
 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: 0156/2021/V             Bratislava 15. 12. 2021 

Číslo spisu: 5004-2021-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  

v cenovom konaní vo veci zmeny rozhodnutia č. 0224/2017/V z 28. 02. 2017, rozhodnutia  

č. 0013/2019/V z 21. 08. 2019 a rozhodnutia č. 0019/2021/V z 23. 06. 2021, ktorými boli 

určené maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za distribúciu pitnej 

vody verejným vodovodom, za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

a za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

pre CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. Stará Turá 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s  § 2, § 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 neskorších predpisov na návrh regulovaného 

subjektu tak, že  m e n í  rozhodnutie  č. 0224/2017/V z 28. 02. 2017, rozhodnutie  

č. 0013/2019/V z 21. 08. 2019 a rozhodnutie č. 0019/2021/V z 23. 06. 2021 pre regulovaný 

subjekt PreVaK, s.r.o, Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO 35 915 749 s účinnosťou odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2022 takto: 

 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

 

 

„3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  

  verejnou kanalizáciou                  0,9625 €/m3, 

 

 

4. maximálna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej  

do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou  

pre CHIRANA – PREMA Energetika, s.r.o. Stará Turá              0,8624 €/m3,“ 
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nahrádzajú slovami 

 

„3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  

   verejnou kanalizáciou                  1,0744 €/m3, 

 

 

4. maximálna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej  

do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou  

pre CHIRANA – PREMA Energetika, s.r.o. Stará Turá              0,9623 €/m3.“ 

 

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0224/2017/V z 28. 02. 2017, rozhodnutia č. 0013/2019/V 

z 21. 08. 2019 a rozhodnutia č. 0019/2021/V z 23. 06. 2021 zostávajú nezmenené. Toto 

rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0224/2017/V z 28. 02. 2017, 

rozhodnutia č. 0013/2019/V z 21. 08. 2019 a rozhodnutia č. 0019/2021/V z 23. 06. 2021. 

 

 

Odôvodnenie:    

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom č. 27434/2021/BA  

z 18. 10. 2021 oznámil regulovanému subjektu PreVaK, s.r.o, Púchovská 8,  

831 06 Bratislava, IČO 35 915 749 (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína z vlastného 

podnetu cenové konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0224/2017/V z 28. 02. 2017, 

rozhodnutia č. 0013/2019/V z 21. 08. 2019 a rozhodnutia č. 0019/2021/V z 23. 06. 2021, 

ktorými boli určené maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom,  

za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom, za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou a za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou pre CHIRANA – PREMA Energetika, s.r.o. Stará Turá (ďalej len 

„oznámenie“).  

 

Cenové konanie začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení s § 17 ods. 1 zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o regulácii“) doručením oznámenia o začatí cenového konania z podnetu úradu 

regulovanému subjektu 20. 10. 2021. 

 

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

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak ide  

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 stalo 

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. 27437/2021/BA  

z 18. 10. 2021. 

 

Úrad začal cenové konanie o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 zákona o regulácii 

z dôvodov, že dodávka pitnej vody verejným vodovodom, distribúcia pitnej vody verejným 

vodovodom, odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a čistenie 
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odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou podliehajú 

cenovej regulácii podľa § 11 ods. 4 písm. b),c), d) a f) zákona o regulácii a došlo k predĺženiu 

doterajšieho regulačného obdobia 2017 až 2021 do 31. 12. 2022, a preto je potrebné  

na dosiahnutie účelu regulácie túto zmenu v dĺžke regulačného obdobia zohľadniť aj  

v cenovom rozhodnutí.  

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona o regulácii, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie 

podľa § 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo 

zruší rozhodnutie. 

 

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

transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi 

súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite.  

 

Regulačná rada v súlade s § 8 ods. 9 zákona o regulácii prijala 10. novembra 2020 

Dodatok č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021, ktorým okrem iného 

predĺžila regulačné obdobie 2017 – 2021 do 31. decembra 2022. Následne bolo predĺženie 

regulačného obdobia zohľadnené v novelizačnej vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 361/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 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. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. októbra 2021. 

 

Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia  

sa použijú ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane. 

 

Úrad v súlade so zásadami zákonnosti, materiálnej pravdy, rýchlosti a hospodárnosti 

správneho konania oboznámil regulovaný subjekt listom č. 27434/2021/BA z 18. 10. 2021  

o dôvodoch zmeny cenového rozhodnutia a podkladoch, z ktorých pri rozhodovaní  

v cenovom konaní vychádza. Zároveň úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku týmto 

listom vyzval regulovaný subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia,  

a to v lehote päť dní.  

 

Regulovaný subjekt sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia vyjadril listom  

č. 28991/2021/BA z 28. 10. 2021, v ktorom uviedol, že úrad žiada o predĺženie lehoty  

do 15. 11. 2021 z dôvodu, že dňa 28. 10. 2021 sa regulovaný subjekt z verejných zdrojov 

dozvedel, že ich zmluvný dodávateľ elektrickej energie BCF Energy, s.r.o., s ktorým mali 

uzatvorenú zmluvu o dodávke elektrickej energie až do 31. 12. 2022, ukončil podnikateľskú 

činnosť v tejto oblasti. Následkom toho regulovaný subjekt prešiel pod dodávateľa poslednej 

inštancie a ceny za elektrickú energiu sa im zvýšili na násobky pôvodnej ceny. Predĺženú 

lehotu chcel využiť na prípravu doplňujúcich podkladov pre potreby zmeny maximálnej ceny 

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Úrad listom č. 29061/2021/BA z 29. 10. 2021 

žiadosti o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia vyhovel. Regulovaný 

subjekt doplnil podklady listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 30541/2021/BA 

z 15. 11. 2021.  

