
 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

  

Číslo: 0071/2023/V              V Bratislave dňa 29. 12. 2022 

Číslo spisu: 6157-2022-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 a za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

 

r o z h o d o l 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov v  spojení s   § 2 písm. d), § 3 a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie 

a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a  odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom 

hospodárstve tak, že pre regulovaný subjekt Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39, 

926 01 Sereď, IČO 47 067 578 s ch v a ľ u j e na obdobie od 1. januára 2023 

do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia túto cenu: 

 

 

1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody  

verejným vodovodom                                                                                            1,0553 €/m3.     

    

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

 

Odôvodnenie:    

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 03. 10. 2022 doručený 

pod podacím číslom úradu 30236/2022/BA návrh ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom (ďalej len „návrh ceny“) pre regulovaný subjekt 

Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď, IČO 47 067 578 (ďalej len 

„regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie. 

 

Podľa § 14  ods. 3 prvej vety zákona o regulácii účastníkom cenového konania je 

regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. 

 

Podľa § 14 ods. 3 tretej vety 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 
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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 stáva 

účastníkom vyššie uvedeného cenového konania so všetkými právami a povinnosťami 

účastníka konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, čo úrad oznámil ministerstvu listom č. 31640/2022/BA 

z 13. 10. 2022. 

 

Po preskúmaní predloženého návrhu ceny úrad zistil, že tento návrh ceny je neúplný 

podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), pretože neobsahuje všetky podklady 

podľa § 40 ods. 1 zákona o regulácii potrebné pre posúdenie návrhu ceny. Návrh ceny je tiež 

neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii, nakoľko neobsahuje vyhodnotenie 

vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Úrad listom č. 33737/2022/BA 

z 03. 11. 2022 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote 

pätnásť dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve požadoval odôvodniť 

počet zamestnancov podieľajúcich sa na regulovanej činnosti uvedených v prílohe č. 5 vyhlášky 

č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej 

vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a 

niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve (ďalej len 

„vyhláška č. 323/2022 Z. z.“) v stĺpci „Priemerný počet zamestnancov Pitná voda“  a doložiť 

vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov a poučil regulovaný 

subjekt o možnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím 

č. 0135/2022/V-PK z 03. 11. 2022.  

 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania 

vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. 

 

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky v návrhu ceny v stanovenej lehote doplnením 

údajov potrebných na posúdenie návrhu ceny, ktoré boli úradu doručené 10. 11. 2022 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 34550/2022/BA. 

 

Po opätovnom preskúmaní predloženého návrhu ceny úrad zistil, že tento návrh ceny je 

aj naďalej neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii. Úrad listom č. 36611/2022/BA 

z 29. 11. 2022 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote 

pätnásť dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve žiadal predložiť prílohu 

č. 13 k vyhláške č. 323/2022 Z. z. „Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku v tisícoch eur“ 

vyplnenú vlastníkom verejného vodovodu a  predložiť kópiu nájomnej zmluvy na preukázanie 

výšky nájomného, zároveň poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového konania 

a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 0197/2022/V-PK z 29. 11. 2022.  

 

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu ceny v stanovenej lehote doplnením 

údajov potrebných na posúdenie návrhu ceny, ktoré boli úradu doručené 09. 12. 2022 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 38069/2022/BA.  

 

Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu ceny a  doplnených podkladov 

konštatuje, že návrh ceny za výrobu a dodávku pitnej vody akceptuje v  rozsahu navrhovanom 
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regulovaným subjektom. Regulovaný subjekt postupoval pri výpočte maximálnej ceny za 

výrobu a dodávku pitnej vody podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 323/2022 Z. z. a vypočítal hodnotu 

PRVt = 1,0553 €/m3. Do výpočtu boli uplatnené prevádzkové náklady vo výške 60 799 €, ktoré 

boli zvýšené o hodnotu JPIt na 64 879 €, nájomné za prenájom majetku preukázané do výšky 

odpisov 236,50 € a primeraný zisk vo výške 3 926 €, t. j. 0,06 €/m3.  

 

Na základe preskúmania podkladov predložených regulovaným subjektom a  úradom 

uskutočnených výpočtov úrad rozhodol o schválení ceny uvedenej vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii predložil regulovaný subjekt vyhodnotenie 

vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Pri úradom schválenej cene za výrobu 

a dodávku pitnej vody bude nárast výdavkov pre priemernú trojčlennú rodinu predstavovať 

3,51 €/rok s DPH pri spotrebe vody 34 m3/ob./rok, čo je nárast o 0,29 €/mesiac s DPH. 

 

Ministerstvo, ako účastník konania, svoje práva v zmysle správneho poriadku 

nevyužilo. 

 

            Úrad konštatuje , že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2, § 3 

a § 9 vyhlášky č. 323/2022 Z. z., preto akceptuje návrh ceny predložený regulovaným 

subjektom a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

 

Podľa § 14 ods. 15 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 

obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Podľa Regulačnej politiky zo dňa 29. 03. 2022 sa 6. regulačným obdobím rozumie 

obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. 

 

Poučenie: 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď,  

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

812 35 Bratislava. 

Ing. Andrej Juris 

predseda 

    JUDr. Szabolcs Hodosy 

   podpredseda 


