
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: 0158/2021/V             Bratislava 15. 12. 2021 

Číslo spisu: 6429-2021-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. 0218/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0016/2018/V 

zo 16. 10. 2018, rozhodnutia č. 0003/2020/V z 10. 12. 2019 a rozhodnutia č. 0031/2020/V 

z 26. 10. 2021, ktorým schválil 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.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 § 3, § 8 ods. 1 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. 0218/2017/V z 24. 02. 2017, 

rozhodnutie č. 0016/2018/V zo 16. 10. 2018, rozhodnutie č. 0003/2020/V z 10. 12. 2019 a 

rozhodnutie č. 0031/2020/V z 26. 10. 2021 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484 s účinnosťou 

01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

 

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

      verejným vodovodom                 0,7449 €/m3, 

 

 2.  maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 

      verejným vodovodom                                                                                     0,6134 €/m3, 

 

 3.  maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                                                                                     1,1497 €/m3.“ 

 

nahrádzajú slovami 

 

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

      verejným vodovodom                 0,7847 €/m3, 
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2.  maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody  

     verejným vodovodom                                                                                     0,6462 €/m3, 

 

3.  maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

     verejnou kanalizáciou                                                                                     1,2071 €/m3.“ 

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0218/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0016/2018/V 

zo 16. 10. 2018, rozhodnutia č. 0003/2020/V z 10. 12. 2019 a rozhodnutia č. 0031/2020/V 

z 26. 10. 2021 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia 

č. 0218/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0016/2018/V zo 16. 10. 2018, rozhodnutia 

č. 0003/2020/V z 10. 12. 2019 a rozhodnutia č. 0031/2020/V z 26. 10. 2021. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol 24. 11. 2021 doručený a zaevidovaný  

pod podacím číslom úradu 31598/2021/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0218/2017/V 

z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0016/2018/V zo 16. 10. 2018, rozhodnutia č. 0003/2020/V 

z 10. 12. 2019 a rozhodnutia č. 0031/2020/V z 26. 10. 2021, ktorým boli schválené 

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 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484. 

Týmto dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu rozhodnutia. Rozhodnutie č. 0031/2020/V 

z 26. 10. 2021 nadobudlo právoplatnosť 10. 11. 2021. 

 

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. 

 

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. 

 

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 v zmysle zákona o regulácii ministerstvo stalo 

účastníkom vyššie uvedeného cenového konania so všetkými právami a povinnosťami 

účastníka konania v zmysle zákona č. 71/2967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, čo úrad oznámil ministerstvu listom č. 32470/2021/BA            

z  02. 12. 2021. 
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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 2020. Dôvodom na zmenu cien je nárast ekonomicky 

oprávnených prevádzkových nákladov od roku 2018, z ktorých sa vychádzalo pri určení aktuálne 

platných maximálnych cien. Predmetný nárast nákladov bol spôsobený predovšetkým zvýšením 

cien elektrickej energie a  jej spotreby zrealizovaním potrebných rekonštrukcií, dobudovaním či 

nevyhnutnou intenzifikáciou vodárenskej infraštruktúry, zvýšenou početnosťou opráv 

a havarijných stavov, pričom rástli ceny spotrebného materiálu a tiež ceny služieb pri 

dodávateľských opravách.  

 

S poukazom na zákonnú povinnosť úradu zverejňovať spolu s cenovým rozhodnutím 

aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané 

v cenovom konaní podľa ustanovenia § 14 ods. 12 v spojení s § 45e zákona o regulácii 

zároveň regulovaný subjekt v návrhu na zmenu rozhodnutia vyjadril súhlas k tomu, aby 

všetky podklady k návrhu na zmenu ceny v tomto cenovom konaní boli transparentne 

zverejnené na webovom sídle úradu podľa platnej legislatívy. 

 

 Regulovaný subjekt v zmysle § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii vyhodnotil vplyv 

navrhovaného zvýšenia cien nasledovne: pri navrhovanej cene za výrobu a dodávku pitnej 

vody verejným vodovodom dôjde k navýšeniu nákladov domácnosti o 0,29 €/mesiac. 

Navrhovaná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou spôsobí 

zvýšenie nákladov domácnosti oproti aktuálne platnej cene o 0,42 €/mesiac. Celkové zvýšenie 

úhrad pre priemernú 3-člennú rodinu pri spotrebe 80 litrov na osobu za deň predstavuje 

celkom 0,71 €/mesiac čiže 8,52 €/rok. Ceny sú uvedené bez DPH. Po prepočte úradom bude 

zmena maximálnych cien pre priemernú 3-člennú rodinu znamenať zvýšenie nákladov 

o 10,22 €/rok s DPH, t. j. 0,85 €/mesiac s DPH.  

 

Úrad v rámci posudzovania návrhu regulovaného subjektu  konštatuje, že regulovaný 

subjekt pri výpočte cien  zahrnul do výpočtu 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, predloženého v návrhu na zmenu cenového 

rozhodnutia všetky parametre zmeny ceny, teda zmenu ekonomických parametrov Z 

ovplyvňujúcich prevádzkové náklady NV a NS, zmenu faktora investičného rozvoja Y 

a zmenu hodnoty primeraného zisku NPZ.  

 

Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia a skutočných údajov        

za rok 2020 úrad dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia je v súlade so zákonom       

o regulácii, v súlade s § 2, § 3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., preto uznal návrh 

na zmenu rozhodnutia v plnom rozsahu predloženom regulovaným subjektom a rozhodol tak,              

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 

 

 Na toto konanie sa podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii nevzťahuje 

ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, pretože úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov 

predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.  

 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien 

od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, ak úrad neschváli zmenu cenového 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. 

 

 

 

 

 

                     Andrej Juris                                                         Martin Horváth 

                         predseda podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 

812 35 Bratislava 


