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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0021/2020/V
Číslo spisu: 5128-2020-BA

Bratislava 25. 08. 2020

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. 0213/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0265/2017/V
z 27. 11. 2017 a rozhodnutia č. 0014/2019/V z 20. 08. 2019, ktorými určil 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 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 znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. na návrh
regulovaného subjektu tak, že
mení
rozhodnutie č. 0213/2017/V z 24. 02. 2017,
rozhodnutie č. 0265/2017/V z 27. 11. 2017 a rozhodnutie č. 0014/2019/V z 20. 08. 2019,
pre regulovaný subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra , IČO 36 550 949 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia do 31. decembra 2021 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

0,9721 €/m3.“

nahrádzajú slovami
„3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

1,0573 €/m3.“

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0213/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia
č. 0265/2017/V z 27. 11. 2017 a rozhodnutia č. 0014/2019/V z 20. 08. 2019 zostávajú
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0213/2017/V
z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0265/2017/V z 27. 11. 2017 a rozhodnutia č. 0014/2019/V
z 20. 08. 2019.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 31. 07. 2020 doručený
a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 20127/2020/BA návrh na zmenu rozhodnutia
č. 0213/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0265/2017/V z 27. 11. 2017 a rozhodnutia
č. 0014/2019/V z 20. 08. 2019, ktorými boli určené 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 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie
za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949 (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
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 výraznou zmenou ekonomických parametrov v rámci
regulovanej činnosti odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou oproti roku
2018, z ktorých sa vychádzalo pri vydaní teraz platného rozhodnutia č. 0014/2019/V. Rozdiel
ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2019 oproti roku 2018 sa prejavil najvýraznejšie
v nákladoch na dodávateľské opravy, zákonné sociálne náklady v rámci osobných nákladov,
ostatné služby a ostatné prevádzkové náklady. Dodávateľské opravy narástli predovšetkým
z dôvodu opráv technologických zariadení následkom ich zastaranosti. V rámci ostatných
služieb narástli náklady na odvoz a likvidáciu kalu, a to aj z dôvodu postupného dozaradenia
nového majetku vybudovaného v rámci najrozsiahlejšej investičnej akcie ČOV Sever
v celkovej hodnote 85 479 925 eur, z rovnakého dôvodu vzrástli aj ostatné prevádzkové
náklady. Nárast ostatných sociálnych nákladov v rámci osobných nákladov vznikol na
základe novelizovaného zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v dôsledku čoho boli
zvýšené mzdy za prácu nadčas, cez víkendy, sviatky a v noci. Ďalším faktorom boli náklady
na novozavedené rekreačné poukazy.
Regulovaný subjekt doručil 21. 08. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom
úradu 21784/2020/BA upravený návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou, ktorým znížil cenu vypočítanú v návrhu na zmenu rozhodnutia
z 1,1567 €/m3 na 1,0573 €/m3. Zmenu - zníženie návrhu ceny odôvodnil regulovaný subjekt
tým, že opätovne zvážil podanú výšku navrhovanej ceny a ako prozákaznícky orientovaná
spoločnosť s prihliadnutím na sociálne a ekonomické dopady úhrady za vodohospodárske
služby prehodnotil predmetný návrh. Nárast ceny o 0,0852 €/m3 oproti pôvodnému nárastu
o 0,1846 €/m3považuje regulovaný subjekt za adekvátnejší a primeranejší voči zákazníkom
spoločnosti.
Úrad vyhodnotil vplyv navrhovaného upraveného zvýšenia cien tak, že náklady
priemernej domácnosti s 3 osobami a spotrebou vody 34 m3/os./rok sa zvýšia o 8,69 €/rok bez
DPH, t. j. 10,43 €/rok s DPH, čo je 0,87 €/mesiac s DPH za odvádzanie a čistenie odpadovej
vody.
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Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia, upraveného návrhu
a skutočných údajov za rok 2019 úrad dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia je
v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2, § 3 a § 9 vyhlášky 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., preto uznal návrh na zmenu rozhodnutia v plnom rozsahu predloženom
regulovaným subjektom a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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.
Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 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.

Andrej Juris
predseda

Jozef Mihok
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

3

