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R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0005/2019/V-ZK                                                              Bratislava 30. 10. 2019 

Číslo spisu: 2878-2019-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. 0159/2017/V z 27. 02. 2017 v znení  rozhodnutia č. 0267/2017/V 

z 19. 12. 2017, ktorým určil 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. 9 a 11 v spojení s § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach  v znení  neskorších  predpisov  tak, že  konanie  na návrh  regulovaného  subjektu  

vo veci zmeny rozhodnutia č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017 v znení  rozhodnutia 

č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017, ktorým  určil  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 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 neodstránil v určenej lehote nedostatky návrhu na 

zmenu rozhodnutia. 

  

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 01. 07. 2019 doručený 

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 27696/2019/BA návrh na zmenu rozhodnutia 

č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017 v znení rozhodnutia č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017, 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 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 na zmenu rozhodnutia. 

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“) sa na konanie o zmene alebo zrušení 

rozhodnutia použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane. 
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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. 29088/2019/BA z 15. 07. 2019. 

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. 

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 2018. Ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady, 

z ktorých sa vychádzalo pri určení cien budú v roku 2019 ovplyvnené: rastom osobných 

nákladov, rastom cien elektrickej energie, rastom platieb spojených s likvidáciou 

a zhodnotením kalov. Medziročný nárast osobných nákladov je v zmysle 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. (ďalej len „vyhláška 

č. 21/2017 Z. z.“) a v nich aj príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok, 

príspevkov zamestnancom na rekreáciu. Regulovaný subjekt tiež uviedol, že sa predpokladá 

nárast cien elektrickej energie v roku 2019 a zvýšenia platieb spojených s likvidáciou 

a zhodnotením kalov.  

 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. 

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

na zmenu rozhodnutia je 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 § 8 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene 

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

distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v eurách na objemovú jednotku 

a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.  

 

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene 

rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, 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 verejnou kanalizáciou v eurách na objemovú jednotku 

a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii, ak je návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný 

v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii, úrad vyzve účastníka konania, aby v ním určenej 
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lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil nedostatky; súčasne ho poučí 

o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového konania neodstráni nedostatky návrhu 

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

ktoré má k dispozícii. Úrad konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu návrhu ceny 

najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej 

obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti podľa § 756a Obchodného 

zákonníka pred jeho podaním. 

 

Úrad listom č. 31366/2019/BA z 31. 07. 2019 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. 0010/2019/V-PK z 31. 07. 2019. 

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. 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 8 zákona o regulácii regulovaný subjekt je povinný 

predložiť doplnenie návrhu na výzvu úradu až po jeho schválení štatutárnym orgánom 

obchodnej spoločnosti. 

V určenej lehote regulovaný subjekt požiadal úrad listom zaevidovaným pod číslom 

úradu 32109/2019/BA z 12. 08. 2018 o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov návrhu 

na zmenu rozhodnutia do 02. 09. 2019, pretože predpokladaný termín zasadnutia 

Predstavenstva spoločnosti je v  35. týždni roka 2019. 

Úrad listom č. 32278/2019/BA zo 14. 08. 2019 žiadosti regulovaného subjektu 

vyhovel a predĺžil vo výzve č. 31366/2019/BA z 31 07. 2019 určenú lehotu na odstránenie 

nedostatkov návrhu na zmenu rozhodnutia do 15. 09. 2019. 

Regulovaný subjekt v určenej predlženej lehote doplnil návrh na zmenu rozhodnutia 

o podklady, ktoré boli doručené úradu 04. 09. 2019 listom zaevidovaným pod podacím číslom 

úradu 34083/2019/BA.  

Regulovaný subjekt v doplnenom návrhu upravil hodnotu osobných nákladov podľa 

§ 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a tým aj hodnotu zmeny Z. Ďalšie hodnoty vstupujúce do 

hodnoty zmeny Z však aj naďalej deklaroval ako „rozdiel v porovnaní s predpokladanými 

skutočnými nákladmi za rok 2018“ prepočítaný na objemovú jednotku, pričom neuviedol 

z akých nákladov ako rozdiel vznikli tieto deklarované hodnoty.  

 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 34449/2019/BA 

z 10. 09. 2019 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 listom na úrade evidovanom pod číslom 

35436/2019/BA z 19. 09. 2019 vyjadril tak, že k podkladom, na základe ktorých bude vydané 

rozhodnutie nemá pripomienky. 