 

Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podľa  

§ 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii výraznou zmenou ekonomických parametrov,  

z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou a za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou pre CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. Stará Turá. Regulovaný 

subjekt odôvodnil potrebu okamžitého zvýšenia cien situáciou na elektroenergetickom trhu, 
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nakoľko dodávateľ elektrickej energie BCF ENERGY, s.r.o., s ktorým mal regulovaný 

subjekt uzatvorenú zmluvu o dodávke elektrickej energie neočakávane ukončil podnikateľskú 

činnosť k 28. 10. 2021. Týmto dňom spadol regulovaný subjekt pod dodávateľa poslednej 

inštancie. Dňa 10. 11. 2021 uzatvoril regulovaný subjekt novú zmluvu o dodávke elektrickej 

energie so spoločnosťou encare, s.r.o., ktorej cena za elektrickú energiu je niekoľkonásobne 

vyššia ako pôvodná cena elektrickej energie od spoločnosti BCF ENERGY, s.r.o.  

 

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. 

 

Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že predložený 

návrh na zmenu rozhodnutia je neúplný, pretože neobsahuje všetky podklady podľa  

§ 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, pretože neobsahuje všetky podklady podľa § 7 ods. 4 

vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu. 

 

Úrad listom č. 30740/2021/BA zo 16. 11. 2021 vyzval regulovaný subjekt  

na odstránenie nedostatkov v návrhu na zmenu cenového rozhodnutia v lehote desať dní  

odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad na doplnenie návrhu ceny žiadal doložiť prehľad 

jednotlivých odberných miest, prehľad spotreby elektriny na jednotlivých odberných 

miestach, prehľad nákladov za elektrinu na jednotlivých odberných miestach za rok 2020  

v porovnaní s nákladmi po navýšení ceny elektriny u nového dodávateľa. 

 

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia v stanovenej 

lehote doplnením podkladov a údajov potrebných na posúdenie návrhu, ktoré boli doručené 

úradu 23. 11. 2021 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 31398/2021/BA. 

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 

regulovaný subjekt doplnil listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 33398/2021/BA 

z 10. 12. 2021 informáciu, že skutočnosti a podklady uvedené v návrhu na zmenu ceny pre 

regulovaný subjekt PreVak, s.r.o. nepovažuje za obchodné tajomstvo.  

 

Úrad po preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia, podkladov 

doplnených na základe výzvy úradu listom zaevidovanými pod podacím číslom úradu 

31398/2021/BA, 33398/2021/BA a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2020 

konštatuje, že návrh na zmenu rozhodnutia neakceptuje v navrhovanom rozsahu. 

 

Podľa § 9 ods. 1 je Z hodnota zmeny nákladov v eurách na objemovú jednotku, ktorá 

sa použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) 

zákona o regulácii; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré 

ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady regulovaného subjektu,  

z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny v eurách na objemovú jednotku  

a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu rozhodnutia.  

 

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. 

 

Pri posudzovaní návrhu na zvýšenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou a za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o.  
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Stará Turá úrad čiastočne akceptoval navýšenie maximálnych cien. Regulovaný subjekt 

zahrnul do výpočtu ceny predloženého v návrhu na zmenu cenového rozhodnutia parameter 

zmeny ceny Z ovplyvňujúci prevádzkové náklady NS. Úrad čiastočne akceptoval zmenu 

prevádzkových nákladov zdôvodnenú zvýšením nákladov za elektrickú energiu, avšak má za 

to, že vzhľadom k vzniknutej situácii na elektroenergetickom trhu, by mal regulovaný subjekt 

znížiť náklady v iných nákladových položkách. Na základe vyššie uvedeného, úrad ceny 

prepočítal a určil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Pri úradom určenej maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou bude zmena ceny pre priemernú trojčlennú rodinu so spotrebou  

34 m3/os./rok znamenať zvýšenie nákladov o 13,70 €/rok s DPH, t. j. 1,14 €/mesiac s DPH.  

 

Úrad v snahe čo najobjektívnejšie posúdiť návrh na zmenu rozhodnutia predložený 

podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii vo veci zmeny ceny za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou a za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o.  

Stará Turá tento návrh opätovne preskúmal, posúdil jeho súlad so všeobecne záväznými 

predpismi, osobitne so zákonom o regulácii. Úrad vyhodnotil podľa predložených  

a doplnených podkladov predložené náklady ako nie v nevyhnutnom rozsahu vynaložené  

na regulované činnosti, a preto konštatuje, že návrh bol preukázaný do výšky určených 

maximálnych cien. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien 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. 

 

 

 

 

 

 

                   Andrej Juris                                              Martin Horváth 

                      predseda                 podpredseda  

                    

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava 

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

812 35 Bratislava 


