
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: 0003/2020/V             Bratislava 10. 12. 2019 

Číslo spisu: 3672-2019-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 neskorších predpisov vo veci 

zmeny rozhodnutia č. 0218/2017/V z 24. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0016/2018/V 

zo 16. 10. 2018, ktorým určil na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 

maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu 

a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a 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 neskorších predpisov v  spojení s  § 2 písm. a), b) a d), § 3 a § 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. 0218/2017/V z 24. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0016/2018/V zo 16. 10. 2018 pre 

regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., 

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484 s účinnosťou od  1.  januára  2020 

do 31. decembra 2021 takto: 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová  

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

      verejným vodovodom                0,7398 €/m3, 

 2.  maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 

      verejným vodovodom                                                                                     0,6092 €/m3, 

 3.  maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                                                                                     1,1251 €/m3.“ 

nahrádzajú slovami 

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

      verejným vodovodom                 0,7449 €/m3, 

 2.  maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody  

       verejným vodovodom                                                                                     0,6134 €/m3, 
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 3.  maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

       verejnou kanalizáciou                                                                                     1,1497 €/m3.“ 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0218/2017/V z 24. 02. 2017 v znení rozhodnutia 

č. 0016/2018/V zo 16. 10. 2018 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú 

súčasť rozhodnutia č. rozhodnutia č. 0218/2017/V z 24. 02. 2017 v znení rozhodnutia 

č. 0016/2018/V zo 16. 10. 2018. 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 02. 10. 2019 doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 36355/2019/BA návrh na zmenu rozhodnutia 

č. 0218/2017/V z 24. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0016/2017/V zo 16. 10. 2018, ktorým 

boli určené maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, 

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

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

regulovaného subjektu Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., 

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484   (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto 

dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu rozhodnutia. 

Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu  na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 

písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona 

č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) výraznou zmenou ekonomických 

parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 

a za  odvádzanie a čistenie  odpadovej vody verejnou kanalizáciou.  

Hlavným dôvodom návrhu na zvýšenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej 

vody verejným vodovodom bolo, že narástli ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady, 

a to predovšetkým na dodávateľské opravy o 128 tis.€ z dôvodu zvýšenej náročnosti opráv 

a údržby vodárenskej infraštruktúry,  ale aj osobné náklady o 46 tis. € na zvýšenie miezd 

zamestnancov v priemere na úroveň priemernej mzdy v roku 2018 v hospodárstve SR 

v súlade s vyhláškou 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.“). Rovnako hlavným dôvodom návrhu na zvýšenie maximálnej ceny 

za  odvádzanie a čistenie  odpadovej vody verejnou kanalizáciou bolo, že narástli ekonomicky 

oprávnené prevádzkové náklady, a to predovšetkým na dodávateľské opravy o 101 tis.€, 

na spotrebu materiálu o 86 tis. € súvisiacu s opravami vlastnými pracovníkmi, ale aj náklady 

na energie o 28 tis.€ a ostatné prevádzkové náklady o 36 tis. €, ale zvýšené boli tiež odpisy 

z majetku z dôvodu rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd o 888 tis.€. 

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. 

Podľa § 14 ods. 3 prvá veta zákona o regulácii účastníkom cenového konania je 

regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. 



 
3 

Podľa§ 14 ods. 3 tretia veta 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 podľa  zákona o regulácii ministerstvo stáva 

účastníkom 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. 36540/2019/BA zo 07. 10. 2019. 

Podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii, ak je doručený návrh na zmenu rozhodnutia 

neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii, úrad vyzve 

účastníka cenového konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, 

odstránil nedostatky.  

Predložený návrh na zmenu rozhodnutia bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1 

zákona o regulácii, pretože regulovaný subjekt nepostupoval podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 

vyhlášky č. 21/2017 Z. z. 

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. 

Úrad listom č. 38394/2019/BA z 29. 10. 2019 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. 0018/2019/V-PK 

z 29. 10. 2019. 

Podľa § 7 ods. 4 vyhlášky úradu č. 21/2017 Z. z. ak sa postupuje v cenovom konaní 

o zmene rozhodnutia podľa  § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, ustanovenia 

o podkladoch návrhu ceny sa použijú primerane aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia. 

Podľa § 6 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sú súčasťou návrhu ceny aj ďalšie 

podklady  potrebné  na posúdenie  návrhu ceny úradom, ak  podklady  uvedené v písmenách 

a) až f) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky 

oprávnených nákladov a primeraného zisku.  

