
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Číslo: 0028/2022/V            Bratislava  20. 06. 2022 

Číslo spisu: 3724-2022-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 

zmeny rozhodnutia č. 0207/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0010/2018/V 

z 02. 07. 2018, rozhodnutia č. 0007/2019/V z 22. 07. 2019 a rozhodnutia č. 0075/2021/V 

z 03. 11. 2021,  ktorými určil maximálne ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  

 

r o z h o d o l 

 

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 neskorších predpisov  v  spojení s  § 2 písm. d), § 3 a §  9 ods. 1 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 na návrh regulovaného subjektu 

tak,  že  m e n í   rozhodnutie  č. 0207/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0010/2018/V 

z 02. 07. 2018, rozhodnutia č. 0007/2019/V z 22. 07. 2019 a rozhodnutia č. 0075/2021/V 

z 03. 11. 2021 pre regulovaný subjekt Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke  

OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 36 672 254 s účinnosťou odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2022 takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

 

 „ 2.  maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

       verejnou kanalizáciou                                                        1,2075 €/m3                            

     

nahrádzajú slovami 

 

  2.  maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

        verejnou kanalizáciou                                                                                     1,3271 €/m3.“                          

 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia  č. 0207/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0010/2018/V 

z 02. 07. 2018, rozhodnutia č. 0007/2019/V z 22. 07. 2019 a rozhodnutia č. 0075/2021/V 

z 03. 11. 2021 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia 

č. 0207/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0010/2018/V z 02. 07. 2018, rozhodnutia 

č. 0007/2019/V z 22. 07. 2019 a rozhodnutia č. 0075/2021/V z 03. 11. 2021. 
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Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 16. 05. 2022 doručený 

pod podacím číslom úradu 16802/2022/BA návrh na zmenu rozhodnutia  č. 0207/2017/V 

z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0010/2018/V z 02. 07. 2018, rozhodnutia č. 0007/2019/V 

z 22. 07. 2019 a rozhodnutia č. 0075/2021/V z 03. 11. 2021, ktorými boli určené maximálne 

ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) 

regulovaného subjektu Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke  

OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 36 672 254 (ďalej len „regulovaný 

subjekt“). Týmto dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu rozhodnutia.  

 

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) sa na konanie o zmene alebo zrušení 

rozhodnutia použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane. 

 

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. 

 

Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu  na zmenu rozhodnutia podľa § 17  

ods. 2 písm. d) zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o regulácii“) výraznou zmenou ekonomických parametrov, z ktorých sa 

vychádzalo pri určení aktuálne platnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou. Zmenou ekonomických parametrov je nárast ekonomicky oprávnených 

prevádzkových nákladov, ktorý pozostáva predovšetkým z výrazného nárastu cien elektrickej 

energie a nárastu osobných nákladov v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) 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 neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 

č. 21/2017 Z. z.“). 

 

S poukazom na zákonnú povinnosť úradu zverejňovať spolu s cenovým rozhodnutím    

aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané               

v cenovom konaní podľa ustanovenia § 14 ods. 12 v spojení s § 45e zákona o regulácii,         

úrad vyzval regulovaný subjekt listom č. 21035/2022/BA zo 14. 06. 2022, aby v lehote piatich 

dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy označil a preukázal, ktoré skutočnosti návrhu na 

zmenu rozhodnutia považuje za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. 

Úrad zároveň poučil regulovaný subjekt, že v prípade nepreukázania obchodného tajomstva 

v stanovenej lehote, bude úrad vychádzať z predpokladu, že dourčený návrh ceny nie je 

predmetom obchodného tajomstva a zverejní ho na svojom webovom sídle v plnom znení. 

Zároveň úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku vyzval 

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

rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich doplnenie. Regulovaný subjekt sa 

v stanovenej lehote vyjadril dňa 16. 06. 2022 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

21210/2022/BA v ktorom uviedol, že nemá zavedený inštitút obchodného tajomstva 

a pripomienky k návrhu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody nebude dopĺňať. 

 

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene 

rozhodnutia podľa §17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, použije sa  vo výpočte hodnota 
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zmeny nákladov Z, ktorá vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú 

ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu. 

 

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. 

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii účelom regulácie je transparentným 

a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich 

regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. 

 

Úrad v rámci posudzovania návrhu regulovaného subjektu a doplnených podkladov 

konštatuje, že regulovaný subjekt  v rámci  predloženého v návrhu na zmenu cenového 

rozhodnutia zahrnul  všetky parametre zmeny ceny, teda zmenu ekonomických parametrov Z 

ovplyvňujúcich prevádzkové náklady NS, zmenu faktora investičného rozvoja Y a zmenu 

hodnoty primeraného zisku NPZ. Avšak zmena faktora investičného rozvoja Y a zmena 

hodnoty primeraného zisku NPZ nie sú dôvodom na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 

písm. d) zákona o regulácii, preto úrad v rámci zmeny rozhodnutia na tieto parametre 

prihliada a zahrnie ich do zmenených cien, alebo ich zahrnie čiastočne, len pokiaľ takéto 

zvýšenie ceny je v súlade s § 3 ods. 1 zákona o regulácii a tiež v súlade s ustanovením § 9 

ods. 8  vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorého sa pri návrhu maximálnej ceny prihliada na 

sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj 

na geografické a klimatické podmienky príslušného regiónu. 

 

Úrad po preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia konštatuje, že návrh 

na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii akceptuje do výšky 

úradom schválenej maximálnej ceny.  

 

Pri posudzovaní návrhu na zmenu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody úrad neakceptoval regulovaným subjektom navrhovanú zmenu faktora 

investičného rozvoja Y a zmenu hodnoty primeraného zisku NPZ. Úrad akceptoval zvýšenie 

ceny z dôvodu nárastu jadrovej inflácie, pričom výpočet zohľadňuje faktor efektivity 

ustanovený vyhláškou č. 21/2017 Z. z.  Úrad vzal do úvahy hodnotu zmeny nákladov Z, ktoré 

ovplyvňujú prevádzkové náklady NS, avšak nie v plnom rozsahu. Úrad prihliadol na zvýšenie 

nákladov vzniknutých predovšetkým zvýšením cien elektrickej energie a ostatných 

prevádzkových nákladov vrátane osobných nákladov  avšak tento celkový nárast 

prevádzkových nákladov uznal do výšky 90 % prevádzkových nákladov zahrnutých 

do výpočtu ceny predloženého regulovaným subjektom. Úrad takto rozhodol z dôvodu, že pri 

súčasných stúpajúcich cenách energií a ostatných nákladov je nevyhnutné hľadať možnosti 

úspor celkových nákladov na regulovanú činnosť.  

 

Úrad pri svojom rozhodovaní berie na zreteľ tiež § 9 ods. 8 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., 

preto pri schvaľovaní ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody prihliada tiež na sociálne, 

environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby ako aj na 

geografické a klimatické podmienky príslušného regiónu. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia.  
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Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní ceny odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2022, 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. 

 

 

 

 

                      Ing. Andrej Juris                         Ing. Martin Horváth 

                           predseda        podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 

026 80 Dolný Kubín 


