
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: 0026/2020/V             Bratislava 15. 10. 2020 

Číslo spisu: 36-2020-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. 0159/2017/V zo dňa 27. 02. 2017 a rozhodnutia 

č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017, ktorými určil maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej 

vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 

a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  

 

r o z h o d o l 

 

podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v  spojení s  § 2 písm. a), b) a 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 vyhlášky 

č. 204/2018 Z. z. na návrh regulovaného subjektu tak,  že  m e n í   rozhodnutie  

č. 0159/2017/V  z 27. 02. 2017 a rozhodnutie č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017 pre  

regulovaný subjekt Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,  Komenského 50,  

042 48  Košice,    IČO  36 570 460,  s  účinnosťou  odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 

do konca 5. regulačného obdobia takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

 

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

      verejným vodovodom                 1,3362 €/m3, 

  2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 

     verejným vodovodom                 0,8074 €/m3, 

  3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                                                                                     0,9870 €/m3.“ 

 

nahrádzajú slovami 

 

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

      verejným vodovodom                 1,3530 €/m3, 

  2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 

     verejným vodovodom                 0,8242 €/m3, 

  3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                                                                                     1,0235 €/m3.“ 

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 



 
2 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0159/2017/V  z 27. 02. 2017 a rozhodnutia 

č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú 

súčasť rozhodnutia č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0267/2017/V 

z 19. 12. 2017. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 23. 12. 2019 doručený 

pod podacím číslom úradu 45585/2019/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0159/2017/V 

z 27. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017, ktorým boli určené 

maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu 

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

verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, 

IČO 36 570 460  (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 tretia veta 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 stáva 

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. 258/2020/BA 

z 08. 01. 2020. 

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 určení cien na rok 2018. 

 Zmenou ekonomických parametrov je nárast ekonomicky oprávnených 

prevádzkových nákladov, ktorý pozostáva predovšetkým  z nárastu osobných nákladov 

v zmysle 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. (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“) a v nich aj príplatkov za prácu cez 

víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok a príspevkov zamestnancom na rekreáciu. Ďalšie 

zvýšenie nákladov predstavuje zvýšenie  odpisov z novo zaradeného majetku a zvýšenie zisku 

na úroveň podľa vyhlášky č. 21/2017 Z. z. 
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Regulovaný subjekt v zmysle § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii vyhodnotil vplyv 

navrhovaného zvýšenia cien tak, že navrhnuté zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom 1,4251 €/m3, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 

0,8963 €/m3  a za  odvádzanie a čistenie  odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0521 €/m3 

pri priemernej spotrebe vody 35 m3 na osobu za rok by spôsobilo ročný nárast nákladov pre 

štvorčlennú domácnosť vo výške 26 eur vrátane DPH, čo predstavuje mesačný nárast 

nákladov o 2,16 eur vrátane DPH. 

Predložený a doplnený návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona 

o regulácii bol neúplný, pretože neobsahoval všetky podklady potrebné na posúdenie návrhu 

ceny podľa § 40 ods. 1 zákona o regulácii. 

 Úrad listom č. 1236/2020/BA z 20. 01. 2020 vyzval regulovaný subjekt 

na odstránenie nedostatkov návrhu na zmenu rozhodnutia v lehote dvadsať 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. 0003/2020/V-PK z 20. 01. 2020. 

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. 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 8 zákona o regulácii regulovaný subjekt je povinný 

predložiť doplnenie návrhu na výzvu úradu až po jeho schválení štatutárnym orgánom 

obchodnej spoločnosti. 

Regulovaný subjekt na základe výzvy úradu predložil v stanovenej lehote doplnené 

podklady potrebné na posúdenie návrhu schválené predstavenstvom regulovaného subjektu, 

ktoré boli doručené úradu 12. 02. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

3836/2020/BA. 

Úrad po preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia a  na základe výzvy 

doplnených podkladov určil rozhodnutím č. 0006/2020/V z 05. 03. 2020 nasledovné 

maximálne ceny: za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,3530 €/m3, 

za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,8242 €/m3 a za odvádzanie 

a čistenie  odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0364 €/m3. Zároveň úrad vyhodnotil 

dopady zvýšenia cien na priemernú rodinu tak, že pri úradom určených cenách dôjde 

k nárastu vodného a stočného spolu o 0,0662 €/m3, čo predstavuje nárast o 2,8 %. Pre 

priemernú trojčlennú rodinu predstavuje toto zvýšenie ceny pri priemernej spotrebe 

34 m3/osoba/rok nárast výdavkov vrátane DPH ročne o 6,53 €, mesačne o 0,54 €.  

