
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: 0001/2014/V             Bratislava 13. 09. 2013 
Číslo spisu: 6953-2013-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. 7 písm. c) zákona 
č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny 
za odber povrchovej vody z vodných tokov, taríf za využívanie hydroenergetického 
potenciálu vodných tokov a ceny za odber energetickej vody z vodných tokov 

 
 

r o z h o d o l 
 
 
podľa § 14 ods. 11 v spojení s § 12 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a v spojení s § 2, 3, 8 až 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 194/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody 
a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných 
tokov  tak, že pre regulovaný subjekt SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK , štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,  IČO 36 022 047  
s ch v a ľ u j e  na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014  tieto ceny: 
 
- pevná cena za odber povrchovej vody z vodných tokov v množstve nad 15 000 m3 ročne 

alebo 1 250 m3  mesačne                                             0,1122 €/m3                                       
 
- tarify za využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách 

v správe správcu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW, 
prostredníctvom ceny mechanickej energie produkovanej pohybom masy vody  
pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu podľa inštalovaného 
výkonu vodných elektrární: 

- od 100 kW do 1 000 kW                                    4,7266 €/MWh             

- od 1 001 kW do 10 000 kW                               7,8776 €/MWh               

- nad 10 000 kW                                                 16,0703 €/MWh      

- pevná cena za odber energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách  
vo vlastníctve užívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku pri inštalovanom 
výkone väčšom ako 10 MW                                      0,1659 €/1000 m3  

 
Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 
 

Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016. 
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Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 23. 08. 2013 doručený 
pod podacím číslom úradu 25787/2013/BA návrh ceny za odber povrchovej vody z vodných 
tokov, taríf za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov a ceny za odber 
energetickej vody z vodných tokov na rok 2014 (ďalej len „návrh cien“) regulovaného 
subjektu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné 
námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,  IČO 36 022 047. Týmto dňom sa začalo cenové 
konanie. V súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) sa v konaní vychádzalo iba z podkladov 
predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi konania vyhovelo v plnom 
rozsahu. 

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu cien dospel k záveru, že návrh cien je 
v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2, 3, 8 až 10 vyhlášky úradu č. 194/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných 
tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov a rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto 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. Jozef Holjenčík, PhD. 
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8,  
969 55 Banská Štiavnica  


