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R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0002/2018/V             Bratislava 09. 02. 2018 

Číslo spisu: 297-2018-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 zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 

 

r o z h o d o l 
 

podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2, 3 a 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 tak, že pre regulovaný subjekt ZDRAVOTECHNIKA, s. r. o.,  

Olšovského 228/34, 901 01 Malacky, IČO 45 624 160 s ch v a ľ u j e pre lokalitu 

„Cintorínska I.+II.“ v obci Kostolište  na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 

do 31. decembra 2021 túto cenu: 

 

1. maximálna cena za dodávku pitnej vody  

    verejným vodovodom         1,0880 €/m3. 

 

Cena uvedená v tomto rozhodnutí je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 17. 01. 2018 

doručený pod podacím číslom úradu 2067/2018/BA návrh ceny za dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom v obci Kostolište, v lokalite „Cintorínska I.+II. (ďalej len „návrh ceny“)  

regulovaného subjektu ZDRAVOTECHNIKA, s. r. o., Olšovského 228/34, 901 01 Malacky, 

IČO 45 624 160  (ďalej len „regulovaný subjekt“).  

Doručením návrhu ceny sa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) 

začalo konanie o cenovej regulácii. 

Po preskúmaní predloženého cenového návrhu úrad zistil, že predložený cenový návrh 

bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii a bol neúplný, pretože 

neobsahoval všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii.  

Úrad listom č. 2773/2018/BA zo dňa 23. 01. 2018 vyzval regulovaný subjekt  

na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote päť dní odo dňa doručenia uvedenej 

výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového 

konania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 0002/2018/V-PK zo dňa 23. 01. 2018. 
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Regulovaný subjekt opravil nedostatky v návrhu ceny v stanovenej lehote doplnením 

údajov potrebných na posúdenie návrhu, ktoré boli doručené úradu dňa 01. 02. 2018 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 4258/2018/BA. 

  Nakoľko ide o schválenie ceny pre novú lokalitu, vyhodnotenie vplyvu ceny  

na odberateľa nie je možné urobiť porovnaním s predchádzajúcim stavom. Úhrada za dodávku 

pitnej vody pri spotrebe vody 35 m3/rok bude pre 1 obyvateľa predstavovať sumu 38,08 €/rok  

bez DPH, čo je 3,17 eur za mesiac. Úhrada za dodávku pitnej vody pre priemernú rodinu bude 

predstavovať 114,24 eur za rok bez DPH, čo je 9,52 eur za mesiac bez DPH. 

 

Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu ceny, doplnených a 

opravených podkladov, ako aj opraveného výpočtu ceny listom č. 44042/2017/BA 

konštatoval, že návrh ceny bol preukázaný v  rozsahu navrhovanom regulovaným subjektom 

po oprave údajov.  

Podľa § 14 ods. 10 zákona o regulácii úrad v cenovom konaní rozhodne do 60 dní  

od začiatku konania pre regulované činnosti výroba a dodávka pitnej vody verejným 

vodovodom, výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou.  

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.  

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je  

v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2, 3 a 8 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 

obdobia platí na celé regulačné obdobie, 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. 

 

 

 

     

    prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.                       Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

       predseda Úradu pre reguláciu                      podpredseda Úradu pre reguláciu 

    sieťových odvetví                         sieťových odvetví 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

ZDRAVOTECHNIKA, s. r. o., Olšovského 228/34, 901 01 Malacky  

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 


