
 

 

 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

   

 

Číslo: 0016/2022/V              V Bratislave dňa 07. 03. 2022 

Číslo spisu: 1976-2022-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 konaní vo veci rozhodovania vo veci vydaného rozhodnutia č. 0244/2017/V z 28. 02. 2017 

v znení rozhodnutia č. 0003/2018/V z 27. 02. 2018 v znení rozhodnutia č. 0032/2020/V zo 

14. 12. 2020, ktorým boli určené maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným 

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

odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Chorvátsky Grob a časti Čierna Voda, 

rozhodnutia č. 0010/2019/V z 31. 07. 2019 v znení rozhodnutia č. 0032/2020/V zo 

14. 12. 2020, ktorým boli určené maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre lokalitu 

Nový Miloslavov a rozhodnutia č. 0018/2019/V z 02. 10. 2019 v znení rozhodnutia 

č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku pitnej 

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

pre lokalitu Miloslavov - Východ  

 

r o z h o d o l 

 

podľa 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov v spojení s  § 2 písm. d), § 3, § 8 ods. 1 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 z vlastného podnetu  tak, že  m e n í  

rozhodnutie  č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020 pre regulovaný subjekt Agilita vodárenská 

spoločnosť, s.r.o., skrátený názov: AVS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 34 134 697 

s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2022 takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020 sa vypúšťajú slová 

  „ 1. maximálna cena za dodávku pitnej vody  

       verejným vodovodom                 1,2367 €/m3, 

 

   2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie  odpadovej vody 

       verejnou kanalizáciou                        1,1071 €/m3.“ 

 

Zároveň úrad podľa § 17 ods. 1 v spojení s § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach pôvodné rozhodnutie č. 0244/2017/V zo dňa 28. 02. 2017 

v znení rozhodnutia č. 0003/2018/V z 27. 02. 2018  z r u š u j e. 
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Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020, ktorým  boli  určené  

maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre lokalitu Nový Miloslavov a  maximálne ceny 

za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou pre lokalitu Miloslavov - Východ  zostávajú nezmenené. Toto 

rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020.“ 

 

Odôvodnenie:    

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom č. 5199/2022/BA  

z 09. 02. 2022 oznámil regulovanému subjektu Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., skrátený 

názov: AVS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 34 134 697 (ďalej len „regulovaný 

subjekt“ alebo „Agilita vodárenská spoločnosť“), že začína z vlastného podnetu konanie vo 

veci rozhodovania vo veci vydaného rozhodnutia č. 0244/2017/V z 28. 02. 2017 v znení 

rozhodnutia č. 0003/2018/V z 27. 02. 2018 v znení rozhodnutia č. 0032/2020/V 

zo 14. 12. 2020, ktorým boli určené maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným 

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

odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Chorvátsky Grob a časti Čierna Voda, 

rozhodnutia č. 0010/2019/V z 31. 07. 2019 v znení rozhodnutia č. 0032/2020/V 

zo 14. 12. 2020, ktorým boli určené maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre lokalitu 

Nový Miloslavov a rozhodnutia č. 0018/2019/V z 02. 10. 2019 v znení rozhodnutia 

č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku pitnej 

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

pre lokalitu Miloslavov - Východ (ďalej len „vydané rozhodnutia“). Konanie sa začalo 

doručením oznámenia o začatí konania z podnetu úradu účastníkovi konania 14. 02. 2022. 

 

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

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

 

Úrad začal cenové konanie podľa § 17 ods. 1 a ods. 2 písm. f) zákona o regulácii vo veci 

vydaných rozhodnutí z dôvodu, že zistil, že regulovaný subjekt prestal vykonávať regulovanú 

činnosť v obci Chorvátsky Grob a časti Čierna Voda. V obci Chorvátsky Grob prevádzkoval 

regulovaný subjekt verejnú kanalizáciu a v lokalite Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob 

prevádzkoval verejný vodovod na základe vyhlásenia nútenej správy rozhodnutím Okresného 

úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-BA-OSZP2-2020/029700-GGL 

z 07. 01. 2020. O ukončení nútenej správy sa úrad dozvedel zo svojej úradnej činnosti, v rámci 

ktorej mu bolo doručené upovedomenie Generálnej prokuratúry - list č. VI/1Gd271/21/1000-7 

z 13. 07. 2021, rozhodnutie rozkladovej komisie MŽP SR č. spisu 5206/2021-9.2., záznam 

č. 47482/2021 z 30. 12. 2021 a tiež podnet na zmenu/zrušenie cenového rozhodnutia 

od vlastníka vodohospodárskeho majetku obce Chorvátsky Grob zaevidovaného na úrade pod 

č. 3420/2022/BA dňa 27. 01. 2022. 
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Úrad v konaní postupuje podľa zákona o regulácii, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

a 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 

(ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“). 

