Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0001/2020/V-ZK
Číslo spisu: 94-2020-BA

Bratislava 14. 04. 2020

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 na zmenu rozhodnutia č. 0158/2017/V z 24. 02. 2017, ktorým boli určené 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
rozhodol
podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov tak, že konanie vo veci návrhu na zmenu rozhodnutia
č. 0158/2017/V z 24. 02. 2017
z a s t a v u j e, pretože regulovaný subjekt Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 37, vzal svoj
návrh na začatie konania späť.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 20. 12. 2019 doručený
pod podacím číslom úradu 45449/2019/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0158/2017/V
z 24. 02. 2017, ktorým boli určené 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“
alebo „návrh cien“), regulovaného subjektu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 37 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto
dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu rozhodnutia.
Podľa § 14 ods. 3 tretia veta zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci návrhu cien
je účastníkom cenového konania aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
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 dodávku pitnej vody verejným vodovodom.
Úrad oznámil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky začatie konania
o návrhu na zmenu rozhodnutia listom č. 414/2020/BA z 13. 01. 2020.
Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad dospel k záveru,
že tento návrh je neúplný, pretože neobsahuje všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 písm. b)

zákona o regulácii, ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu. Úrad listom č. 1205/2020/BA
z 20. 01. 2020 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu na zmenu
rozhodnutia v lehote tridsať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy a následne rozhodnutím
č. 0002/2020/V-PK konanie prerušil.
Regulovaný subjekt 20. 02. 2020 doručil pod podacím číslom úradu 4767/2020/BA
doplnenie podkladov a odôvodnenie návrhu
Úrad listom č. 6278/2020/BA z 02. 03. 2020 vyzval regulovaný subjekt na vyjadrenie
sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia.
Regulovaný subjekt listom zo 17. 03. 2020, ktorý bol úradu doručený pod podacím
číslom úradu 7600/2020/BA, oznámil úradu, že návrh na zmenu rozhodnutia berie späť.
Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správny
orgán konanie zastaví, ak účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie
sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím
návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán.
Podľa § 14 ods. 3 prvá veta zákona o regulácii vo veci návrhu cien je účastníkom
cenového konania regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh cien a podľa § 14 ods. 3 tretia
veta zákona o regulácii je účastníkom cenového konania aj Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky súhlasí so späťvzatím návrhu,
čo oznámilo listom doručeným 03. 04. 2020 a zaevidovaným pod podacím číslom úradu
8756/2020/BA.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania
sa nemožno odvolať.
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