
 

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

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0007/2021/V             Bratislava 12. 02. 2021 

Číslo spisu: 21-2021-BA 

 

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  neskorších predpisov  

vo veci návrhu ceny za  dodávku pitnej vody verejným vodovodom 

 

r o z h o d o l 

 

podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov v  spojení s  § 2 písm. c), § 3, § 8 ods. 4 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 platnom znení tak, že pre regulovaný subjekt B-PROX, s. r. o., 

Sadová 11, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO 31 609 236  u r č u j e na obdobie odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia pre lokalitu „IBV Dolná 

Mičiná – Hrochôtka“ túto cenu: 

 

1. maximálna cena za  dodávku pitnej vody 

    verejným vodovodom                1,2675 €/m
3
,  

 

 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 21. 12. 2020 doručený 

pod podacím číslom úradu 30033/2020/BA návrh ceny za dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom pre lokalitu „IBV Dolná Mičiná – Hrochôtka“  (ďalej len „návrh ceny“) 

regulovaného subjektu B-PROX, s. r. o., Sadová 11, 976 13 Slovenská Ľupča, 

IČO 31 609 236 (ďalej len „regulovaný subjekt“).  

 

Doručením návrhu ceny sa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) začalo 

konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“). 

 

Podľa § 14 ods. 3 prvej vety zákona účastníkom cenového konania je regulovaný 

subjekt, ktorý predložil návrh ceny. 

 

Podľa § 14 ods. 3 tretej vety zákona o regulácii účastníkom cenového konania je aj 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak ide 
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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. 103/2021/BA 

zo  07. 01. 2021. 

 

Po preskúmaní predloženého návrhu ceny úrad dospel k záveru, že tento návrh ceny je 

neúplný, pretože neobsahuje všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, 

nakoľko neobsahuje všetky podklady podľa 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 platnom znení  

(ďalej len ,,vyhláška č. 21/2017 Z. z.“),  ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu ceny a je 

neúplný aj podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii, pretože neobsahuje vyhodnotenie 

vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.  

 

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa predkladá návrh ceny prvýkrát, 

súčasťou návrhu ceny na rok t sú podklady podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktoré 

sú potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom.  

 

Úrad podľa § 14 ods. 9 zákona o  regulácii vyzval listom č. 182/2021/BA 

z  18. 01. 2021 regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote pätnásť  

dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt 

o možnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím 

č. 0001/2021/V-PK  z  18. 01. 2021. 

 

V  zmysle § 14 ods. 12 v spojení s § 45e zákona o regulácii  vyzval úrad  listom 

č. 182/2021/BA z  18. 01. 2021 regulovaný subjekt, aby zároveň v lehote pätnásť dní  označil 

aj skutočností, ktoré považuje v zaslanom návrhu ceny a jeho doplneniach  za obchodné 

tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Úrad zároveň poučil regulovaný subjekt, že 

v prípade nevyhovenia tejto požiadavke bude úrad vychádzať z predpokladu, že doručený 

návrh ceny a  jeho doplnenia nie sú predmetom obchodného tajomstva a zverejní ich 

na svojom webovom sídle v plnom znení. Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote 

ku skutočnostiam, ktoré považuje za obchodné tajomstvo nevyjadril. 

 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník 

konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. 

 

Regulovaný subjekt predložil podklady podľa výzvy  v stanovenej lehote doplnením 

údajov potrebných na posúdenie návrhu ceny, ktoré boli doručené úradu 22. 01. 2021 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 1377/2021/BA.   

 

 Podľa § 2 písm. e) zákona o regulácii ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady 

preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, 

ktorých rozsah a výšku určuje úrad. 

 

Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu ceny a doplnených 

požadovaných podkladov konštatoval,  že návrh ceny za dodávku pitnej vody verejným 
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vodovodom neakceptuje v navrhovanej výške, ktorá nie je dostatočne odôvodnená, a cenu 

určil. Úrad neuznal predpokladané osobné náklady regulovaného subjektu  v plnej výške, 

nakoľko ich nepovažuje za náklady ekonomicky opodstatnené a  vynaložené v nevyhnutnom 

rozsahu na regulovanú činnosť. Ostatné predpokladané prevádzkové náklady úrad uznal 

v plnej výške. 

 

Regulovaný subjekt v zmysle § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii v predloženom 

doplnenom návrhu vyhodnotil vplyv navrhovanej ceny na odberateľov. Z dôvodu, že úrad 

cenu navrhovanú regulovaným subjektom neakceptoval, vyhodnotil úrad vplyv ceny určenej 

týmto rozhodnutím nasledovne: Pre priemernú trojčlennú rodinu bude predstavovať úhrada  

za dodávku pitnej vody čiastku 129,29 eur za rok bez DPH, t.j. 155,14 eur s DPH.  

 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 2092/2021/BA z 28. 01. 2021 

vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní vyjadril k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich doplnenie. Ak sa v určenej lehote 

nevyjadrí, úrad má za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky a vydá rozhodnutie.  

 

Regulovaný  subjekt zaslal  e-mailom zaevidovaným 01. 02. 2020 pod podacím číslom 

úradu 2440/2021/BA prehlásenie, že nemá žiadne pripomienky k podkladom rozhodnutia 

a žiada o vydanie rozhodnutia na základe predloženého návrhu vrátane jeho príloh a doplnení. 

 

Ministerstvo, ako účastník konania, svoje práva v zmysle správneho poriadku 

nevyužilo. 

 

Úrad po opätovnom preskúmaní predloženého a doplneného návrhu ceny dospel 

k záveru, že návrh ceny predložený regulovaným subjektom nie je dostatočne odôvodnený 

a preto cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom určil tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia, 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. 

 

 

 

 

                        Andrej Juris                                                         Martin Horváth 

        predseda podpredseda  

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

B-PROX, s. r. o., Sadová 11, 976 13 Slovenská Ľupča 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd , Nám. Ľ. Štúra 1,  

812 35  Bratislava 