Úrad oboznámil regulovaný subjekt listom č. 5199/2022/BA z 09. 02. 2022 o začatí 

konania a podkladoch, z ktorých pri rozhodovaní v  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 sedem dní. Regulovaný subjekt listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 5809/2022/BA zo 14. 02. 2022 požiadal úrad 

o nahliadnutie do administratívneho spisu 1976-2022-BA, toto nahliadnutie sa uskutočnilo dňa 

16. 02. 2022. 

 

Regulovaný subjekt sa k podkladom rozhodnutia vyjadril listom zaevidovaným pod 

podacím číslom úradu 7161/2022/BA dňa 21. 02. 2022 (ďalej len „vyjadrenie“).  

 

V liste regulovaný subjekt uviedol, že mu nie je zrejmé, na podklade čoho úrad v prvom 

odseku oznámenia poukazuje na cenové rozhodnutia týkajúce sa lokalít Nový Miloslavov 

a Miloslavov Východ, nakoľko vodárenskú infraštruktúru v týchto lokalitách stále prevádzkuje 

a naďalej bude prevádzkovať a predložil zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky 

v týchto lokalitách. 

 

Úrad v oznámení o začatí konania z podnetu úradu a výzve na vyjadrenie 

sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia uviedol všetky navzájom súvisiace rozhodnutia 

týkajúce sa cien pre lokality prevádzkované regulovaným subjektom v obci Chorvátsky Grob 

v rámci nútenej správy, teda aj rozhodnutie č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020, ktorým boli 

zmenené tiež cenové rozhodnutia pre lokality Nový Miloslavov a Miloslavov – Východ. 

  

Úrad určil regulovanému subjektu rozhodnutím č. 0244/2017/V z 28. 02. 2017 

maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom, distribúciu pitnej vody 

verejným vodovodom a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Chorvátsky 

Grob na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021. 

 

Rozhodnutím č. 0003/2018/V z 27. 02. 2018 úrad s účinnosťou odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia do 31. decembra 2021 zmenil výšku maximálnej ceny za dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom určenú v rozhodnutí č. 0244/2017/V z 28. 02. 2017, ostatné časti výroku 

rozhodnutia č. 0244/2017/V zostali nezmenené a rozhodnutie č. 0003/2018/V tvorí 

neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0244/2017/V. Nezmenená zostala maximálna cena 

za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a maximálna cena za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

 

Rozhodnutím č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020 úrad s účinnosťou odo dňa doručenia 

tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia zmenil výšku maximálnej ceny za dodávku 

pitnej vody verejným vodovodom určenú v rozhodnutí č. 0003/2018/V a výšku maximálnej 

ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určenú v rozhodnutí 

č. 0244/2017/V. Nezmenená zostala maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 

vodovodom. Konanie o zmene rozhodnutia začalo na podnet regulovaného subjektu, ktorý 

zároveň žiadal o zmenu cien pre lokality Nový Miloslavov a Miloslavov -Východ. Tieto ceny 
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boli taktiež zmenené rozhodnutím č. 0032/2020/V zo 14. 12. 2020. V zmysle tohto rozhodnutia 

maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre lokalitu Nový Miloslavov a  za dodávku pitnej vody 

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

lokalitu Miloslavov - Východ  vydané v rozhodnutí č. 0032/2020/V zostávajú nezmenené. 

 

Ďalej regulovaný subjekt uviedol, že sa nestotožňuje s konštatovaním, že vlastníkom 

vodohospodárskeho majetku v obci Chorvátsky Grob je obec Chorvátsky Grob, nakoľko sa 

v minulosti vodárenská infraštruktúra (resp. jej časti) prevádzala do vlastníctva fyzických osôb 

a poukazuje tiež na to, že v súčasnosti je otázka vlastníctva vodárenskej infraštruktúry v obci 

predmetom súdneho konania a toto nebolo do dňa podania vyjadrenia regulovaného subjektu 

právoplatne ukončené.  

