ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0003/2019/V-ZR
Číslo spisu: 4520-2019-BA

Bratislava 11. 12. 2019

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 zrušenia rozhodnutia
č. 0139/2017/V zo dňa 28. 02. 2017, ktorým určil maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
rozhodol
podľa § 17 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov tak, že z vlastného podnetu z r u š u j e rozhodnutie č. 0232/2017/V
z 28. 02. 2017, ktorým určil maximálnu cenu za dodávku pitnej vody pre spoločnosť
SUNNY RESIDENCE s. r. o., Mierová 650/56, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov,
IČO 44 095 872 odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) 02. 12. 2019 listom
č. 42566/2019/BA oznámil spoločnosti SUNNY RESIDENCE s. r. o., Mierová 650/56,
821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO 44 095 872 (ďalej len „spoločnosť SUNNY
RESIDENCE s. r. o.“), že z vlastného podnetu začína konanie o zrušení cenového rozhodnutia
č. 0232/2017/V z 28. 02. 2017 (ďalej len „konanie o zrušení cenového rozhodnutia“). Týmto dňom
sa začalo konanie o zrušení cenového rozhodnutia.
V konaní o zrušení cenového rozhodnutia úrad postupuje podľa § 17 ods. 2 písm. e) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o regulácii“). Podkladom pre rozhodnutie je list úradu č. 9862/2019/BA zo 07. 05. 2019, v ktorom
úrad spoločnosti oznámil, že podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o regulácii ruší potvrdenie
o registrácii č. 0021/2014/V-RG z 18. 06. 2014.
Podľa § 17 ods. 2 písm. e) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak regulovaný subjekt zanikol.
Spoločnosti SUNNY RESIDENCE s. r. o. bolo úradom zrušené potvrdenie o registrácii
z dôvodu, že spoločnosť nemá živnostenské oprávnenie na vykonávanie prevádzkovania verejného
vodovodu. Zrušením potvrdenia o registrácii č. 0021/2014/V-RG z 18. 06. 2014 spoločnosť
SUNNY RESIDENCE s. r. o. ako regulovaný subjekt zanikla.

Úrad na základe § 17 ods. 2 písmena e) zákona o regulácii 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. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda Úradu pre reguláciu
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Rozhodnutie sa doručí:
SUNNY RESIDENCE s. r. o., Mierová 650/56, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

