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 R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0032/2020/V             Bratislava 14. 12. 2020 

Číslo spisu: 5684-2020-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 návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0244//2017/V z 28. 02. 2017 v znení 

rozhodnutia č. 0003/2018/V z 27. 02. 2018, 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 pre lokalitu Chorvátsky Grob, 

rozhodnutia č. 0010/2019/V z 31. 07. 2019, 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, 

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 § 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,                 

§ 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. 0244/2017/V z 28. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0003/2018/V                 

z 27. 02. 2018, rozhodnutie č. 0010/2019/V z 31. 07. 2019 a rozhodnutie č. 0018/2019/V   

z 02. 10. 2019 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 konca 5. regulačného obdobia takto: 

 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0244/2017/V z 28. 02. 2017 v znení rozhodnutia                 

č. 0003/2018/V z 27. 02. 2018 sa slová 

 

„ 1. maximálna cena za dodávku pitnej vody  

       verejným vodovodom                 1,1553 €/m
3
, 

 

   3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie  odpadovej vody 

       verejnou kanalizáciou                        1,2563 €/m
3
.“ 

 

nahrádzajú slovami 
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„ 1. maximálna cena za dodávku pitnej vody  

       verejným vodovodom                 1,2367 €/m
3
, 

 

   3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie  odpadovej vody 

       verejnou kanalizáciou                        1,1071 €/m
3
.“ 

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0244/2017/V z 28. 02. 2017 v znení rozhodnutia              

č. 0003/2018/V z 27. 02. 2020 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú 

súčasť rozhodnutia č. 0244/2017/V z 28. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0003/2018/V                 

z 27. 02. 2018. 

 

 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0010/2019/V z 31. 07. 2019 sa slová 

 

„ 1. maximálna cena za dodávku pitnej vody 

       verejným vodovodom                  0,8910 €/m
3
, 

 

   2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie  odpadovej vody 

       verejnou kanalizáciou                        1,1371 €/m
3
.“ 

 

nahrádzajú slovami 

 

„ 1. maximálna cena za dodávku pitnej vody 

       verejným vodovodom                  0,9453 €/m
3
, 

 

   2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  

       verejnou kanalizáciou                       1,2140 €/m
3
.“ 

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0018/2019/V z 02. 10. 2019 sa slová 

 

„ 1. maximálna cena za dodávku pitnej vody 

       verejným vodovodom                  0,8910 €/m
3
, 

 

   2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie  odpadovej vody 

       verejnou kanalizáciou                        1,1371 €/m
3
.“ 

 

nahrádzajú slovami 

 

„ 1. maximálna cena za dodávku pitnej vody 

       verejným vodovodom                  0,9453 €/m
3
, 

 

   2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  

       verejnou kanalizáciou                       1,2140 €/m
3
. 

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 
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Odôvodnenie:    

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 02. 10. 2020 doručený  

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 24222/2020/BA návrh na zmenu rozhodnutia  

č. 0244/2017/V z 28. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0003/2018/V z 27. 02. 2018,          

ktorým boli určené maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za 

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

verejnou kanalizáciou pre lokalitu Chorvátsky Grob, rozhodnutia č. 0010/2019/V               

z 31. 07. 2019, 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, 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 „návrh na 

zmenu rozhodnutia“) pre regulovaný subjekt Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o.,       

krátený názov: AVS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 34 134 697 (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 § 14 ods. 3 tretej vety 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. 24619/2020/BA 

zo 07. 10. 2020. 

 

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 maximálnych cien. Dôvodom zvýšenia ekonomicky oprávnených  

nákladov bolo najmä zvýšenie regulovaných cien Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

(ďalej len „BVS, a.s.“), ktorej úrad rozhodnutím č. 0016/2020/V zo 06. 08. 2020 zvýšil 

maximálnu cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom o 0,0543 €/m
3
 

a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody o 0,0769 €/m
3
. Ako ďalšie 

dôvody zmeny ekonomických parametrov uviedol regulovaný subjekt nárast nákladov na 

spotrebu energií a zvýšenie osobných nákladov.  