 

K tomuto konštatovaniu úrad uvádza, že aj samotný regulovaný subjekt požiadal v roku 

2013 o registráciu regulovaného subjektu na základe nájomnej zmluvy vodohospodárskeho 

majetku – vodovodu v časti Čierna Voda obce Chorvátsky Grob a kanalizácie a ČOV v obci 

Chorvátsky Grob, vo vlastníctve Obce Chorvátsky Grob, ktorej prílohou č. 1 bol súpis 

prevádzkovaného majetku, hoci toto vlastníctvo v súčasnosti regulovaný subjekt popiera. 

Zoznam majetku prevádzkovaného v rámci nútenej správy je tiež obsahom rozhodnutia 

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-BA-OSZP2-2020/029700-GGL 

z 07. 01. 2020, kde sa vyslovene uvádza, že ide o verejné vodovody a verejné kanalizácie 

vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob. 

 

V ďalšej časti listu regulovaný subjekt uviedol, že tvrdenie úradu, že regulovaný subjekt 

nevykonáva v obci Chorvátsky Grob časť Čierna Voda regulovanú činnosť je nepravdivé 

a zavádzajúce a že to nijakým spôsobom nevyplýva z listu Generálnej prokuratúry 

č. VI/1Gd271/21/1000-7 z 13. 07. 2021 a rovnako to nevyplýva ani z rozhodnutia MŽP SR 

č. spisu 5206/2021-9.2., záznam č. 47482/2021 z 30. 12. 2021 (ďalej len “rozhodnutie MŽP SR”), 

ktoré nenadobudlo do dňa podania vyjadrenia regulovaného subjektu právoplatnosť, nakoľko 

regulovaný subjekt podal voči nemu rozklad. Regulovaný subjekt tiež uviedol, že je stále jediným 

oprávneným prevádzkovateľom vodárenskej infraštruktúry v obci Chorvátsky Grob v právnom 

postavení núteného správcu. 

 

Úrad k vyjadreniam regulovaného subjektu uvádza nasledovné: vo veci vyhlásenia 

a ukončenia nútenej správy úrad akceptuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 442/2002 Z. z.”), podľa ktorého v znení 

platnom v roku 2021 nútená správa končí ex lege, podpísaním zmluvy o prevádzkovaní  

medzi vlastníkom a prevádzkovateľom. Potvrdenie tejto skutočnosti vyplývajúcej zo zákona  

č. 442/2002 Z. z. obsahujú tiež listy  - upovedomenie Generálnej prokuratúry - list 

č. VI/1Gd271/21/1000-7 z 13. 07. 2021 a rozhodnutie rozkladovej komisie MŽP SR 

č. spisu 5206/2021-9.2., záznam č. 47482/2021 z 30. 12. 2021.  

 

V upovedomení Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa uvádza: „Ako 

uvádzate vo svojom podnetev zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejných vodovodoch”) 

okresný úrad v sídle kraja rozhodne, ktorý prevádzkovateľ v rámci nútenej správy preberá na čas 

nevyhnutnej potreby správu, prevádzku a údržbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
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V danom prípade správny orgán nemá v predmetnej veci inú právomoc než tú, ktorá mu vyplýva 

z ust. § 14 zákona o verejných vodovodoch t.j. vyhlásiť nútenú správu za podmienok uvedených 

v zákone (ods. 1) a rozhodnúť, ktorý prevádzkovateľ v rámci nútenej správy preberá na čas 

nevyhnutnej potreby správu, prevádzku alebo údržbu verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie (ods. 2).” 

