ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0001/2018/V-ZR
Číslo spisu: 393-2018-BA

Bratislava 28. 02. 2018

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 zrušenia
rozhodnutia č. 0182/2017/V zo dňa 28. 02. 2017, ktorým určil maximálnu cenu za čistenie
odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou
rozhodol
podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení zákona č. 164/2017 Z. z. tak, že na návrh regulovaného subjektu ZDA HOLDING
SLOVAKIA, a. s. ul. SNP 157/29, 956 18 Bošany, IČO 36 306 771 z r u š u j e dňom
27. 02. 2018 rozhodnutie č. 0182/2017/V zo dňa 28. 02. 2017, ktorým bola určená maximálna cena
za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 22. 01. 2018
doručená pod podacím číslom úradu 2666/2018/BA, založená v spise č. 393-2018-BA žiadosť
regulovaného subjektu ZDA HOLDING SLOVAKIA, a. s., ul. SNP 157/29, 956 18 Bošany,
IČO 36 306 771 (ďalej len „regulovaný subjekt“) o zrušenie rozhodnutia č. 0182/2017/V
zo dňa 28. 02. 2017. Týmto dňom sa začalo konanie o zrušení cenového rozhodnutia.
Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zrušenie rozhodnutia odpojením miestnej
kanalizácie obce Bošany od čistiarne odpadových vôd ZDA HOLDING SLOVAKIA, a. s.
ku dňu 19.11.2017. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra v rámci projektu
„ČOV SEVER“ dobudovala kanalizačnú sieť v obci Bošany. Splaškové vody z obce Bošany
sú odvádzané a čistené na zrekonštruovanej čistiarni odpadových vôd v Topoľčanoch.
V konaní o zrušení cenového rozhodnutia úrad postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“).
Podkladom pre rozhodnutie je návrh regulovaného subjektu na zrušenie rozhodnutia
č. 0182/2017/V zo dňa 28. 02. 2017, ktorým bola určená maximálna cena za čistenie odpadovej
vody z obce Bošany privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Podľa § 17 ods. 2 písm. f) zákona o regulácii v sieťových odvetviach, úrad na návrh
účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak bol
regulovaný subjekt vyňatý z regulácie alebo prestal vykonávať regulovanú činnosť.
Úrad akceptuje požiadavku regulovaného subjektu, nakoľko regulovanú činnosť pre obec
Bošany prestal regulovaný subjekt vykonávať a vykonáva ju Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949.
Na toto konanie sa podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii v sieťových odvetviach
nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov
predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad na základe žiadosti rozhodol v súlade s § 17 ods. 2 písmena f) zákona o regulácii
v sieťových odvetviach tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 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. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Rozhodnutie sa doručí: ZDA HOLDING SLOVAKIA, a. s., ul. SNP 157/29, 956 18 Bošany