 

V zmysle § 14 ods. 4 písm. d) regulovaný subjekt vyhodnotil vplyv návrhu ceny na 

jednotlivé skupiny odberateľov nasledovne: Schválenie maximálnej ceny za dodávku pitnej 

vody vo výške 1,7361 €/m
3
 a maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody vo 

výške 1,6865 €/m
3
 v lokalite Chorvátsky Grob by pre priemernú trojčlennú rodinu                 

so spotrebou 34 m
3
/os./rok predstavovalo zvýšenie výdavkov o 103,13 € za rok bez DPH 

(123,76 €/rok s DPH). Pri úhrade len za dodávku pitnej vody by nastalo zvýšenie výdavkov 

o 59,24 € za rok bez DPH (71,09 €/rok s DPH). Schválenie maximálnej ceny za dodávku 
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pitnej vody verejným vodovodom  vo výške 1,1087 €/m
3 

a maximálnej ceny  za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 1,4624 €/m
3 

v lokalitách Nový 

Miloslavov a Miloslavov – Východ by pre priemernú trojčlennú rodinu so spotrebou             

34 m
3
/os./rok predstavovalo zvýšenie výdavkov o 55,39 € za rok bez DPH (66,47 €/rok 

s DPH). Pri úhrade len za dodávku pitnej vody by zvýšenie nákladov bolo vo výške 22,21 € 

za rok bez DPH (26,65 €/rok s DPH). 

 

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.  

 

Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že predložený 

návrh na zmenu rozhodnutia je neúplný, pretože neobsahuje všetky podklady podľa                 

§  14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, pretože neobsahuje všetky podklady podľa § 7 ods. 4 

vyhlášky úradu 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.“),  ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu 

 

Úrad listom č. 25312/2020/BA z 19. 10. 2020 vyzval regulovaný subjekt 

na odstránenie nedostatkov v 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. 0029/2020/V-PK z 19. 10. 2020. Úrad na doplnenie návrhu ceny žiadal predložiť prílohu     

č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. s presnými počtami zamestnancov pre každú lokalitu zvlášť, 

odôvodniť rozdiel medzi nákladmi uvedenými v skutočných údajoch za rok 2019 a nákladmi 

uvedenými v návrhu na zmenu rozhodnutia, doložiť vo vecnom a finančnom vyjadrení 

prehľad nákladov v položkách spotreba materiálu a ostatné služby pre lokalitu Chorvátsky 

Grob z prílohy č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.. Ďalej úrad žiadal vysvetliť hodnoty NV2020,        

NS2020 a Y2019 použité vo výpočtoch maximálnych cien a vylúčiť opravy verejnej kanalizácie 

z opráv verejného vodovodu v prílohe č. 14 k vyhláške č. 21/2017 Z. z..  Zároveň úrad vyzval 

regulovaný subjekt, aby v lehote dvadsať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy označil 

a preukázal, ktoré skutočnosti návrhu ceny a doplneného návrhu ceny považuje za obchodné 

tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. V prípade nevyhovenia uvedenej výzve bude 

úrad vychádzať z predpokladu, že doručený návrh na zmenu rozhodnutia a doplnený návrh 

nie je predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka a zverejní ho na 

svojom webovom sídle v plnom znení. Zároveň úrad poučil regulovaný subjekt, že podľa § 14 

ods. 14 zákona o regulácii porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je 

zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch, ekonomickej efektívnosti 

a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny 

pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 4 písm. a) až e). 

 

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 čiastočne odstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia 

v stanovenej lehote doplnením podkladov a údajov potrebných na posúdenie návrhu, ktoré 

boli doručené úradu 06. 11. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

26750/2020/BA, avšak nerozpísal všetky náklady z položiek spotreba materiálu a ostatné 

služby vo vecnom a finančnom vyjadrení. 
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Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia              

a doplnených podkladov opätovne zistil, že predložený návrh na zmenu rozhodnutia                

je neúplný, pretože neobsahuje všetky podklady podľa §  14 ods. 4 písm. b) zákona 

o regulácii, pretože neobsahuje všetky podklady podľa § 7 ods. 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., 

ktoré sú  potrebné na posúdenie návrhu.  