Pri určení maximálnych cien úrad prihliadal na skutočnosť, že došlo k nárastu 

ekonomicky oprávnených prevádzkových nákladov, v rámci nich k nárastu osobných 

nákladov ako oprávnených nákladov na zvýšenie miezd zamestnancov v súlade s vyhláškou 

č. 21/2017 Z. z. najviac na úroveň priemernej mesačnej hrubej mzdy v hospodárstve SR a na 

zvýšenie zákonných sociálnych nákladov (príplatkov za prácu cez víkend, v noci a prácu 

vo sviatok a príspevkov zamestnancom na rekreáciu). Úrad pri svojom rozhodovaní vzal do 

úvahy ustanovenie § 8 ods. 8 a § 9 ods. 8 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorého sa pri 

návrhu maximálnej ceny prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomická dôsledky 
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úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické a klimatické podmienky 

príslušného regiónu. 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 4920/2020/BA z 21. 02. 2020 

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 stanovenej lehote listom na úrade evidovanom pod číslom 

6697/2020/BA zo 04. 03. 2020 vyjadril, že podklady považuje za úplne, správne a podľa jeho 

názoru dostatočné pre vydanie rozhodnutia, a preto nemá pripomienky. 

Ministerstvo, ako účastník konania, svoje práva v zmysle správneho poriadku 

nevyužilo. 

Na základe uvedeného úrad po opätovnom preskúmaní predloženého a doplneného 

návrhu na zmenu rozhodnutia vydal 05. 03. 2020 rozhodnutie č. 0006/2020/V, ktoré bolo 

doručené 12. 03. 2020 regulovanému subjektu, Ministerstvu životného prostredia SR bolo 

doručené taktiež 12. 03. 2020. 

Voči rozhodnutiu č. 0006/2020/V z 05. 03. 2020 zaslal regulovaný subjekt zastúpený 

advokátskou  kanceláriou Allen & Overy Bratislava, s. r. o.  v zákonnej lehote odvolanie 

doručené úradu 21. 04. 2020 a zaevidované pod podacím číslom úradu 9866/2020/BA. 

Odvolací orgán rozhodnutím č. 11/9866/20/RR z 31. 07. 2020 rozhodol tak, že rozhodnutie 

prvostupňového orgánu č. 0006/2020 z 05. 03. 2020, ktorým bolo zmenené rozhodnutie  

č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017 a rozhodnutie č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017, ktorými boli 

určené maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu 

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

verejnou kanalizáciou zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie 

a rozhodnutie. 

Na základe uvedeného úrad opakovane skúmal podklady doručené regulovaným 

subjektom v rámci návrhu na zmenu rozhodnutia a tiež podklady doplnené regulovaným 

subjektom v priebehu konania, avšak nezistil dôvody na zmenu svojho rozhodnutia a úradom 

určené maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu 

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

verejnou kanalizáciou uvedené v rozhodnutí č. 0006/2020/V z 05. 03. 2020 opakovane 

potvrdzuje. 

Regulovaný subjekt v návrhu na zmenu cenového rozhodnutia odôvodňuje svoj návrh 

zmenou nasledovných ukazovateľov:  

- faktora investičného rozvoja Y z dôvodu zaradenia nového majetku, ktorý má vplyv 

na zvýšenie ceny pitnej vody o 0,0024 €/m3 a u odpadovej vody o 0,0100 €/m3, 

- hodnoty zmeny primeraného zisku NPZ, ktorý by predstavoval zvýšenie ceny 

u pitnej vody o 0,053 €/m3 a u odpadovej vody o 0,032 €/m3, 
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- hodnoty zmeny nákladov Z, ktorý v tomto prípade vyplynul z rastu osobných 

nákladov a predstavuje nárast cien u pitnej vody o 0,0335 €/m3 a u odpadovej vody  

o 0,0231 €/m3. 

Podľa  § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa postupuje v cenovom 

konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, použije sa vo 

výpočte hodnota zmeny nákladov Z, ktorá vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré 

ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady NV a NS regulovaného subjektu.  

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 v rámci posudzovania návrhu regulovaného subjektu a doplnených podkladov 

konštatuje, že regulovaný subjekt pri výpočte cien postupoval podľa správnych vzorcov 

uvedených v § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a zahrnul do výpočtu ceny  

za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody 

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

predloženého v návrhu na zmenu cenového rozhodnutia všetky parametre zmeny ceny, teda 

zmenu ekonomických parametrov Z ovplyvňujúcich prevádzkové náklady NV a NS,  zmenu 

faktora investičného rozvoja Y a zmenu hodnoty primeraného zisku NPZ. Avšak zmena 

faktora investičného rozvoja Y a zmena hodnoty primeraného zisku NPZ nie sú dôvodom na 

zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, preto úrad v rámci zmeny 

rozhodnutia na tieto parametre prihliada a zahrnie ich do zmenených cien, alebo ich zahrnie 

čiastočne, len pokiaľ takéto zvýšenie ceny je v súlade s § 3 ods. 1 zákona o regulácii a tiež 

v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 a § 9 ods. 8 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorého sa pri 

návrhu maximálnej ceny prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky 

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

príslušného regiónu. 

