
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: 0018/2020/V             Bratislava 10. 08. 2020 

Číslo spisu: 4384-2020-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.  0189/2017/V z 28. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0257/2017/V 

z 08. 06. 2017, ktorým bola schválená cena 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. 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. 0189/2017/V z 28. 02. 2017 

a rozhodnutia č. 0257/2017/V z 08. 06. 2017 pre regulovaný subjekt Vodárenská spoločnosť 

Sládkovičovo, spol. s.r.o.,  Fučíkova 460/254, 925 21  Sládkovičovo, IČO  36 232 751   

s  účinnosťou  odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021 takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

 

„- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                 1,0911 €/m3.“ 

 

nahrádzajú slovami 

 

„- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                 1,1943 €/m3.“ 

  

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 
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Odôvodnenie:    

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 19. 05. 2020  doručený 

pod podacím číslom úradu 13580/2020/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0189/2017/V  

z 28. 02. 2017 a rozhodnutia č. 0257/2017/V z 08. 06. 2017, ktorým bola schválená  cena  

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh na zmenu 

rozhodnutia“) regulovaného subjektu Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o., 

Fučíkova 460/254, 925 21 Sládkovičovo, IČO 36 232 751  (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 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 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. 

 

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. Najväčší vplyv na nárast ceny za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody predstavujú zvýšené osobné náklady  a zvýšenie nákladov na 

elektrickú energiu.  

 

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 preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad dospel k záveru, 

že tento návrh na zmenu rozhodnutia je neúplný, pretože neobsahuje všetky náležitosti  

podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, nakoľko neobsahuje všetky podklady podľa § 7 

ods. 4 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 znaní vyhlášky č. 204/2018 Z. z. (ďalej len ,,vyhláška 

č. 21/2017 Z. z.“), ktoré sú  potrebné na posúdenie návrhu. 

 

Úrad listom č. 14513/2020/BA z 26. 05. 2020 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. 0011/2020/V-PK z 26. 05. 2020. 

 

V rámci odstránenia nedostatkov návrhu úrad žiadal od regulovaného subjektu 

predložiť prílohu č. 5 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. – Náklady a ekonomicky oprávnené náklady 

na regulované činnosti  vyplnenú v eurách, t. j. náklady zaokrúhliť len na celé eurá z dôvodu 

presného výpočtu ceny, opraviť nezrovnalosti v nákladoch na opravy odlišne uvedených 

v prílohe 5 a v prílohe 14 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., opraviť výšku nájomného podľa 

nájomnej zmluvy, opraviť výpočet hodnoty zmeny prevádzkových nákladov Z podľa  § 9  

ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ako aj opraviť výpočet ceny s ohľadom na vyššie uvedené 

opravené parametre. 
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Regulovaný subjekt opravil a doplnil v stanovenej lehote požadované údaje, ktoré boli 

doručené úradu 04. 06. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

16142/2020/BA.  

 

Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia 

a opravených a doplnených podkladov zistil, že najvýznamnejší nárast nákladov, a to až   

o 77 tis. eur, predstavujú osobné náklady na 10 zamestnancov spoločnosti, čo je neobvykle 

vysoký počet zamestnancov pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody v množstve 234 234 

m3/rok. Úrad zároveň porovnal počet zamestnancov regulovaného subjektu v jednotlivých 

rokoch od roku 2014 podľa regulovaným subjektom predkladaných skutočných údajov, 

pričom konštatuje, že tento počet narastal postupne od 7 na 8 a v roku 2019 na 10 

zamestnancov.  

 

Aby úrad vylúčil možné nezrovnalosti v počte vykázaných zamestnancov, keby aj 

zamestnanec na čiastočný úväzok bol vykázaný v skutočných údajoch ako zamestnanec na 

plný úväzok, vyzval úrad regulovaný subjekt listom č. 17464/2020/Ba  

z 24. 06. 2020 na odstránenie nedostatkov návrhu, a to na predloženie  kópií pracovných 

zmlúv a pracovných náplní desiatich zamestnancov zaoberajúcich sa regulovanou činnosťou 

v lehote piatich dní od doručenia výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt 

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

rozhodnutím č. 0017/2020/V-PK z 24. 06. 2020. 

 

Regulovaný subjekt v stanovenej lehote predložil požadované doklady, ktoré boli 

doručené úradu 06. 07. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

18223/2020/BA.  

 

Úrad opakovane preskúmal predložený návrhu na zmenu rozhodnutia, opravené a 

doplnené podklady a skutočné údaje za regulovanú činnosť za rok 2019 a konštatuje,  

že návrh na zmenu rozhodnutia vo veci zmeny ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

neakceptuje v  rozsahu navrhovanom regulovaným subjektom. Vo veci zvýšenia osobných 

nákladov úrad zistil, že počet 10 zamestnancov predstavoval dočasný stav pred odchodom 

dvoch zamestnancov do dôchodku. Zároveň úrad zistil, že jeden zamestnanec je zamestnaný 

na základe uzatvorenej dohody o vykonaní pracovnej činnosti s dohodnutou dĺžkou 

pracovného času 40 hodín za mesiac, čo predstavuje 0,25 zamestnanca. Následne úrad 

porovnal tiež počty zamestnancov obdobných malých spoločností  zaoberajúcich sa 

odvádzaním a čistením odpadovej vody, podľa ktorého vychádza v priemere 50 615 m3 

odvádzanej a čistenej odpadovej vody na jedného zamestnanca, kým u regulovaného subjektu 

je to 23 423 m3 na jedného zamestnanca. Pre potvrdenie svojich úvah porovnal úrad ešte 

počet zamestnancov obdobného regulovaného subjektu, ktorý prevádzkuje kanalizáciu 

a čistiareň odpadových vôd, pričom celkové odvádzané a čistené množstvo odpadovej vody 

prekračuje 340 000 m3 odpadovej vody, čo tento subjekt zabezpečuje so 6 zamestnancami, 

kým množstvo odvádzaných a čistených odpadových vôd regulovaného subjektu je  

234 234 m3 za  rok 2019. Na základe týchto porovnaní úrad neakceptoval navýšenie osobných 

nákladov v plnej výške predloženej regulovaným subjektom. Všetky ostatné prevádzkové 

náklady vrátane zvýšených nákladov na spotrebu energií, na spotrebu materiálu, ako aj na 

ostatné služby, úrad uznal v plnom rozsahu, pričom časť nárastu nákladov, ako napr. nárast 

nákladov na dodávateľské opravy bol eliminovaný poklesom napr. ostatných prevádzkových 

nákladov.  
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Vplyv zvýšenia  ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody sa prejaví zvýšením 

nákladov priemernej rodiny  o 10,53 eur/rok bez DPH,  t. j. 12,63 eur/ rok s DPH. 

 

  V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov úrad listom č. 18837/2020/BA zo 14. 07. 2020 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 vyjadril listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

19561/2020/BA doručeným úradu 24. 07. 2020 v ktorom uvádza, že nemá pripomienky ani 

návrh na doplnenie podkladov. 

 

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 bol preukázaný do výšky úradom určenej maximálnej ceny za odvádzanie  

a čistenie odpadovej vody verejnou  kanalizáciou. Na základe uvedených skutočností úrad 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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. 

 

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. 

 

 

 

                           Andrej Juris                                   Jozef Mihok 

        predseda podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o., Fučíkova 460/254, 925 21 Sládkovičovo 