 

Úrad listom č. 278812020/BA z 26. 11. 2020 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. 0032/2020/V-PK z 26. 11. 2020. Úrad na doplnenie návrhu ceny opätovne žiadal doložiť 

prehľad nákladov položiek spotreba materiálu a ostatné služby pre lokalitu Chorvátsky Grob 

vo vecnom a finančnom vyjadrení za všetky položky (vrátane režijných nákladov) a pre 

všetky regulované činnosti. S prihliadnutím na fakt, že regulovaný subjekt označil celý návrh 

na zmenu rozhodnutia a aj doplnené podklady návrhu na zmenu rozhodnutia ako obchodné 

tajomstvo, úrad opätovne vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote desať dní preukázal,          

že má zavedený inštitút obchodného tajomstva vrátane jeho ochrany. Zároveň úrad opätovne 

poučil regulovaný subjekt, že podľa § 14 ods. 14 zákona o regulácii porušením alebo 

ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených 

nákladoch, ekonomickej efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií 

započítaných do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 4 

písm. a) až e).  V prípade nepreukázania obchodného tajomstva v súlade s uvedenou výzvou, 

úrad bude vychádzať z predpokladu, že doručený návrh na zmenu rozhodnutia a všetky jeho 

súčasti nie sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka 

a zverejní ich na webovom sídle v plnom znení.  

 

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia v stanovenej 

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

úradu 01. 12. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 28213/2020/BA. 

K výzve na preukázanie obchodného tajomstva regulovaný subjekt uviedol, že nemá 

zavedený inštitút obchodného tajomstva vrátane jeho ochrany.   

 

Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia, 

podkladov doplnených na základe výziev úradu listami zaevidovanými pod podacími číslami 

úradu 26750/2020/BA a 28213/2020/BA a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 

2019 konštatuje, že návrh na zmenu rozhodnutia neakceptuje v navrhovanom rozsahu.             

 

Podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 je Z hodnota zmeny nákladov v eurách na objemovú 

jednotku, ktorá sa použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa       

§ 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických 

parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady NV a NS 

regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny  v eurách na 

objemovú jednotu a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu rozhodnutia.  

 

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 21 Z. z. ekonomicky oprávnenými nákladmi sú 

aj osobné náklady, a to priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t 

zohľadňujúce najviac výšku dosiahnutej priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca 

v hospodárstve Slovenskej republiky v roku t-2 zverejnenej na webovom sídle Štatistického 

úradu Slovenskej republiky.  

 

Pri určení maximálnej ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre lokalitu 

Chorvátsky Grob úrad prihliadal na navýšenie prevádzkových nákladov, ktoré nastali 

v dôsledku rastu osobných nákladov zohľadňujúcich priemernú mesačnú mzdu v národnom 
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hospodárstve, avšak tieto náklady boli uvedené v rozpore s § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky           

č. 21/2017 Z. z., nakoľko podľa údaja zverejneného na webovom sídle Štatistického úradu 

Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve v roku t-2,       

t. j. v roku 2018 vo výške 1 013 €. Regulovaný subjekt v návrhu na zmenu rozhodnutia 

uviedol, že pre regulovanú činnosť pitná voda v lokalite Chorvátsky Grob bolo v roku 2019 

zamestnaných 4,4269 zamestnancov. Podľa vyššie uvedeného úrad upravil výšku osobných 

nákladov, ktorú regulovaný subjekt vyčíslil nad rámec ekonomicky oprávnených nákladov. 

Úrad tak isto prihliadal aj na navýšenie nákladov spojených so zvýšením maximálnej ceny 

BVS, a.s., a toto navýšenie akceptoval v plnom rozsahu. Ďalej úrad upravil aj výšku nákladov 

na dodávateľské opravy, nakoľko bolo zistené, že regulovaný subjekt nesprávne uviedol 

niektoré činnosti, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou pitná voda do prílohy č. 14 

k vyhláške č. 21/2017 Z. z. Úrad v liste č. 25312/2020/BA vyzval regulovaný subjekt na 

opravu uvedenej prílohy. Regulovaný subjekt v doplnení návrhu na zmenu rozhodnutia 

upravil pôvodnú výšku dodávateľských opráv pre regulovanú činnosť pitná voda z pôvodnej 

