínska 36, 851
05 Bratislava

predloženie skutočných
výroba,
kalkulácií za rok 2003 v
výkup a
rozvod tepla stanovenom termíne

KOMTERM a. s.,
Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava

overenie predložených
výroba,
skutočných kalkulácií
výkup a
rozvod tepla maximálnych cien tepla v
zmysle výnosu č. 3/2003

-

KOMTERM a. s.,
Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava

predloženie skutočných
výroba,
kalkulácií za rok 2003 v
výkup a
rozvod tepla stanovenom termíne

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

skutočnú kalkuláciu
maximálnej ceny tepla
zasielať v termíne
stanovenom úradom

KOMTERM a. s.,
Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava

výroba,
podmienky vykonávania
výkup a
regulovaných činností
rozvod tepla

-

zosúladiť údaje v
licencii so skutočne
prevádzkovanými
zdrojmi do 30. 10.
2004

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenia § 13 ods.
2 zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov.

Mestský podnik
výroba,
cestovného ruchu, ul. výkup a
Zahradnícka 4, 945
rozvod tepla
01 Komárno

overenie predložených
skutočných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle vynosu č. 3/2003

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

zaslať na úrad
skutočné kalkulácie
maximálnej ceny tepla
v písomnej podobe v
termíne do 16. 08.
2004

Mestský podnik
výroba,
cestovného ruchu, ul. výkup a
Zahradnícka 4, 945
rozvod tepla
01 Komárno

podmienky vykonávania
regulovaných
činností,uskutočňovanie
dodávok v súlade so
schválenými cenami

-

zosúladiť údaje v
licencii na podnikanie
v energetických
odvetviach č. ET
0018/2002 na výrobu
tepla, výrobu
elektriny, rozvod tepla
so skutočne
prevádzkovanými
zdrojmi do konca roka
2004

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so

uskutočňovať
dodávky tepla z
"alternatívneho zdroja
tepla tepla" na

Mestský podnik
overenie uskutočňovania
výroba,
cestovného ruchu, ul. výkup a
dodávok v súlade so
Zahradnícka 4, 945
rozvod tepla schválenými cenami
01 Komárno

schválenou
športovej ul. č. 1 za
cenou, tarifou cenu, ktorá je
a obchodnými schválená úradom
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti
COM-therm spol. s
r.o., ul. Zahradnícka
4, 945 01 Komárno

overenie predložených
výroba,
skutočných kalkulácií
výkup a
rozvod tepla maximálnych cien tepla v
zmysle vynosu č. 3/2003

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

zaslať na úrad
skutočné kalkulácie
maximálnej ceny tepla
v písomnej podobe v
termíne do 16. 08.
2004

Stavebné bytové
družstvo Bratislava
II., Strojnícka 8, 827
01 Bratislava

podmienky vykonávania
výroba,
regulovaných činností
výkup a
rozvod tepla

-

zosúladiť údaje v
licencii so skutočne
prevádzkovanými
zdrojmi do 31. 10.
2004

Stavebné bytové
družstvo Bratislava
II., Strojnícka 8, 827
01 Bratislava

výroba,
predloženie skutočných
výkup a
kalkulácií za rok 2003 v
rozvod tepla stanovenom termíne

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

-

Stavebné bytové
družstvo Bratislava
II., Strojnícka 8, 827
01 Bratislava

overenie predložených
výroba,
skutočných kalkulácií
výkup a
rozvod tepla maximálnych cien tepla v
zmysle výnosu č. 3/2003

-

Stavebné bytové
družstvo Bratislava
II., Strojnícka 8, 827
01 Bratislava

dodržiavanie povinnosti
výroba,
uskutočňovať dodávky
výkup a
rozvod tepla tovaru v súlade so
schválenou cenou,
tarifou a obchodnými
podmienkami a
podmienkami určenými v
povolení na vykonávanie
regulovanej činnosti

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

pri výkone
regulovanej činnosti
dodržiavať
ustanovenie § 13 ods.
2 zákona č. 276/2001
Z. z.

