
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: 0003/2019/V-ZK                                                            Bratislava   02. 10. 2019 

Číslo spisu: 3186-2019-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 

návrhu ceny za  dodávku pitnej vody verejným vodovodom  

  

r o z h o d o l  

 

 

podľa § 17 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona 

č. 164/2017 Z. z. tak, že  konanie o návrhu ceny za  dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom pre regulovaný subjekt Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,  

Komenského 50, 042 48  Košice,    IČO 36 570 460  z a s t a v u j e,  pretože odpadol dôvod 

konania začatého na návrh účastníka konania. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 09. 08. 2019 doručený 

pod podacím číslom úradu 31979/2019/BA návrh ceny za  dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom (ďalej len „návrh ceny“) 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 ceny.  

 

Regulovaný subjekt predložil úradu návrh ceny z dôvodu, že bude zabezpečovať aj 

dodávku pitnej vody verejným vodovom III. kategórie, ktorú má ako regulovanú činnosť 

zaregistrovanú na úrade pod bodom 3. potvrdenia o registrácii č. 0052/2019/V-RG vydaného 

úradom 24. 07. 2019.  

 

Dňa 20. 09. 2019 bola úradu doručená pod podacím číslom úradu 35552/2019/BA 

žiadosť regulovaného subjektu o zastavenie konania o návrh ceny za dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom III. kategórie z dôvodu podania žiadosti o zrušenie registrácie 

na vykonávanie regulovanej činnosti dodávka pitnej vody verejným vodovodom 

III. kategórie.  

 

Regulovaný subjekt  požiadal  úrad  o zmenu   potvrdenia o registrácii 

č. 0052/2019/V-RG z 24. 07. 2019 z dôvodu zrušenia registrácie na vykonávanie regulovanej 

činnosti pod bodom 3. dodávka pitnej vody verejným vodovodom III. kategórie, pretože 

na základe rokovaní medzi regulovaným subjektom a dotknutými obcami nebude regulovanú 
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činnosť v tomto rozsahu vykonávať. Úrad žiadosti regulovaného subjektu vyhovel tak, že 

vykonal zmenu potvrdenia o registrácii č. 0052/2019/V-RG z 24. 07. 2019, zrušil registráciu 

regulovanej činnosti pod bodom 3. dodávka pitnej vody verejným vodovodom III. kategórie 

a vydal potvrdenie o registrácii č. 0057/2019/V-RG z  26. 09. 2019  bez uvedenej regulovanej 

činnosti. 

 

Na základe skutočnosti, že dodávka pitnej vody verejným vodovodom III. kategórie 

bola zmenou potvrdenia o registrácii č. 0052/2019/V-RG z 24. 07. 2019 ako regulovaná 

činnosť zrušená, úrad vyhovuje žiadosti regulovaného subjektu o zastavenie konania vo veci 

rozhodnutia o návrhu ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom, pretože nie je 

dôvod na vydanie rozhodnutia o návrhu ceny.  

 

Podľa § 17 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

zákona č. 164/2017 Z. z.  úrad konanie zastaví aj vtedy, ak odpadol dôvod konania začatého 

na návrh účastníka konania. 

 

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

vo výrokovej časti 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. Ing. Jozef Mihok, PhD.  

                        predseda                                       podpredseda            

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

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

 