výšky 25 631 € na sumu 19 086 €. Úrad vo výzve žiadal aj odôvodniť rozdiel nákladov 

v položke spotreba materiálu z prílohy č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z., nakoľko uvedená 

suma v návrhu na zmenu rozhodnutia 51 084 € nekorešpondovala so sumou 32 539 € 

uvedenou v skutočných údajoch za rok 2019. Regulovaný subjekt odôvodnil tento rozdiel 

tým, že ku skutočným nákladom za rok 2019 v lokalite Chorvátsky Grob pripočítal aj náklady 

za ostatné lokality prevádzkované regulovaným subjektom. Akceptovanie týchto nákladov by 

znamenalo, že odberatelia v lokalite Chorvátsky Grob by mali v cene za  dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom započítané aj náklady odberateľov iných lokalít. Z tohto dôvodu úrad 

nemôže akceptovať takéto napočítanie nákladov za viacero lokalít, ktoré majú rôzne 

maximálne ceny. Na základe uvedeného úrad považuje návrh na zmenu ceny za dodávku 

pitnej vody verejným vodovodom, preukázaný len do výšky úradom určených maximálnych 

cien. Návrh na zvýšenie ceny za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom nebol 

regulovaným subjektom preukázaný. Po vylúčení niektorých nákladov, ktoré nevstupujú do 

výpočtu ceny za distribúciu pitnej vody ako aj prepočítaním pomernej časti ostatných 

prevádzkových nákladov na distribúciu pitnej vody, vychádza cena 1,0000 €/m
3
, ktorá je  

platná v súčasnosti, ako primeraná cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom.                   

Pri porovnaní s inými vodárenskými spoločnosťami je cena za distribúciu pitnej vody 

verejným vodovodom vo výške 1,0000 €/m
3
 vyššia než obvyklá cena za túto regulovanú 

činnosť. Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom sa u iných vodárenský 

spoločností pohybuje približne na úrovni 70 – 75 % z ceny pre konečného spotrebiteľa. 

Regulovaný subjekt bude mať po zvýšení ceny za dodávku pitnej vody, ceny za distribúciu 

pitnej vody na úrovni 80 % z ceny pre konečného spotrebiteľa.  

 

Pri určení maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou pre lokalitu Chorvátsky Grob úrad opätovne akceptoval navýšenie 

prevádzkových nákladov, ktoré nastali v dôsledku rastu osobných nákladov, no obdobne ako 

pri určení maximálnej ceny za dodávku pitnej vody musel upraviť výšku osobných nákladov 

v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 21/2017 Z. z.. Regulovaný subjekt vykázal 

v regulovanej činnosti odpadová voda celkom 7,9467 zamestnancov, čo pri priemernej 

mesačnej mzde v národnom hospodárstve v roku 2018 vo výške 1 013 € predstavuje 

ekonomicky oprávnené mzdové náklady vo výške 96 600 € a nie 104 846 €, ako bolo uvedené 

v návrhu na zmenu rozhodnutia. Ďalej úrad upravil výšku dodávateľských opráv, ku ktorým 

pripočítal činnosti, ktoré boli vylúčené z regulovanej činnosti pitná voda, pretože sú súčasťou 

nákladov na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Regulovaný subjekt na základe výzvy 

upravil výšku nákladov na dodávateľské opravy z  pôvodných 36 043 € na sumu 44 123 €. 

Úrad upravil aj výšku nákladov na ostatné služby, nakoľko výška 60 013 € opätovne 

nekorešpondovala s výškou nákladov na ostatné služby 56 203 € uvedenou v skutočných 

údajoch za rok 2019. Regulovaný subjekt aj tento rozdiel odôvodnil tým, že do návrhu na 

zmenu rozhodnutia boli zahrnuté aj náklady za ostatné lokality. Ani v tomto prípade úrad toto 
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navýšenie neakceptuje. Po opätovnom preskúmaní predloženého návrhu na zmenu 

rozhodnutia a po úprave ekonomicky oprávnených nákladov a po prepočítaní ceny za 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zmysle zákona o regulácii a vyhlášky č. 21/2017 Z. z. 

