
NÁVRH  

 

UZNESENIE 

č. .../2015 

zo dňa 28. 5. 2015 

  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. žiada primátora 

aby uskutočnil rokovanie s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky s cieľom 

novelizovať zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov tak, 

aby sa z neho odstránili deformácie systému v oblasti tepelnej energetiky zavedené zákonom  

č. 100/2014 Z. z. spočívajúce najmä v priznaní nevyváženého postavenia doterajším 

dodávateľom tepla v konaní podľa § 12 ods. 10 zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 

v znení neskorších predpisov v podobe záväzného stanoviska dodávateľa a aby o výsledkoch 

tohto rokovania informoval poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Termín: do 25.6.2015 

 

B. žiada starostov mestských častí 

aby  

a) pri vydávaní záväzných stanovísk podľa § 12 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike v znení neskorších predpisov v spojení s § 46 ods. 2 písm. a) Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  

b) pri rozhodovaní o vydaní záväzného stanoviska podľa § 31 písm. c) zákona č. 657/2004 

Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov v spojení s § 46 ods. 2 písm. e) 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

1. postupovali jednotne v prospech obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

2. prihliadali na ustanovenia § 12 ods. 2 až 7 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike v znení neskorších predpisov primerane a  

3. považovali z hľadiska ekonomickej opodstatnenosti za súladnú s Koncepciou 

rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej 

energetiky takú výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným 

tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW v prípade podľa písmena a) 

tohto uznesenia a s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW 



v prípade podľa písmena b) tohto uznesenia, pri ktorej sa preukáže, že je 

nákladovo efektívnejšia v prospech dotknutých obyvateľov príslušnej mestskej 

časti, ktorých sa takáto výstavba týka a ktorí o ňu žiadajú priamo alebo 

sprostredkovane, ako systém centralizovaného zásobovania teplom, ku ktorému 

sú títo obyvatelia pripojení. 

 

Termín: priebežne 

 

 

 


