
Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  

pre dodávateľov tepla v súvislosti s vykonávaním nariadenia vlády SR, 

ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla   
 

 

S cieľom naplniť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z.z. zo dňa 15. 12. 2022 
ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla  (ďalej len „Nariadenie 

vlády“) vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) 

tento manuál pre dodávateľov tepla do bytových objektov (ďalej len „Manuál“). 

 

Manuál je záväzný pre všetkých dodávateľov tepla, na ktorých sa vzťahujú povinnosti v zmysle 

Nariadenia vlády.  

 

Základné informácie 

 

1. Nariadenie vlády stanovuje limit nárastu a určuje spôsob ako aj maximálnu cenu tepla, 

ktoré je dodané koncovým odberateľom tepla v bytových objektoch. 

 

2. Nariadenie vlády tiež obsahuje základné princípy pre poskytnutie dotácie na pokrytie 

nárastu cien tepla pre bytové objekty, konkrétne nákladov súvisiacich s ustanovením limitu 

nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových objektoch. 

 

3. V prípade potreby doplňujúcich otázok je možné tieto zaslať na e-mailovú 

adresu: teplo.dotacia@mhsr.sk.  

 

 

Žiadosť o dotáciu na pokrytie obmedzenia nárastu cien tepla 

 

4. Súčasťou žiadosti o dotáciu je príloha č. 1 vo formáte .xls, obsahujúca základné údaje 

potrebné pre výpočet výšky dotácie a poskytnutie finančných prostriedkov počas 2023. 

 

5. Súčasťou žiadosti o  dotáciu je príloha č. 2, obsahujúca údaje o objednanom teple 

pre  jednotlivé odberné miesta v bytových objektoch vo formáte .xls, v štruktúre prílohy č. 

6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („Úrad“) č. 312/2022 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. 

 

6. Ak požadovaná výška dotácie v žiadosti presahuje sumu 100 000 EUR, žiadosť musí 

obsahovať identifikáciu konečných užívateľov výhod (meno, priezvisko). 

 

 

Poskytnutie finančných prostriedkov 

 

7. Finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny  

tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch (ďalej len „dotácia“) budú 

poskytnuté  na základe oznámenia o schválení dotácie a  v súlade s údajmi poskytnutými  

v žiadosti o dotáciu mesačne.  

 

8. Finančné prostriedky sa oprávnenému žiadateľovi podľa článku G. výzvy poukazujú do 

25. dňa mesiaca predchádzajúceho príslušnému mesiacu dodávky tepla, s výnimkou 

prvého mesiaca v roku 2023.  
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9. Rozdelenie dotácie do platieb po jednotlivých mesiacoch vychádza z pomerného množstva 

z celoročného dodaného tepla na vykurovanie a teplú vodu stanoveného v prílohe 

č.2 vyhlášky Ministerstva č. 503/2022 Z.z.. V prípade, že obdobie na ktoré bude 

poskytnutá dotácia nepredstavuje celý rok 2023 sú prostriedky poskytnuté v jednotlivých 

mesiacoch rovnomerne.    

 

10. Finančné  prostriedky pokrývajúce oznámenie o schválení dotácie predloženej do 20. 

januára 2023  sa za január 2023 poukážu do 25. januára 2023. 

 

11. Finančné prostriedky pokrývajúce náklady súvisiace s ustanovením limitu nárastu ceny 

tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových objektoch za dodávku tepla počas 2023 

v súlade s §45j zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vzniknuté pred 

predložením žiadosti o dotáciu sa poukážu spolu s prvou platbou poskytnutou podľa 

odseku 8.  Súčasťou prvej platby po oznámení o schválení dotácie budú aj prostriedky 

pokrývajúce obdobie medzi predložením žiadosti a koncom kalendárneho mesiaca 

v ktorom bolo zaslané oznámenie o schválení dotácie.     

 

Úprava výšky dotácie 

 

12. Oprávnený žiadateľ, ktorému bolo zaslané oznámenie o schválení dotácie bezodkladne 

informuje Ministerstvo o zmene maximálnej ceny tepla určenej pre rok 2023 schválenej 

úradom. 

 

13. Oprávnený žiadateľ podľa predošlého odseku zašle Ministerstvu do 10 dní žiadosť 

o dotáciu s využitím údajov  posledného rozhodnutia úradu platného v roku 2023 

(„aktualizované údaje“). Súčasťou žiadosti je aj číslo cenového rozhodnutia úradu pre ktoré 

bola počas 2023 poskytnutá dotácia.   

 

14. Oznámením o schválení dotácie na základe aktualizovaných údajov sa zruší a nahradí 

predošlé oznámenie o schválení dotácie v danej cenovej lokalite.     

 

Kontrola výšky dotácie  

 

15. Poskytovateľ podpory môže vykonať korekciu výšky dotácie aj po zaslaní oznámenia 

o schválení dotácie. Prijímateľ dotácie je v súlade s písmenom L. výzvy  povinný   

poskytnúť poskytovateľovi dotácie súčinnosť. V prípade zmeny výšky dotácie zašle 

Ministerstvo upravené oznámenie o schválení dotácie, ktorým sa  zruší a nahradí predošlé 

oznámenie o schválení dotácie v danej cenovej lokalite. 

 

16. Údaje o hodnotách a rozdiele v plánovaných a skutočných nákladoch vrátane primeraného 

zisku započítaných do maximálnej ceny tepla za rok 2023 a o skutočnej spotrebe tepla v 

bytových objektoch v roku 2023 sa predkladajú do 30. júna 2024 na základe informácií 

poskytnutých Úradu v súlade s §8 vyhlášky Úradu č. 312/2022 Z.z. ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v tepelnej energetike, vrátane informácií o  jednotlivých odberných 

miestach v bytových objektoch vo formáte .xls, obsahujúcich údaje v štruktúre prílohy č. 

14 vyhlášky Úradu č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej 

energetike.  

 



17. Rozdiely medzi dotáciou poukázanou regulovanému subjektu v roku 2023 a skutočnými 

nákladmi podľa  predošlého odseku  zodpovedajúcimi skutočnej cene tepla a spotrebe tepla 

v roku 2023 sa vysporiadajú do 31. augusta 2024. 

 

 

 