úrad dospel k záveru, že aktuálne platná maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej 

vody verejnou kanalizáciou v lokalite Chorvátska Grob je výrazne vyššia ako vychádza 

z výpočtu maximálnej ceny a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. Pri rozhodovaní o znížení maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej 

vody verejnou kanalizáciou pre lokalitu Chorvátsky Grob úrad porovnal skutočné údaje 

z rokov 2017, 2018 a 2019 a zistil, že v každom z uvedených rokov boli ekonomicky 

oprávnené náklady vynaložené na regulovanú činnosť odpadová voda výrazne nižšie ako 

náklady započítané do schválenej maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, 

takže úrad sa uistil, že nejde o výnimočný pokles nákladov v jednom roku. Pri výpočte 

maximálnych cien za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadovej vody úrad bral do 

úvahy skutočnosť, že regulovaný subjekt vykonáva od januára 2020 v lokalite Chorvátsky 

Grob nútenú správu, a preto súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov už nie je nájomné 

za vodohospodársky majetok. Rovnako úrad neakceptoval náklady uvedené vo výpočtoch 

maximálnych cien regulovaným subjektom ako NV2020 a NS2020, nakoľko podľa vyjadrenia 

regulovaného subjektu ide o náklady v roku 2020, čo je v rozpore so zákonom o regulácii 

a vyhláškou č. 21/2017 Z. z..  

 

Pri úradom určených maximálnych cenách pre lokalitu Chorvátsky Grob bude zmena 

cien pre priemernú trojčlennú rodinu so spotrebou 34 m
3
/os./rok znamenať zníženie nákladov       

o 8,30 €/rok s DPH, t. j. 0,70 €/mesiac s DPH.  

 

Pri určení maximálnej ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom                

a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre lokality Nový 

Miloslavov a Miloslavov – Východ úrad neakceptuje navýšenie maximálnych cien z dôvodu 

výraznej zmeny ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. 

Aktuálne platné rozhodnutia o maximálnych cenách v uvedený lokalitách boli úradom vydané 

v roku 2019, pričom sa vo výpočte maximálnych cien vychádzalo z predpokladaných 

nákladov na rok (nie iba z jeho časti). Keďže regulovaný subjekt začal vykonávať regulované 

činnosti v týchto lokalitách až v priebehu roku 2019, nie je možné vykázať skutočné 

ekonomicky oprávnené náklady za celý kalendárny rok. Z tohto dôvodu úrad nemôže 

akceptovať zmenu ceny podľa § 17 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii, nakoľko nie je možné 

preukázať zmenu ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení 

maximálnych cien v uvedených lokalitách. Úrad však akceptoval v plnom rozsahu navýšenie 

nákladov, ktoré nastalo zmenou regulovaných cien BVS, a.s., vo výške 0,0543 €/m
3
              

pri nákupe pitnej vody a 0,0769 €/m
3
 pri odvádzaní a čistení odpadovej vody. Pri úradom 

určených maximálnych cenách bude zvýšenie nákladov pre priemernú trojčlennú rodinu so 

spotrebou 34 m
3
/os./rok predstavovať sumu 16,10 €/rok s DPH, t. j. 1,30 €/mesiac s DPH.  

 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 28418/2020/BA                

zo 04. 12. 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 vyjadril listom zo 07. 12. 2020 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 28601/2020/BA v ktorom uvádza,                           

že k predmetnému rozhodnutiu nenavrhuje ďalšie doplnenie.  

 

Úrad v snahe čo najobjektívnejšie posúdiť návrh na zmenu rozhodnutia predložený 

podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii vo veci zmeny ceny za dodávku pitnej vody 

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

návrh opätovne preskúmal, posúdil jeho súlad so všeobecne záväznými predpismi, osobitne 
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so zákonom o regulácii. Úrad vyhodnotil podľa predložených a doplnených podkladov 

zvýšené náklady ako nie v celom rozsahu ekonomicky oprávnené a vynaložené preukázateľne 

a v nevyhnutnom rozsahu na regulované činnosti, a preto konštatuje, že návrh bol preukázaný 

do výšky určených maximálnych cien. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

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

nevyužilo. 

 

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                                              Martin Horváth 

                      predseda                podpredseda  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

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

811 03 Bratislava, 

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

812 35  Bratislava 


