
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: 0014/2018/V             Bratislava 12. 09. 2018 

Číslo spisu: 3458-2018-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 zmeny rozhodnutia č. 0220/2017/V z 27. 02. 2017, ktorým určil maximálne cenu 

za  odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v  spojení s  § 2 písm. d), § 3 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. 0220/2017/V  z 27. 02. 2017 

pre regulovaný subjekt  Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.,  Dlhá ul. 11/1248,              

900 31 Stupava, IČO 50 107 461 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 

do 31. decembra 2021 takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

 

„1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie  

     odpadovej vody verejnou kanalizáciou                       0,8726 €/m
3
,“ 

 

nahrádzajú slovami 

 

„1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie  

     odpadovej vody verejnou kanalizáciou                0,9426 €/m
3
,“ 

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0220/2017/V z 27. 02. 2017 zostávajú nezmenené. Toto 

rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0220/2017/V z 27. 02. 2017. 
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Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 03. 09. 2018 osobne 

doručený pod podacím číslom úradu 30985/2018/BA návrh na zmenu rozhodnutia 

č. 0220/2017/V z 27. 02. 2017, ktorým bola určená cena za odvádzanie a čistenie odpadovej 

vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného 

subjektu Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.,  Dlhá ul. 11/1248, 900 31  Stupava, 

IČO 50 107 461 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.  

 

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) na konanie o zmene alebo zrušení 

rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.  

 

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 cien na rok 2017. Nárast celkových oprávnených nákladov za 

regulovanú činnosť od poslednej zmeny ceny v roku 2012 predstavuje celkom 190 187 eur 

(50,6 %). Z dôvodu vyššej spotreby prevádzkového materiálu pri bežnej údržbe vzrástli 

náklady na spotrebovaný materiál o celkom 12 400 eur. V rámci tohto obdobia prišlo aj 

k nárastu nákladov na spotrebe energií a to najmä z dôvodu rastu cien energií na trhu, ale aj 

v dôsledku plnej vyťaženosti čistiarne odpadových vôd a postupného starnutia technológie. 

Celkový nárast spotreby energií je o 24 767 eur. Z vyššie uvedených dôvodov bol 

zaznamenaný aj výrazný nárast položky ostatných služieb a to až vo výške 89 980 eur. Vývoj 

osobných nákladov predstavuje nárast celkom až o 52 623 eur.  

 

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 preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že tento návrh 

má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii a § 7 ods. 4 a § 6 ods. 2 

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.“) a podklady, ktoré sú  potrebné na posúdenie návrhu. 

  

 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 na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že 

návrh je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2, 3  a § 9 ods. 1                         

vyhlášky č. 21/2017 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

  

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového 

rozhodnutia. 
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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 podpredseda  

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.,  Dlhá ul. 11/1248, 900 31  Stupava 

 

 

 

 

 

 

 


