Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0018/2018/V
Číslo spisu: 3757-2018-BA

Bratislava 24. 10. 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9
ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b)
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z.
vo veci zmeny rozhodnutia č. 0166/2017/V z 24. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0001/2018/V
z 21. 12. 2017, ktorým schválil maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
rozhodol
podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3, § 8 ods.1 a ods. 9
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a
čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.
na návrh regulovaného subjektu tak, že
m e n í
rozhodnutie č. 0166/2017/V
z 24. 02. 2017 a rozhodnutie č. 0001/2018/V z 21. 12. 2017 pre regulovaný subjekt
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO 36 302 724
s účinnosťou od 01. januára 2019 do 31. decembra 2021 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„1. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom

0,6000 €/m3,“

nahrádzajú slovami
„1. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom

0,6980 €/m3,“

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0001/2018/V z 21. 12. 2017 zostávajú nezmenené. Toto
rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0001/2018/V z 21. 12. 2017.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 26. 09. 2018 doručený
pod podacím číslom úradu 32638/2018/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0166/2017/V
z 24. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0001/2018/V z 21. 12. 2017, ktorým boli schválené ceny
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
(ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu Trenčianske vodárne a
kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO 36 302 724 (ďalej len „regulovaný
subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.
Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) na konanie o zmene alebo zrušení
rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.
Podľa § 14 ods. 3 prvá veta zákona o regulácii účastníkom cenového konania je
regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny.
Podľa § 14 ods. 3 tretia veta zákona o regulácii účastníkom cenového konania je aj
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak ide
o cenové konanie podľa § 11 ods. 4 písm. a) až c) zákona o regulácii, teda o výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným
vodovodom alebo o dodávku pitnej vody verejným vodovodom.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle zákona o regulácii ministerstvo stáva
účastníkom vyššie uvedeného cenového konania so všetkými právami a povinnosťami
účastníka konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, čo úrad oznámil ministerstvu listom č. 34913/2018/BA
z 15. 10. 2018.
Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podľa § 17
ods. 2 písm. d) zákona o regulácii výraznou zmenou ekonomických parametrov, z ktorých sa
vychádzalo pri určení cien na rok 2017. Rozhodnutím č. 0166/2017/V z 24. 02. 2017 bola
regulovanému subjektu schválená cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným
vodovodom rovnaká, ako v predchádzajúcom rozhodnutí č. 0142/2014/V z 14. 10. 2014,
ktorá vychádzala z predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov, nakoľko
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., sú prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej
infraštruktúry až od 01. 11. 2014. Táto cena nebola zmenená ani rozhodnutím č. 0001/2018/V
z 21. 12. 2017. Hlavným faktorom nárastu ekonomicky oprávnených nákladov je zaradenie
nových stavieb, náklady na ich prevádzku a odpisy z novozaradeného majetku. V roku 2016
bol ukončený rozsiahly vodohospodársky projekt „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie
a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“, z ktorého výstavba vodovodov sa
týkala obcí Podolie, Pobedim a Očkov. Hodnota zaradeného majetku vo vodovodnej sieti
v roku 2016 predstavuje 2 901 722 eur. Celkový nárast ekonomicky oprávnených nákladov
bez odpisov v rokoch 2015 a 2016 oproti roku 2014 bol 937 tis. eur.
Vplyv navrhovaného zvýšenia ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným
vodovodom sa nevyhodnocuje, nakoľko ide o zvýšenie ceny dodávanej inému regulovanému
subjektu, nie odberateľom.
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Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili
ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
Po preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že tento návrh
má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii a § 7 ods. 4 a § 6 ods. 1
vyhlášky úradu č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby,
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej
vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. (ďalej len ,,vyhláška
č. 21/2017 Z. z.“) a podklady, ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu. Návrh ceny za výrobu
a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom vypočítal regulovaný subjekt v súlade s § 8
ods. 9 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.
Na toto konanie sa podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii nevzťahuje
ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, pretože úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov
predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Ministerstvo, ako účastník konania, svoje práva v zmysle správneho poriadku
nevyužilo.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že
návrh je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2, 3 a § 8 ods. 1 a ods. 9 vyhlášky
č. 21/2017 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd,
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
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