V prípade posudzovania návrhu na zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom a za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom úrad 

neakceptoval zvýšenie ceny z dôvodu nárastu odpisov z novo zaradeného majetku (faktor 

investičného rozvoja Y) a zvýšenie hodnoty primeraného zisku NPZ, ktoré nie sú dôvodom na 

zmenu ceny podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Úrad vzal do úvahy hodnotu 

zmeny nákladov Z, ktoré ovplyvňujú  prevádzkové náklady NV, avšak nie v plnom rozsahu. 

Úrad považuje za potrebné kontrolovať primeranosť, opodstatnenosť  a nevyhnutnosť 

nákladov na regulované činnosti, v ktorých zaujímajú regulované subjekty monopolné 

postavenie, keďže absenciou trhového prostredia nie je vynútená dostatočná efektívnosť 

vynakladania prostriedkov. Preto úrad posudzoval, či predložené osobné náklady sú 

vynaložené  na vykonávanie regulovanej činnosti v nevyhnutnom rozsahu v zmysle § 2  

písm. e) zákona o regulácii. Úrad porovnal osobné náklady 14 vodárenských spoločností 

pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Na posúdenie nevyhnutnosti výšky osobných 

nákladov porovnal počty zamestnancov vo výrobe, dodávke a distribúcii pitnej vody 

v pomere k dodanému množstvu pitnej vody, v čom vykázal regulovaný subjekt najhorší 

výsledok – 30 227 m3 na 1 zamestnanca (priemer je 54 654 m3 na 1 zamestnanca) 

a v porovnaní k dĺžke sietí je to 5,70 km vodovodu na 1 zamestnanca (priemer je 6,78 km na 
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1 zamestnanca). Ďalej úrad porovnal produktivitu práce zamestnancov vo výrobe, dodávke 

a distribúcii pitnej vody verejným vodovodom v 14 vodárenských spoločnostiach, pričom 

zistil, že regulovaný subjekt má druhú najnižšiu produktivitu práce pri najvyššej cene za 

výrobu a dodávku pitnej vody a za výrobu a distribúciu pitnej vody. Úrad zisťoval tiež 

možnosť porovnať počet zamestnancov regulovaného subjektu s inou obdobnou vodárenskou 

spoločnosťou, a preto porovnal verejne dostupné údaje zahraničnej spoločnosti s obdobnou 

dĺžkou sietí a obdobnými podmienkami získavania surovej neupravenej vody, ktorá dodáva 

97 190 tis. m3 pitnej vody za rok (povrchová vody upravovaná), odvádza a čistí  

111 362 tis. m3 odpadovej vody za rok, celková dĺžka vodovodnej a kanalizačnej siete je 

9 134 km a celkový počet zamestnancov spoločnosti je 1 123. Regulovaný subjekt dodáva  

34 645 tis. m3 pitnej vody za rok (približne polovica podzemnej vody a polovica upravenej 

povrchovej vody), odvádza a čistí 42 325 tis. m3 odpadovej vody za rok, celková dĺžka 

vodovodnej a kanalizačnej siete je 9 375 km a celkový počet zamestnancov je 2053. Počet 

zamestnancov zahraničnej spoločnosti sa neodráža vo vyššom využívaní služieb, pretože 

služby tvoria len 5,6 % zo zloženia jednotkovej ceny zahraničnej spoločnosti, u regulovaného 

subjektu tvoria služby 9,1 % zo zloženia jednotkovej ceny spoločnosti.  

