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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 návrhu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 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. 4 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.  tak, že pre regulovaný            

subjekt AQUAGAS SERVIS s. r. o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava,                            

IČO 52 724 301  s c h v a ľ u j e  na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do konca              

5. regulačného obdobia pre lokalitu Stupava – Pod Kopcami túto cenu: 

 

1.  maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

     verejnou kanalizáciou                  1,2409 €/m3. 

  

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 27. 04. 2021 doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 11222/2021/BA návrh ceny za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v lokalite Stupava – Pod Kopcami (ďalej len 

„návrh ceny“) regulovaného subjektu AQUAGAS SERVIS s. r. o., Námestie Andreja       

Hlinku 3, 831 06 Bratislava, IČO 52 724 301 (ďalej len „regulovaný subjekt“).  Týmto dňom sa 

začalo cenové konanie.  

 

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

úrad vyzval regulovaný subjekt listom č. 13391/2021/BA z 12. 05. 2021, aby v lehote piatich 

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

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.  

 

Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote vyjadril listom zaevidovaným pod podacím 

číslom úradu 13614/2021/BA z 13. 05. 2021. Regulovaný subjekt uviedol, že žiadnu 

skutočnosť návrhu ceny nepovažuje za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného 

zákonníka.  

 

Po preskúmaní predloženého návrhu ceny úrad dospel k záveru, že návrh ceny            

je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2, § 3 a § 9 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.,       

preto uznal návrh ceny 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 konca 5. regulačného obdobia, 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:  

AQUAGAS SERVIS s. r. o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava 


