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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0025/2021/V
Číslo spisu: 3179-2021-BA

Bratislava 14. 09. 2021

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 zmien a dodatkov vo veci návrhu
na zmenu rozhodnutia č. 0213/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0265/2017/V
z 27. 11. 2017, rozhodnutia č. 0014/2019/V z 20. 08. 2019 a rozhodnutia č. 0021/2020/V
z 25. 08. 2020, ktorými boli určené 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 zmien a dodatkov 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
mení
rozhodnutie č. 0213/2017/V
z 24. 02. 2017, rozhodnutie č. 0265/2017/V z 27. 11. 2017, rozhodnutie č. 0014/2019/V
z 20. 08. 2019 a rozhodnutie č. 0021/2020/V z 25. 08. 2020 pre regulovaný subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
IČO 36 550 949 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného
obdobia takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„ 3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

1,0573 €/m3.“

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

1,1157 €/m3.“

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0213/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0265/2017/V
z 27. 11. 2017, rozhodnutia č. 0014/2019/V z 20. 08. 2019 a rozhodnutia č. 0021/2020/V
z 25. 08. 2020 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia

č. 0213/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0265/2017/V z 27. 11. 2017, rozhodnutia
č. 0014/2019/V z 20. 08. 2019 a rozhodnutia č. 0021/2020/V z 25. 08. 2020.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 16. 07. 2021 doručený
a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 19903/2021/BA návrh na zmenu rozhodnutia
č. 0213/2017/V z 24. 02. 2017, rozhodnutia č. 0265/2017/V z 27. 11. 2017, rozhodnutia
č. 0014/2019/V z 20. 08. 2019 a rozhodnutia č. 0021/2020/V z 25. 08. 2020, ktorými boli
určené 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
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
IČO 36 550 949 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo konanie o návrhu
na zmenu rozhodnutia.
Podľa § 14 ods. 3 prvá veta Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení zmien a dodatkov (ďalej len „zákon o regulácii“) účastníkom cenového
konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny.
Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii sa na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia
použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.
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.
Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podľa § 17
ods. 2 písm. d) zákona o regulácii výraznou zmenou ekonomických parametrov v rámci
regulovanej činnosti odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou oproti roku
2019, z ktorých sa vychádzalo pri vydaní teraz platného rozhodnutia č. 0021/2020/V. Rozdiel
ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2020 oproti roku 2019 sa prejavil najvýraznejšie
v nákladoch za spotrebu energií, na dodávateľské opravy, na osobné náklady a ostatné
prevádzkové náklady. Náklady za spotrebu energií vzrástli najmä v dôsledku zvýšenej
potreby v súvislosti so zvýšeným počtom odberných miest. Dodávateľské opravy narástli
predovšetkým z dôvodu opráv technologických zariadení a periodických revízii. Osobné
náklady vzrástli v dôsledku vyrokovaného nárastu miezd vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy
spoločnosti a taktiež v súvislosti so záväznými zmenami plynúcimi z novelizácie zákonníka
práce. V rámci ostatných služieb narástli náklady na odvoz a likvidáciu kalu, a to aj z dôvodu
postupného pripájania čistiarní odpadových vôd a ostatnej infraštruktúry na dispečing
a zabezpečovaním prenosu dát.
Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad zistil, že tento návrh
na zmenu rozhodnutia je neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, pretože
neobsahuje všetky podklady podľa § 40 ods. 1 zákona o regulácii potrebné pre posúdenie
návrhu ceny.
Úrad listom č. 21694/2021/BA z 10. 08. 2021 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
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č. 0030/2021/V-PK z 10. 08. 2021. Úrad na doplnenie návrhu ceny žiadal doložiť vo vecnom
a finančnom vyjadrení prehľad nákladov v položke “Ostatné prevádzkové náklady“ v prílohe
č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. a taktiež zdôvodnenie rastu počtu zamestnancov
pri odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou v roku 2020 oproti roku 2019
o 8 zamestnancov, uviesť ich pracovné zaradenie a pracovnú náplň. Zároveň úrad vyzval
regulovaný subjekt, aby v lehote desať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy označil
a preukázal, ktoré skutočnosti návrhu ceny a doplneného návrhu ceny považuje za obchodné
tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. V prípade nevyhovenia uvedenej výzve bude
úrad vychádzať z predpokladu, že doručený návrh na zmenu rozhodnutia a doplnený návrh
nie je predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka a zverejní
ho na svojom webovom sídle v plnom znení. Zároveň úrad poučil regulovaný subjekt,
že podľa § 14 ods. 14 zákona o regulácii porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva
nie je zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch, ekonomickej
efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo
schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 4 písm. a) až e).
Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení zmien a dodatkov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník
konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.
Regulovaný subjekt v stanovenej lehote doplnil údaje potrebné na posúdenie návrhu,
ktoré boli doručené úradu 19. 08. 2021 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu
22302/2021/BA. K výzve na preukázanie obchodného tajomstva sa regulovaný subjekt
vyjadril, že skutočnosti uvedené v návrhu na zmenu rozhodnutia nepovažuje za obchodné
tajomstvo a súhlasí so zverejnením predložených dokladov.
Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia,
podkladov doplnených na základe výzvy úradu listom zaevidovaným pod podacím číslom
úradu 21694/2021/BA a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2020 konštatuje,
že návrh na zmenu rozhodnutia neakceptuje v navrhovanom rozsahu.
Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky 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. (ďalej len
„vyhláška č. 21/2017 Z. z.“) je Z hodnota zmeny nákladov v eurách na objemovú jednotku,
ktorá sa použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2
písm. d) zákona o regulácii; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov,
ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu,
z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny v eurách na objemovú jednotu
a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu rozhodnutia.
Pri posudzovaní návrhu na zvýšenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou úrad neakceptoval navýšenie maximálnej ceny
v plnom rozsahu. Regulovaný subjekt zahrnul do výpočtu ceny predloženého v návrhu
na zmenu cenového rozhodnutia všetky parametre zmeny ceny, teda zmenu ekonomických
parametrov Z ovplyvňujúcich prevádzkové náklady NS, zmenu faktora investičného rozvoja
Y a zmenu hodnoty primeraného zisku NPZ. Úrad akceptoval navýšenie prevádzkových
nákladov v celom navrhovanom rozsahu. Úrad neakceptoval zvýšenie ceny v dôsledku
nárastu faktora investičného rozvoja Y a hodnoty primeraného zisku NPZ z toho dôvodu,
že nie sú dôvodom na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii
a zároveň ich nárast nie je výrazný. Úrad v rámci zmeny rozhodnutia na tento parameter
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prihliada a zahrnie ho do zmenenej ceny alebo ho zahrnie čiastočne, len pokiaľ takéto
zvýšenie ceny je v súlade s § 3 ods. 1 zákona o regulácii. Napriek tomu, úrad posúdil nárast
faktora investičného rozvoja Y a hodnoty primeraného zisku NPZ a dospel k záveru, že nejde
o výrazné nárasty. Pri úradom určenej maximálnej cene bude zvýšenie ceny
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou o 5,96 €/rok bez DPH,
t. j. 7,15 €/rok s DPH.
V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 23786/2021/BA
zo 07. 09. 2021 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 v stanovenej lehote nevyjadril.
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 určených maximálnych cien.
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 konca 5. regulačného obdobia, 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.

Martin Horváth
podpredseda

Andrej Juris
predseda

Rozhodnutie sa doručí:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
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