Úrad pri svojom rozhodovaní berie na zreteľ § 8 ods. 8 a § 9 ods. 8 vyhlášky  

č. 21/2017 Z. z., preto pri schvaľovaní cien za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody prihliada tiež na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky 

úhrady za vodohospodárske služby, ale tiež na geografické a klimatické podmienky 

príslušného regiónu. Vo veci prihliadania na sociálne dôsledky úhrady za vodohospodárske 

služby úrad vzal do úvahy porovnanie jednotlivých regiónov Slovenska štatistickým úradom 

Európskej únie Eurostat. Tento použil na porovnávanie ukazovateľ HDP na obyvateľa meraný 

v parite kúpnej sily (PPS), ktorý berie do úvahy rozdielne úrovne kúpnej sily a mal by tak 

umožniť lepšie porovnanie medzi regiónmi, keďže sa zohľadňujú platy aj ceny. Rozdiely 

v rámci Slovenska boli výrazné a napr. Bratislavský kraj mal pri vstupe Slovenska do EÚ  

3,1-násobne vyšší HDP na obyvateľa ako východ Slovenska, pričom v roku 2017 bol tento 

rozdiel 3,3-násobný. Úrad prihliada aj na geografické  a hydrogeologické podmienky regiónu 

východného Slovenska, ako napr. dostupnosť zdrojov pitnej vody pre dané územie a z toho 

vyplývajúci najvyšší podiel povrchovej vody spomedzi vodárenských spoločností na 

Slovensku, používanej po úprave na zásobovanie odberateľov pitnej vody. Preto cena za 

výrobu a  dodávku  pitnej vody regulovaného subjektu -1,3530 eur/m3 bez DPH je najvyššia 

v rámci vodárenských spoločností na Slovensku, o viac ako 0,60 eur/m3 vyššia od najnižšej 

ceny a o  0,30 eur/m3 vyššia ako vážený priemer cien vodárenských spoločností na Slovensku. 

Všetky uvedené skutočnosti sú dôvodom na obzvlášť dôsledné posudzovanie nevyhnutnosti 

nárastu ceny regulovaného subjektu a najmä nevyhnutnosti miery vynaložených nákladov na 

regulovanú činnosť. 

Pri posudzovaní návrhu na zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

úrad vzal do úvahy hodnotu zmeny nákladov Z, ktoré ovplyvňujú  prevádzkové náklady NS, 

v plnom rozsahu, teda vo výške 0,0231 €/m3. Taktiež úrad čiastočne uznal  zvýšenie hodnoty 

primeraného zisku NPZ  o 0,0186 €/m3 za účelom podpory investícií v oblasti odvádzania 

a čistenia odpadovej vody. Zmena faktora investičného rozvoja Y nie je dôvodom na zmenu 

rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, preto úrad v rámci zmeny 

rozhodnutia na tento parameter neprihliadal, pričom vzal do úvahy tiež ustanovenie § 9 ods. 8 

vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorého pri určení ceny prihliadal na sociálne, 

environmentálne a ekonomická dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, preto mieru 

primeraného zisku zvýšil len čiastočne. 

Regulovaný subjekt v rámci doplnenia podkladov k cenovému konaniu doručených 

úradu 12. 02. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 3836/2020/BA predložil 
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výpis uznesenia č. 48/2016 zo zápisnice zo 4. zasadnutia Predstavenstva spoločnosti, ktoré sa 

uskutočnilo 26. 09. 2016, a v ktorom predstavenstvo schvaľuje návrh informácií, ktoré tvoria 

obchodné tajomstvo spoločnosti. Označenie údajov v tomto výpise uznesenia, ktoré sú 

obchodným tajomstvom, je v rozpore s ustanovením § 14 ods. 14 zákona o regulácii, a taktiež 

výpis uznesenia nepreukazuje, že ide o obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného 

zákonníka. Z uvedeného dôvodu úrad v zmysle § 14 ods. 12 v spojení s § 45e zákona 

o regulácii vyzval listom č. 23885/2020/BA z 29. 09. 2020 regulovaný subjekt, aby v lehote 

piatich dní označil a preukázal, ktoré skutočnosti návrhu na zmenu rozhodnutia 

z 23. 12. 2019, evidovaného v registratúrnom stredisku úradu pod č. 45585/2019/BA 

založeného v spise č. 36-2020-BA, doplnenia návrhu z 12. 02. 2020 evidovaného pod 

podacím číslom úradu 3836/2020/BA a odvolania voči rozhodnutiu z 23. 04. 2020 

evidovaného pod podacím číslom úradu 9866/2020/BA, považuje za obchodné tajomstvo 

podľa § 17 Obchodného zákonníka. Zároveň bol regulovaný subjekt upozornený, že ak 

v stanovenej lehote nevyhovie tejto výzve, bude úrad vychádzať z predpokladu, že návrh 

návrhu na zmenu rozhodnutia, doplnenie návrhu a jeho prílohy, odvolanie voči rozhodnutiu 

ako aj všetky ich súčasti, nie sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného 

zákonníka a zverejní ich na svojom webovom sídle v plnom znení.  

Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadril. 

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

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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                                                         Marián Horváth 

   predseda                   podpredseda  

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,  Komenského 50, 042 48  Košice 

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

812 35  Bratislava 


