
 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 
 

 

Číslo: 0006/2022/V-ZK            Bratislava 01. 08. 2022 

Číslo spisu: 3525-2022-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 vo veci 

návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0022/2021/V z 09. 08. 2021 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní                    

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že konanie o návrhu      

na zmenu rozhodnutia č. 0022/2021/V z 09. 08. 2021, ktorým bola schválená maximálna cena 

za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v meste Stupava v lokalite pod Kopcami        

pre regulovaný subjekt AQUAGAS SERVIS, s. r. o., Námestie Andreja Hlinku 3,                

831 06 Bratislava, IČO 52 724 301  z a s t a v u j e, pretože v určenej lehote neodstránil 

nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 02. 05. 2022 doručený             

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 15201/2022/BA návrh na zmenu rozhodnutia                   

č. 0022/2021/V z 09. 08. 2021, ktorým bola schválená maximálna cena za dodávku pitnej 

vody verejným vodovodom v meste Stupava v lokalite pod Kopcami (ďalej len „návrh          

na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu AQUAGAS SERVIS s. r. o.,                 

Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava, IČO 52 724 301 (ďalej len „regulovaný 

subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie. 

 

Podľa § 14 ods. 3 prvá veta zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 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 
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účastníka konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, čo úrad oznámil ministerstvu listom č. 18109/2022/BA 

z 26. 05. 2022. 

 

Regulovaný subjekt odôvodnil návrh 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 zmeny ekonomických parametrov je zmena ceny           

za distribúciu pitnej vody Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len „BVS a. s.“), 

od ktorej regulovaný subjekt pitnú vodu nakupuje.  

 

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. 

 

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

použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane. 

 

Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že tento návrh  

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

podľa § 40 ods. 1 zákona o regulácii, ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu na zmenu 

rozhodnutia.  

 

Úrad listom č. 19677/2022/BA z 01. 06. 2022 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. 0018/2022/V-PK z 01. 06. 2022. Úrad zároveň vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote 

dvadsať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy označil a preukázal, ktoré skutočnosti návrhu 

na zmenu rozhodnutia a doplneného návrhu na zmenu rozhodnutia 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. 

 

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. 

 

Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konania zastaví, ak účastník 

konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania 

a bol o možnosti zastavenia konania poučený.  

 

Podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii, ak účastník konania neodstráni nedostatky 

návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania podľa 

podkladov, ktoré má k dispozícii.  

 

Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadril a neodstránil nedostatky 

v návrhu na zmenu rozhodnutia a preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia.  
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Ministerstvo, ako účastník konania, svoje práva v zmysle správneho poriadku 

nevyužilo. 

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

AQUAGAS SERVIS, s. r. o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava 

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

812 35 Bratislava 

Ing. Andrej Juris 

predseda 

Ing. Martin Horváth 

podpredseda 