Úrad v snahe čo najobjektívnejšie posúdiť predložený návrh na zmenu rozhodnutia, 

predložených podkladov, ktoré sú súčasťou návrhu na zmenu rozhodnutia a podkladov 

doplnených listom  zaevidovaným pod podacím číslom úradu 34083/2019/BA zo 04. 09 2019 
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v spise č. 2878-2019-BA, tieto opätovne preskúmal, posúdil jeho súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, osobitne so zákonom o regulácii a zistil, že ani po doplnení nie je 

preskúmateľná regulovaným subjektom vypočítaná výška hodnoty zmeny Z, ktorá je 

rozhodujúcim parametrom pre posúdenie výraznej zmeny ekonomických parametrov a ktorá 

je dôvodom na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d). Predložený a doplnený návrh 

na zmenu rozhodnutia je preto neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, pretože 

neobsahuje všetky podklady potrebné pre posúdenie návrhu ceny podľa § 40 ods. 1 zákona 

o regulácii. 

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 aj návrhu na zmenu 

rozhodnutia podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom.  

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene 

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

distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v eurách na objemovú jednotku 

a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.  

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene 

rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, 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 verejnou kanalizáciou v eurách na objemovú jednotku 

a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia. 

V zmysle uvedeného sa porovnávajú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady NV 

a NS zo skutočných celkových nákladov predložených úradu za rok 2018 a ekonomicky 

oprávnené prevádzkové náklady NV a NS, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej 

ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v rozhodnutí úradu č. 0267/2017/V 

z 19. 12. 2017 v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom 

návrhu na zmenu rozhodnutia. 

Úrad preto listom č. 35912/2019/BA z 26. 09. 2019 opätovne vyzval regulovaný 

subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu na zmenu rozhodnutia v lehote tridsať dní odo 

dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve zároveň poučil regulovaný subjekt 

o možnosti zastavenia konania o návrhu na zmenu rozhodnutia a súčasne konanie prerušil 

rozhodnutím č. 0015/2019/V-PK z 26. 09. 2019. 

Na základe vyššie uvedeného úrad vo výzve žiadal regulovaný subjekt k návrhu na 

zmenu rozhodnutia predložiť: 

1. analýzu doplnenú o tabuľku porovnania všetkých ročných prevádzkových nákladov, 

z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku 

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

kanalizáciou a ročných prevádzkových nákladov za rok 2018, z ktorej bude stanovená 

hodnota Z ako ich rozdiel prepočítaný v eurách na objemovú jednotku, 
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2. všetky podklady  a údaje v podkladoch a v prílohách vyhlášky č. 21/2017 Z. z. tak, aby 

obsahovali rok, za ktorý je údaj uvedený. 

Regulovaný subjekt v určenej lehote doplnil do návrhu na zmenu rozhodnutia podľa 

jeho názoru podklady potrebné na posúdenie návrhu, ktoré boli doručené úradu 18. 10. 2019 

listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 37433/2019/BA. 

 

Po opätovnom preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia doplneného 

listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 34083/2019/BA z 04. 09. 2019 a doplneného 

listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 37433/2019/BA z 18. 10. 2019 v spise 

č. 2878-2019-BA zistil, že regulovaný subjekt doplnil na základe výzvy úradu tabuľku 

(príloha č. 3c), v ktorej porovnal „skutočné náklady v roku 2018 s predpokladom nákladov na 

rok 2019, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte maximálnej ceny“. Vypočítané hodnoty podľa 

uvedenej tabuľky však nezodpovedajú hodnotám zmeny Z uvádzaným vo výpočte cien 

predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia. Úrad tiež zistil, že regulovaný subjekt 

nepostupoval podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.,  hodnoty zmeny Z tak 

nevypočítal v súlade s uvedenými ustanoveniami, a preto bol návrh na zmenu rozhodnutia 

vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii. Vzhľadom na to, že hodnoty zmeny Z 

sú rozhodujúcim parametrom do výpočtu cien v návrhu na zmenu rozhodnutia, regulovaný 

subjekt v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu podľa výzvy úradu. 

 

Na výpočet hodnoty zmeny Z je potrebné porovnať všetky ročné prevádzkové 

náklady, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za výrobu, distribúciu 

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

verejnou kanalizáciou v rozhodnutí úradu č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017 a ročné prevádzkové 

náklady za rok 2018. Ich rozdiel prepočítaný v eurách na objemovú jednotku predstavuje 

hodnotu zmeny Z.  

 

Aj napriek požiadavke úradu vo výzve, že ide o porovnanie všetkých ročných 

prevádzkových nákladov, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za výrobu, 

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

vody verejnou kanalizáciou a ročných prevádzkových nákladov za rok 2018, z ktorého sa 

stanovuje hodnota zmeny Z ako ich rozdiel prepočítaný v eurách na objemovú jednotku, 

regulovaný subjekt takto nepostupoval.  

 

Regulovaný subjekt predložil podklady, v ktorých porovnával skutočné náklady v roku 

2018 s plánovanými nákladmi, resp. predpokladanými nákladmi na rok 2019 a na základe 

týchto nákladov vypočítal rozdiel v eurách, ktorý prepočítal na objemovú jednotku ako 

hodnotu zmeny Z.  