Na doplnenie návrhu na zmenu rozhodnutia úrad žiadal:   

a) upraviť prílohu č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z predloženú ako súčasť návrhu na zmenu 

rozhodnutia tak, aby zodpovedala skutočným ekonomicky oprávneným nákladom na 

regulované a ostatné činnosti za rok 2018 podľa § 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a aj 

nákladom podľa výkazu ziskov a strát za rok 2018, 

b) odôvodniť všetky vzniknuté rozdiely v položkách nákladov oproti pôvodnej prílohe č. 5 

k vyhláške č. 21/2017 Z. z a predloženej novej prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. 

v predloženom návrhu na zmenu rozhodnutia ako aj v ostatných prílohách k vyhláške 

č. 21/2017 Z. z., 

c) v súvislosti s vyššie uvedeným následne uplatniť len skutočné ekonomicky oprávnené 

náklady podľa § 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a následne vo výpočte cien upraviť aj 

hodnotu zmeny Z,    
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d) odôvodniť vzniknuté konkrétne nárasty v položkách nákladov v roku 2018 oproti roku 

2017, prípadne uviesť, čím boli spôsobené s uvedením ich výšky a tým preukázať výraznú 

zmenu ekonomických parametrov ako dôvodu na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 

písm. d) zákona o regulácii. 

Regulovaný subjekt opravil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia v stanovenej 

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

doručené úradu 20. 11. 2019 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

40805/2019/BA.  

Súčasťou návrhu na zmenu rozhodnutia predloženého regulovaným subjektom je 

vyhodnotenie dopadov zvýšenia cien na priemernú rodinu, z ktorého vyplýva, že pri cene 

za výrobu a dodávku pitnej vody 0,7449 €/m3 navrhovanej regulovaným subjektom by došlo 

k minimálnemu zvýšeniu oproti doteraz platnej cene o 0,0051 €/m3, čo by predstavovalo 

zvýšenie úhrad pre priemernú rodinu pri priemernej spotrebe 34 m3/osoba/rok by iba 0,62 € 

s DPH za rok. Dopad pri cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 1,2367 €/m3 

navrhovanej regulovaným subjektom a vyššej oproti doteraz platnej cene o 0,1116 €/m3 by 

predstavoval pre priemernú rodinu nárast výdavkov o 13,65 € s DPH za rok. 

Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia, 

doplnených podkladov a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2018 konštatuje, že 

návrh na zmenu rozhodnutia vo veci zmeny ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu 

a distribúciu pitnej vody, ako aj zmeny ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

neakceptuje v rozsahu navrhovanom regulovaným subjektom.  

V zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. ak sa postupuje v cenovom konaní 

o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d), hodnota zmeny Z vyjadruje zmenu 

ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady 

NV regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za výrobu 

a dodávku pitnej vody. Nárast oprávnených prevádzkových nákladov vznikol predovšetkým 

z dôvodu nárastu nákladov na dodávateľské opravy v dôsledku zvýšenej náročnosti opráv 

a údržby vodárenskej infraštruktúry a nárastu osobných nákladov. Úrad preto akceptuje 

regulovaným subjektom navrhovanú maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody 

0,7449 €/m3, pri ktorej dôjde k minimálnemu nárastu ceny o 0,0051 €/m3, čo predstavuje 

zvýšenie ceny len o 0,7 %. Pre priemernú rodinu predstavuje toto zvýšenie ceny 

pri priemernej spotrebe 34 m3/osoba/rok nárast výdavkov iba o 0,62 € (s DPH) ročne, resp. 

0,05 € mesačne. 

Vplyv navrhovaného zvýšenia ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným 

vodovodom na 0,6134 €/m3 sa nevyhodnocuje, pretože ide o zvýšenie ceny pitnej vody 

dodávanej inému regulovanému subjektu a nie konečným odberateľom.  

V zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. ak sa postupuje v cenovom konaní 

o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d), hodnota zmeny Z vyjadruje zmenu 

ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady 

NS regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny 

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Pri náraste nákladov za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody akceptoval úrad zvýšenie nákladov na dodávateľské opravy, na spotrebu 

materiálu, ale aj na energie a ostatné prevádzkové náklady. Pri úradom určenej maximálnej 

cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 1,1497 €/m3 dôjde k zvýšeniu ceny 

o 0,0246 €/m3, čo predstavuje nárast ceny len o 2,2 %. Pre priemernú rodinu predstavuje toto 
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zvýšenie ceny pri priemernej spotrebe 34 m3/osoba/rok nárast výdavkov o 3,01 € (s DPH) 

ročne, resp. 0,25 € mesačne. 

Dopad zvýšenia obidvoch cien pre priemernú rodinu potom predstavuje nárast 

výdavkov o 3,63 € (s DPH) ročne, resp. 0,30 € mesačne. 

Úrad pri svojom rozhodovaní vzal do úvahy tiež ustanovenia § 8 ods. 8 a § 9 ods. 8 

vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorých sa pri návrhu maximálnej ceny prihliada na sociálne, 

environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, pričom však 

akceptoval zvýšenie prevádzkových nákladov NV a NS v plnom rozsahu.  

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 41095/2019/BA z 25. 11. 2019 

vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy 

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 nevyjadril. 

Ministerstvo ako účastník konania svoje práva v zmysle správneho poriadku nevyužilo. 

Úrad po opätovnom preskúmaní predloženého a doplneného návrhu na zmenu 

rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d)  

zákona o regulácii je v súlade s § 2 písm. a), b) a d), § 3 a § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky 

č. 21/2017 Z. z. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien 

od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021, 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 podpredseda  

 
 

Rozhodnutie sa doručí:  

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 

Piešťany, IČO 36 252 484    

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd,  

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 


