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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0008/2019/V
Číslo spisu: 2897-2019-BA

Bratislava 29. 07. 2019

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 zmeny rozhodnutia č. 0215/2017/V z 24. 02. 2017, ktorým určil 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
rozhodol
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 zákona č. 164/2017 Z. z. 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. 0215/2017/V z 24. 02. 2017
pre regulovaný subjekt Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO 36 500 968 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia do 31. decembra 2021 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„ 3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

1,0904 €/m3.“

nahrádzajú slovami
„ 3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

1,1164 €/m3.“

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0215/2017/V z 24. 02. 2017 zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0215/2017/V z 24. 02. 2017.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 03. 07. 2019 doručený
pod podacím číslom úradu 27951/2019/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0215/2017/V
z 24. 02. 2017 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“), ktorým úrad určil 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
regulovaného subjektu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO 36 500 968 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto
dňom sa začalo konanie o zmene rozhodnutia.
Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podľa § 17
ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona
č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) výraznou zmenou ekonomických
parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení cien na rok 2017. Regulovaný subjekt uvádza
nárast nákladov na dodávateľské opravy o 172 tis. € z dôvodu potrieb opráv majetku, ktoré
spoločnosť nie je schopná vykonať vlastnou činnosťou. Nárast nákladov na ostatné služby bol
spôsobený najmä medziročným nárastom existujúcich nákladov, a to predovšetkým nákladov
na vývoz kalov z ČOV, na spätné úpravy ciest a na údržbu a upratovanie objektov. Nárast
ekonomicky oprávnených nákladov bol spôsobený aj nárastom osobných nákladov ako
oprávnených nákladov na zvýšenie miezd zamestnancov na úroveň priemernej mesačnej
hrubej mzdy roku 2017 v národnom hospodárstve, čo je v súlade s vyhláškou 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 kanalizácio
u v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“).
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 o regulácii sa na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia
použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.
Po preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že tento návrh
má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii a § 7 ods. 4 a § 6 ods. 1
vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu.
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.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že
návrh je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2, 3, a § 9 ods. 1 vyhlášky
č. 21/2017 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 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.
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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.
predseda

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
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