 

Rozhodnutie MŽP SR ruší časť výroku rozhodnutia Okresného úradu Bratislava podľa 

ktorého “doba vyhlásenia nútenej správy uplynie dňom, ktorý oznámi Okresný úrad Bratislava, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja účastníkom konania na základe preukázania pominutia dôvodov 

vyhlásenia nútenej správy zo strany vlastníka verejných vodovodov a verejných kanalizácií” 

a nahrádza ho novým znením “doba vyhlásenia nútenej správy uplynie dňom, keď dôjde 

k uzatvoreniu zmluvy o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií medzi vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

a prevádzkovateľom verejných vodovodov a verejných kanalizácií, v súlade s § 15 ods. 3 a § 16 

ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.”. Zároveň na str. 14 rozhodnutia MŽP SR sa uvádza,  

že “ čas nevyhnutnej potreby trvania vyhlásenej nútenej správy v uvedenej veci uplynul dňom, keď 

došlo k uzatvoreniu zmluvy o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou 

vodárenskej infraštruktúry medzi Obcou Chorvátsky Grob ako vlastníkom verejných vodovodov 

a verejných kanalizícií a spoločnosťou IMAZ ako prevádzkovateľom verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií, t. j. dňa 31. 03. 2021.” 

 

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.  “Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo 

verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkovateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo 

verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“. 

Prevádzkovateľ potom prevádzkuje vlastný vodohospodársky majetok, alebo prevádzkuje majetok 

vlastníka na základe nájomnej zmluvy  alebo zmluvy o prevádzkovaní. 

 

Konanie úradu, jeho pôsobnosť a kompetencie sú vymedzené zákonom č. 250/2012 Z. z.  

o regulácii v sieťových odvetviach.(ďalej len “zákon o regulácii”).   Regulovanou činnosťou podľa 

§ 2 písm. c) šiesteho a siedmeho bodu zákona o regulácii je výroba, distribúcia a dodávka pitnej 

vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.  

Podľa § 23 ods. 1 zákona o regulácii osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah 

k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) šiesteho 

bodu a siedmeho bodu je povinná požiadať úrad o registráciu.  Túto povinnosť môže vlastník 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo 

verejnej kanalizácie.  

 

Úrad na základe vyššie uvedeného zaregistruje ako regulovaný subjekt toho, kto sa 

preukáže živnostenským oprávnením a súčasne vlastníctvom vodohospodárskeho majetku alebo 

zmluvou o nájme alebo o prevádzkovaní uzatvorenou s vlastníkom. Vlastníctvo majetku obce 

Chorvátsky Grob bolo preukázané pri registrácii regulovaného subjektu, v rozhodnutí o vyhlásení 

nútenej správy, a v súčasnosti je tiež prílohou doručeného podnetu na zmenu/zrušenie cenového 

rozhodnutia č. 0032/2020/V od  obce Chorvátsky Grob zaevidovaného na úrade pod 

č. 3420/2022/BA  dňa 27. 01. 2022. Obec Chorvátsky Grob ako vlastník vodohospodárskeho 

majetku preniesol povinnosť požiadať úrad o registráciu na nového prevádzkovateľa – spoločnosť 

Inštitút Monitoringu a Analýz, s. r.o., ktorého zároveň zmluvou o prevádzkovaní poveril 

uzatváraním zmlúv s odberateľmi.  
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Keďže nútená správa bola ukončená ex lege a Agilita vodárenská spoločnosť nemá 

v súčasnosti platnú zmluvu s vlastníkom majetku, ani o nájme, ani o prevádzkovaní, nespĺňa 

podmienky § 23 zákona o regulácii a nemôže byť regulovaným subjektom pre vodohospodársky 

majetok obce Chorvátsky Grob, a preto v zmysle zákona o regulácii prestala vykonávať regulovanú 

činnosť v predmetnej lokalite. 

 

Regulovaný subjekt v ďalšom bode vyjadrenia vzniesol námietku zaujatosti zamestnancov 

ÚRSO pri výkone jeho pôsobnosti. 

 

Úrad v rámci konaní vymedzených zákonom o regulácii a príslušných vyhlášok postupuje 

výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi rovnako u každého regulovaného subjektu. Zákon 

o regulácii ani vyhláška č. 21/2017 Z. z. neumožňujú rozdielne postupy voči regulovaným 

subjektom bez ohľadu na predchádzajúcich zamestnávateľov a pracovné pozície jednotlivých osôb 

regulovaného subjektu.  

 

Ďalej regulovaný subjekt vo vyjadrení uviedol, že mu nie je zrejmé, ako mohlo byť novému 

prevádzkovateľovi vydané potvrdenie o registrácii pre lokalitu Obce Chorvátsky Grob, nakoľko 

v zmluve uzatvorenej medzi obcou Chorvátsky Grob (vlastník) a spoločnosťou Inštitút monitoringu 

a analýz,  s.r.o. (prevádzkovateľ)  absentuje prenesenie povinnosti vlastníka verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa požiadať ÚRSO o registráciu podľa § 23 zákona 

o regulácii. 