Podľa § 2 písm. e) zákona o regulácii ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady 

preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti. 

 

Do výpočtu cien v zmysle s § 8 ods. 1 a s § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sa preto 

používajú náklady, ktoré  regulovaný subjekt už skutočne vynaložil na vykonávanie 

regulovaných činnosti v rozsahu, štruktúre a výške podľa § 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.  

Rovnako aj všetky ostatné hodnoty parametrov, ktoré vstupujú do výpočtu cien 

v zmysle s § 8 ods. 1 a s § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., a ktoré sa vypočítavajú podľa 

vzorcov, vychádzajú z údajov za predchádzajúci rok 2018 (napr. faktor investičného 

rozvoja Y, zmena hodnoty primeraného zisku NPZ).  
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Používanie iba hodnoty plánovaných alebo predpokladaných nákladov do výpočtu 

cien je potom v rozpore s uvedenými ustanoveniami zákona o regulácii a vyhlášky 

č. 21/2017 Z. z. Keďže hodnotu zmeny Z do výpočtu cien regulovaný subjekt neupravil, preto 

táto nebola stanovená v súlade s § 8 ods. 1 a s § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a tým 

regulovaný subjekt neodstránil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia. 

Po zohľadnení uvedených skutočností predložený a doplnený návrh na zmenu 

rozhodnutia úrad vyhodnotil tak, že ani po doplnení nie je preskúmateľná regulovaným 

subjektom navrhovaná výška hodnoty zmeny Z, ktorá je rozhodujúcim parametrom pre 

posúdenie výraznej zmeny ekonomických parametrov na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 

2 písm. d) zákona o regulácii.  

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) zákona o regulácii hodnota 

zmeny Z vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky 

oprávnené prevádzkové náklady NV regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri 

určení maximálnej ceny.  

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) zákona o regulácii hodnota 

zmeny Z vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky 

oprávnené prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri 

určení maximálnej ceny.  

 

Preto podľa vyššie uvedených ustanovení vyhlášky č. 21/2017 Z. z. hodnota 

zmeny Z nemôže byť ani dôvodom na výraznú zmenu ekonomických parametrov a zároveň 

na zmenu rozhodnutia v zmysle § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. 

Pri svojom rozhodovaní úrad 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. 

Úrad dospel k záveru, že predložený návrh na zmenu rozhodnutia v znení jeho 

neskorších doplnení bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii a regulovaný 

subjekt neodstránil v určenej lehote nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia, preto konanie 

zastavuje.  

O možnosti zastavenia konania v prípade, ak nebudú odstránené nedostatky návrhu na 

zmenu rozhodnutia, úrad  upovedomil regulovaný subjekt vo výzve zaslanej listom 

č. 31366/2019/BA z 31. 07. 2019 ako aj výzve č. 35912/2019/BA z 26. 09. 2019, pričom 

nedostatky návrhu neboli odstránené. 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 37664/2019/BA 

z 21. 10. 2019 vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní vyjadril k podkladom 

pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich doplnenie.  

 

Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote listom na úrade evidovanom pod číslom 

38264/2019/BA z 28. 10. 2019 vyjadril tak, že návrh na zmenu cien zaslaný listom 

č. 43457/2019/O zo dňa 26. 06. 2019, návrh  na zmenu cien – odstránenie nedostatkov 

návrhu, predložený listom č. 75572/2019/O zo dňa 03. 09. 2019 a následne aj návrh cien – 

odstránenie nedostatkov návrhu II., zaslaný listom č. 88233/2019/O zo dňa 07. 10. 2019 boli 

vypracované a predložené v súlade s platnou legislatívou upravujúcou cenovú reguláciu 

za výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzania a čistenia 
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odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Regulovaný subjekt podklady považuje za úplné, 

správne a podľa jeho názoru dostatočné pre vydanie rozhodnutia. 

Ministerstvo ako účastník konania svoje práva v zmysle správneho poriadku 

nevyužilo. 

Podľa § 14 ods. 9 zákona o regulácii, ak je návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný 

v rozpore s § 40 ods. 1 zákona o regulácii, úrad vyzve účastníka konania, aby v ním určenej 

lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil nedostatky; súčasne ho poučí 

o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového konania neodstráni nedostatky návrhu 

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

ktoré má k dispozícii.  

K určeniu ceny v rámci toho istého konania úrad nepristúpil, pretože na základe 

predložených podkladov nebolo možné rozhodnúť podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona 

o regulácii, rovnako úrad nezistil ani iné dôvody preukazujúce a odôvodňujúce zmenu 

rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona o regulácii.  

Na základe 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. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

        predseda podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

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

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd ,  

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 


