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

 

Číslo spisu: 1556-2017-BA                                                                     Bratislava 21. 02. 2017 

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 9 ods. 1 písm. b) 

prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 

P O T V R D E N I E  O  C E N E 

č. 0887/2017/V-PC 

pre regulovaný subjekt  Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina, IČO 00 317 730 
na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021:  

 
- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou  0,6578 €/m3. 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 
Úrad vydáva podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových 

odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) potvrdenie o cene na základe oznámenia obce 
o cene, podľa ktorého obec, ak vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu 
III. kategórie, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu 
podľa § 11 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 (ďalej len 
„vyhláška č. 21/2017 Z. z.“) v lehote podľa § 14 ods. 5 písm. c) alebo e) zákona o regulácii 
a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas regulačného obdobia. Úrad určil 
maximálnu cenu, pričom pri výpočte ceny postupoval § 11 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.  

Týmto sa ruší potvrdenie o cene č. 0388/2017/V-PC zo dňa 21. 12. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

   v z. Ing. Miroslav Čelinský 
  podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
 
 
Potvrdenie o cene sa doručí: 
Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina  


