
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: 0006/2019/V-ZK                                                            Bratislava   27. 11. 2019 

Číslo spisu: 3792-2019-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 

návrhu ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom  

 

 

r o z h o d o l  

 

 

podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov tak, že  konanie o návrhu ceny za dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom pre regulovaný subjekt ISI group, s. r. o., Europeum Business Center, Suché 

mýto 1, 811 03  Bratislava, IČO 36 841 595    

 

          z a s t a v u j e,   

    

pretože zistil, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia č. 0247/2017/V 

z 08. 03. 2017 vydaného pre ISI group, s. r. o., Europeum Business Center, Suché mýto 1,  

811 03  Bratislava, IČO 36 841 595, ktoré je  platné.  

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 36875/2019/BA návrh ceny za dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom (ďalej len „návrh ceny“) pre regulovaný subjekt ISI group, s. r. o., 

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03  Bratislava, IČO 36 841 595   (ďalej len 

„regulovaný subjekt“) od splnomocneného zástupcu NITSCHNEIDER & PARTNERS, 

advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom Cintorínska 3/A, 811 08  Bratislava,  

IČO 35 874 465 (ďalej len „splnomocnený zástupca“). Týmto dňom sa začalo cenové 

konanie. 

  

Po preskúmaní predloženého cenového návrhu úrad zistil, že splnomocnený zástupca 

podal návrh ceny v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), podľa ktorého je 

regulovaný subjekt povinný prvýkrát predložiť úradu návrh ceny na zvyšok regulačného 

obdobia do 15 dní od doručenia potvrdenia o registrácii. 
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Spoločnosť ISI group, s. r. o. bola regulovaným subjektom na základe vydaného 

potvrdenia o registrácii č. 0147/2015/V-RG od 21. 12. 2015. V roku 2018 úrad zistil, že 

regulovaný subjekt vykonáva regulovanú činnosť bez živnostenského oprávnenia a listom  

č. 39425/2018/BA z 29. 11. 2018 ho vyzval na doplnenie podkladov k registrácii 

regulovaného subjektu o zabezpečení prevádzkovania verejného vodovodu v súlade 

s príslušnými platnými predpismi. 

 

Z dôvodu, že regulovaný subjekt neuviedol zistený stav do súladu s § 23 zákona 

o regulácii, bolo mu listom č. 18731/2019/BA zo 07. 05. 2019 oznámené zrušenie potvrdenia 

o registrácii č. 0147/2015/V-RG z 21. 12. 2015. 

 

Následne spoločnosť ISI group, s. r. o. opakovane požiadala o vydanie potvrdenia 

o registrácii v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o regulácii a 23. 10. 2019 jej bolo úradom 

vydané potvrdenie o registrácii č. 0055/2019/V-RG.  

 

Podľa § 14 ods. 7 zákona o regulácii je regulovaný subjekt povinný prvýkrát predložiť 

úradu návrh ceny na zvyšok regulačného obdobia, vypracovaný podľa § 40 ods. 1   

na schválenie do 15 dní od doručenia povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti 

alebo potvrdenia o regulácii. 

 

Po preskúmaní predloženého návrhu ceny ako aj všetkých podkladov potrebných 

k cenovému konaniu úrad zistil, že na základe v danom čase platného potvrdenia o registrácii 

č. 0147/2015/V-RG z 21. 12. 2015 vydal regulovanému subjektu rozhodnutie č. 0247/2017/V 

z 08. 03. 2017, ktorým bola určená cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom. Toto 

rozhodnutie nebolo zrušené. 

 

Podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona o regulácii úrad rozhodnutím zastaví konanie,  

ak zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia. 

 

Po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu ceny a všetkých úradu známych 

podkladov úrad zistil, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie platného  rozhodnutia  

č. 0247/2017/V z 08. 03. 2017, pretože  rozhodnutím určená maximálna cena za dodávku 

pitnej vody verejným vodovodom 1,2700 €/m3 je v rovnakej výške ako cena navrhnutá 

splnomocneným zástupcom v novom návrhu ceny. 

 

Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov listom č. 38240/2019/BA z 28. 10. 2019 vyzval 

splnomocneného zástupcu, aby sa v lehote piatich dní vyjadril k podkladom pred vydaním 

rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich doplnenie. Zároveň úrad uviedol, že ak sa 

splnomocnený zástupca v stanovenej lehote nevyjadrí, úrad bude mať za to, že k podkladom 

rozhodnutia nemá pripomienky.  

 

Splnomocnený  sa v úradom stanovenej lehote nevyjadril.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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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. Ing. Jozef Mihok, PhD.  

                 predseda           podpredseda  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom Cintorínska 3/A, 

811 08  Bratislava 

ISI group, s. r. o., Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03  Bratislava 

 

 

 

 