PRO BIOS spol. s r.o.
neštátna poliklinika,
Ružova dolina 21,
821 09 Bratislava

výroba,
dodžiavanie ustanovení
výkup,
zákona č. 276/2001 Z. z.
rozvod tepla
a elektriny a
tranzit
elektriny

vykonávať
zosúladiť postup pri
regulovanú
dodávkach tepla s
činnosť len na platnou legislatívou
základe a v
rozsahu
povolenia
vydaného
úradom

PRO BIOS spol. s r.o. výroba,
neštátna poliklinika,
výkup,

podmienok vykonávania
regulovaných činností

uskutočňovať
dodávky

zosúladiť postup pri
dodávkach tepla s

Ružova dolina 21,
821 09 Bratislava

rozvod tepla
a elektriny a
tranzit
elektriny

tovaru v
platnou legislatívou
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

PTZ Levice, s. r. o.,
Nábrežná 1, 934 01
Levice

výroba,
podmienky vykonávania
výkup a
regulovaných činností
rozvod tepla

-

zosúladiť údaje v
licencii so skutočne
prevádzkovanými
zdrojmi do 31. 10.
2004

PTZ Levice, s. r. o.,
Nábrežná 1, 934 01
Levice

výroba,
predloženie skutočných
výkup a
kalkulácií za rok 2003 v
rozvod tepla stanovenom termíne

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone
pôsobnosti
úradu

-

PTZ Levice, s. r. o.,
Nábrežná 1, 934 01
Levice

overenie predložených
výroba,
skutočných kalkulácií
výkup a
rozvod tepla maximálnych cien tepla v
zmysle výnosu č. 3/2003

uskutočňovať
dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

vysporiadať s
jednotlivými
odberateľmi platby za
dodávky tepla za rok
2003 v cenách, ktoré
obsahujú len
ekonomicky
oprávnené náklady a
primeraný zisk v
zmysle výnosu úradu
č. 3/2003

PTZ Levice, s. r. o.,
Nábrežná 1, 934 01
Levice

dodržiavanie povinnosti
výroba,
uskutočňovať dodávky
výkup a
rozvod tepla tovaru v súlade so
schválenou cenou,
tarifou a obchodnými
podmienkami a
podmienkami určenými v
povolení na vykonávanie
regulovanej činnosti

uskutočňovať
dodávky
tovaru v
súlade so
schválenou
cenou, tarifou
a obchodnými
podmienkami
a
podmienkami
určenými v
povolení na
vykonávanie
regulovanej
činnosti

uskutočniť dodávku
tepla za rok 2003 pre
ZŠ Demandice v
súlade so schválenou
variabilnou zložkou
maximálnej ceny tepla
do 30. 11. 2004

BYTOFOND,podnik
MČ Bratislava-Rača,
Hečkova 5, 830 05
Bratislava

overenie predložených
výroba,
skutočných kalkulácií
výkup a
rozvod tepla maximálnych cien tepla v
zmysle výnosu č. 3/2003

Železnice Slovenskej výroba,
predloženie skutočných
republiky,
kalkulácií za rok 2003 v
výkup a
Klemensova 8, 813
rozvod tepla stanovenom termíne
61 Bratislava

poskytovať
potrebnú
súčinnosť pri
výkone

-

-

pôsobnosti
úradu
Železnice Slovenskej výroba,
republiky,
výkup a
Klemensova 8, 813
rozvod tepla
61 Bratislava

overenie predložených
skutočných kalkulácií
maximálnych cien tepla v
zmysle výnosu č. 3/2003

uskutočňovať
dodávky
tovaru za cenu
zohľadňujúcu
ekonomicky
oprávnené
náklady a
primeraný zisk

vysporiadať s
jednotlivými
odberateľmi platby za
dodávky tepla za rok
2003 v cenách, ktoré
obsahujú len
ekonomicky
oprávnené náklady a
primeraný zisk v
zmysle výnosu úradu
č. 3/2003,

