
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: 0002/2022/V             Bratislava 20. 12. 2021 

Číslo spisu: 5144-2021-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  

vo veci  zmeny rozhodnutia č. 0004/2020/V zo 04. 02. 2020, ktorým schválil maximálnu cenu              

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre lokalitu IBV Potôčky II. 

a III. Dolná Krupá 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods.11 a 15 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 platnom znení na návrh regulovaného subjektu 

tak,  že   m e n í    rozhodnutie  č. 0004/2020/V  zo  04. 02. 2020 pre regulovaný subjekt 

Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o., Rudňany 433, 053 23 Rudňany,  IČO  51  883  902,   

pre lokalitu IBV Potôčky II. a III. Dolná Krupá s  účinnosťou od 01. 01. 2022   

do  31. 12. 2022 takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

 

„1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                 0,9605 €/m3.“ 

 

nahrádzajú slovami 

 

„1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                 1,0320 €/m3.“ 

  

 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 
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Odôvodnenie:    

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 18. 10. 2021 doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 27351/2021/BA návrh na zmenu rozhodnutia 

č. 0004/2020/V zo  04. 02. 2020, ktorým bola schválená maximálna cena za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre lokalitu IBV Potôčky II. a III. Dolná 

Krupá (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu Aquaspiš – vodné 

hospodárstvo s.r.o., Rudňany 433, 053 23 Rudňany, IČO  51  883  902  (ďalej len 

„regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu rozhodnutia. 

  

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 § 14 ods. 3 prvá veta zákona o regulácii účastníkom cenového konania je 

regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. 

 

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, z ktorých sa 

vychádzalo pri schválení maximálnej ceny na rok 2020. Regulovaný subjekt v návrhu 

na zmenu rozhodnutia uviedol, že nárast ekonomicky oprávnených nákladov nastal 

v dôsledku nárastu spotreby elektrickej energie  z dôvodu používania zvýšeného množstva 

technologickej vody pri úprave pitnej vody, ktorá musí byť najprv upravená, následne použitá 

na regeneráciu filtrov a odtiaľ je odvádzaná  do čistiarne odpadových vôd. Taktiež v rámci 

ostatných služieb sa zvýšili náklady na laboratórne rozbory, realizovali sa nutné zásahy 

do technológie čistiarne odpadových vôd a došlo aj k rastu ročných nákladov na motorové 

vozidlo používané na kontrolu prevádzky. 

 

Regulovaný subjekt v zmysle § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii vyhodnotil vplyv 

navrhovaného zvýšenia ceny tak, že pre priemernú trojčlennú rodinu pri priemernej spotrebe 

34 m3/os./rok by navrhované zvýšenie ceny za  odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

predstavovalo nárast nákladov o 10,97 €/rok bez DPH, t. j. 13,16 €/rok s DPH. 

 

Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že tento návrh 

na zmenu rozhodnutia je neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, pretože 

neobsahuje všetky podklady podľa § 40 ods. 1 zákona o regulácii potrebné pre posúdenie 

návrhu ceny.  

 

Úrad listom č. 28792/2021/BA z 28. 10. 2021 vyzval regulovaný subjekt 

na odstránenie nedostatkov v návrhu na zmenu rozhodnutia v lehote desať dní odo dňa 

doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti 

zastavenia konania o návrhu na zmenu rozhodnutia a súčasne konanie prerušil rozhodnutím 

č. 0034/2021/V-PK z 28. 10. 2021. 

 

V  zmysle § 14 ods. 12 v spojení s § 45e zákona o regulácii  vyzval úrad  listom 

č. 28792/2021/BA z  28. 10. 2021 regulovaný subjekt, aby zároveň v lehote desať  dní  
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označil aj skutočností, ktoré považuje v zaslanom návrhu ceny a jeho doplneniach  

za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Úrad zároveň poučil regulovaný 

subjekt, že v prípade nevyhovenia tejto požiadavke bude úrad vychádzať z predpokladu, že 

doručený návrh ceny a  jeho doplnenia nie sú predmetom obchodného tajomstva a zverejní ich 

na svojom webovom sídle v plnom znení. Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote 

ku skutočnostiam, ktoré považuje za obchodné tajomstvo nevyjadril. 

 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník 

konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. 

 

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia v stanovenej 

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

úradu 18. 11. 2021 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 30845/2021/BA.  

 

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. 

 

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

a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich 

regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. 

 

Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia, 

doplnených podkladov konštatuje, že návrh na zmenu rozhodnutia neakceptuje 

v navrhovanom rozsahu, a preto cenu určil. Vzhľadom na rozsah vykonávaných prác pri 

prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v tak malej lokalite úrad 

upravil náklady na zamestnanca podľa fondu pracovného času primerane v porovnaní 

s obdobne veľkými lokalitami, preto do výpočtu ceny úrad neuznal tieto náklady v plnej 

výške. Taktiež úrad neuznal v plnej výške náklady na nutné servisné zásahy do technológie 

čistiarne odpadových vôd, nakoľko ide o jednorazovú položku, ktorá sa nebude každoročne 

opakovať, a túto položku rozpočítal na viac rokov. V rámci ostatných služieb úrad uznal 

náklady na prevádzku motorového  vozidla iba podľa počtu realizovaných ciest na kontrolu 

prevádzky na základe priložených kópií listov z knihy jázd. Pri určení maximálnej ceny za 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou úrad prihliadal  v plnej výške na 

navýšenie prevádzkových nákladov, ktoré nastali v dôsledku rastu nákladov na spotrebu 

elektrickej energie, ako aj z dôvodu rastu nákladov na chemické rozbory odpadovej vody.  

 

Úrad pri svojom rozhodovaní vzal do úvahy ustanovenie § 9 ods. 8 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 platnom znení, podľa ktorého sa pri návrhu 

maximálnej ceny prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady 

za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky 

príslušného regiónu.  

 

Pri úradom určenej maximálnej cene bude zvýšenie ceny  za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou predstavovať nárast nákladov priemernej rodiny           

o 7,29 €/rok bez  DPH, t. j. 8,75 €/rok s DPH, 
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 V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku úrad listom             

č. 32287/2021/BA z 01. 12. 2021 vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní 

vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich 

doplnenie. Ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad má za to, že k podkladom rozhodnutia nemá 

pripomienky a vydá rozhodnutie. Regulovaný subjekt sa v úradom určenej lehote 

k podkladom pred vydaním rozhodnutia nevyjadril. 

 

Úrad po opätovnom preskúmaní predloženého a doplneného návrhu na zmenu 

rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) 

zákona o regulácii vo veci zmeny ceny za  odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou bol po doplnení návrhu preukázaný do výšky určenej maximálnej ceny. 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia.  

 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní ceny 

s účinnosťou od 01. 01. 2022  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:  

Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o., Rudňany 433, 053 23 Rudňany  


