SKUTOČNÁ CENA TEPLA
Vážení občania mesta Zlaté Moravce
nie je to často, keď sa na Vás obraciam takouto formou. Podľa môjho
názoru je teraz ten pravý moment, aby som Vás informoval o prínose,
ktorý naša ﬁrma vykonala pre mesto Zlaté Moravce. Prevažná väčšina z Vás vie, že od roku 2008 naša spoločnosť začala prevádzkovať
tepelné hospodárstvo mesta. Obdobie našej prevádzky sa vyznačuje
jednou podstatnou zmenou vo výrobe tepla pre mesto. Touto zmenou
je to, že na výrobu tepla sa od mája minulého roka začala používať
namiesto zemného plynu drevná štiepka.
Dnes, keď zrekapitulujeme naše pôsobenie v meste môžeme
konštatovať, že okrem podstatného prínosu v zlepšení životného
prostredia sme dosiahli aj zníženie ceny tepla oproti stavu, keby sa
teplo vyrábalo zo zemného plynu. Okrem toho pri úplnej rekapitulácii
vývoja ceny tepla predávaného našim odberateľom vidíme, že táto
cena z roka na rok klesá. Toto je zrejmé z grafu, kde sú zobrazené
ceny tepla prepočítané na normalizovaný meteorologický rok. V grafe sú porovnané dve ceny. Jedna, ktorá bola schválená Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na príslušný rok a cena, za ktorú
sme predávali teplo konkrétnym odberateľom. Tieto ceny sú prepočítané na cenu jeden GJ s primeraným podielom ﬁxnej a variabilnej
zložky. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
PETS dodávala svojim odberateľom teplo v priebehu rokov 2008 až
2011 za nasledovné ceny bez DPH (€/GJ):
Rok..........................2008............. 2009............. 2010............. 2011
Cena ÚRSO............ 22,17............ 23,98............ 23,89............ 21,29
Cena PETS............. 22,22............ 23,98............ 22,30............ 19,67
Toto sú ceny schválené na ÚRSO a ceny za ktoré PETS dodávala.
Ceny sú bez DPH, prepočítané na jeden GJ (€/GJ) a normalizovaný
rok v zmysle vyhlášky č.630/2005 Z. z. príloha č. 1.

K tomu možno už len dodať, že keby sa dnes kúrilo zemným plynom a boli uskutočnené len tie najnevyhnutnejšie opravy na rozvodnom systéme bola by cena za dodaný GJ 25,63 € bez DPH.
Čo znamená, že cena z plynu by bola o 30,30 % vyššia ako je cena
PETS na tento rok.

Pre porovnanie je pre rok 2011 uvedená predajná cena tepla na
1 GJ pri jeho výrobe zo zemného plynu v cene plynu podľa usmernenia ÚRSO z konca roka 2010.
Vážení občania, tento môj príspevok zverejňujem preto, aby ste
sa od nás ako kompetentných dozvedeli skutočnú pravdu o tom,
v akých cenách predáva teplo Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s. r. o. svojim odberateľom. Chcem pritom ešte zdôrazniť,
že tvorba ceny tepla je štátom regulovaná a podlieha schváleniu na
ÚRSO. Bez schválenia týmto orgánom nie je možné uplatniť žiadnu
cenu za teplo dodávané obyvateľstvu.
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