 

Úrad v rámci zákona o regulácii nepredpisuje presné znenie zmluvy o prevádzkovaní 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Z ustanovení uzatvorenej zmluvy musí byť zrejmé, 

že vlastník verejného vodovodu a verejnej kanalizácie prenechal povinnosti súvisiace s cenou 

za dodávku pitnej vody a cenou za odvádzanie a čistenie odpadovej vody (tzv. vodné a stočné) 

v kompetencii prevádzkovateľa, rovnako ako uzatváranie zmlúv o dodávke pitnej vody 

s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentami.  

 

V ďalšej časti vyjadrenia regulovaný subjekt uviedol, že úrad je povinný opakovane 

po ukončení dokazovania dať regulovanému subjektu v súlade s ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku 

možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia. 

 

 Úrad oboznámil regulovaný subjekt listom č. 5199/2022/BA z 09. 02. 2022 o začatí 

konania a podkladoch, z ktorých pri rozhodovaní v  konaní vychádza. Zároveň úrad podľa § 33 

ods. 2 správneho poriadku týmto listom vyzval regulovaný subjekt na vyjadrenie 

sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že regulovaný subjekt 

16. 02. 2022 nahliadol do spisu a oboznámil sa s podkladmi, z ktorých úrad pri vydaní rozhodnutia 

vychádzal a rovnako prílohy, ktoré regulovaný subjekt zaslal úradu spolu s vyjadrením  sa stali 

súčasťou podkladov k rozhodnutiu možno konštatovať, že úrad pri vydávaní rozhodnutia nepoužil 

podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe. 

 

Regulovaný subjekt v ďalšom bode vyjadrenia poukázal na to, že predmetné konanie 

začaté na základe Oznámenia nemalo byť vôbec začaté, nakoľko o tej istej otázke je aktuálne 

vedené správne konanie pred Regulačnou radou ako odvolacím orgánom, nakoľko regulovaný 

subjekt podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie voči rozhodnutiu úradu  

č. 0019/2021/V-ZK zo dňa 10. 11. 2021. 
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K tvrdeniu, že sa o zmene toho istého rozhodnutia už koná, úrad konštatuje, že konanie 

v ktorom bolo vydané rozhodnutie č. 0019/2021/V-ZK zo dňa 10. 11. 2021 začal z dôvodov, 

že  došlo k predĺženiu doterajšieho regulačného obdobia 2017 až 2021 do 31. 12. 2022, a preto 

bolo potrebné na dosiahnutie účelu regulácie túto zmenu v dĺžke regulačného obdobia 

zohľadniť aj v cenovom rozhodnutí. V priebehu cenového konania sa úrad zo svojej úradnej 

činnosti dozvedel nové skutočnosti vo veci prevádzkovania vodohospodárskeho majetku v obci 

Chorvátsky Grob a lokalite Čierna Voda a preto konanie zastavil. Konanie vo veci odvolania 

regulovaného subjektu voči rozhodnutiu úradu č. 0019/2021/V-ZK zo dňa 10. 11. 2021 bolo 

zastavené rozhodnutím č. 07/34878/22/RR dňa 21. 02. 2022.  

 

V kompetencii úradu nie je rozhodovanie o tom, kto je prevádzkovateľ verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie. Túto problematiku rieši zákon č. 442/2002 Z. z. a zákon  

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), nútenú správu verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie rieši zákon č. 442/2002 Z. z. Preto úrad vychádza výlučne 

z uvedeného zákona,  podľa ktorého v znení platnom v roku 2021 nútená správa končí ex lege, 

podpísaním zmluvy o prevádzkovaní medzi vlastníkom a prevádzkovateľom. Úrad berie do úvahy 

tiež stanoviská  Generálnej prokuratúry a Ministerstva životného prostredia SR, ktoré potvrdzujú 

ukončenie nútenej správa ex lege. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., skrátený názov: AVS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava 

Ing. Andrej Juris 

predseda 

Ing. Martin Horváth 

podpredseda 


