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ROZHODNUTIE
Číslo: 0066l20l2N
Číslo spisu: 5614-201 1-BA

Bratislava 29.II.20II

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podťa § 5 ods. 1

písm. d) bod 5 apísm. í) zákona ě.2761200I Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia
o návrhu ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
na rok 2012 pre regulovaný subjekt Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.,
Fučíkova 460 t254, 925 21 Sládkovičovo, IČO : 36 232 75 1, takto

rozhodol:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1

písm. o) zákona č.2761200I Z. z. o regulácii v siet'ových odvetviach a o zmene adoqlnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov a vsúlade s § 7 a 8 vyhlášky Uradu
pre reguláciu siet'ových odvetví č.18912017 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových
Ódvetviach a spósobe jej vykonania a s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č.2I7l20II Z.z,, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie adodávky
pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou
kana|izáciou pre regrrlovaný subjekt Vodárenská spoločnost' Sládkovičol,o, spol. s r.o.,

Fučíkova 4601254, 925 2I Sládkovičovo, ICO: 36 232 751 schvaťuje na obdobie
od 1. 1 . 2012 do 3 1. 12. 201,2 túto maximálnu cenu

- maximálna cena za odvedenie a ěistenie odpadovej
vody verej nou kanalizáciou 1,0500 €/m3

Uvedená cena je bez DPH.

odóvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,úrad") bol dňa 29.9.2011 doručený
pod podacím číslom úradu 2350812011/8'4. návrh ceny za odvedenie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizácíou na rok 2012 (ďalej len ,,návrh ceny") regulovaného subjektu
Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol, s r.o., Fučíkova 4601254, 925 2I Sládkovičovo,
tČO::O 232751 (ďalej len,,regulovaný subjekt"). Týmto dňom sazaěalo cenové konanie,

Podťa § 14 ods.2 zákona č,2761200I Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
oregulácii") úrad listom č.2359512011/BA zo dňa 30.9.20II oznámll Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky, že začalo konanie vo veci rozhodnutia o návrhu ceny,
ktoý regulovaný subj ekt predložil.

Úrad podfa § 12ods.6 zákona o legulácii predložil listom č.2914712011/BA
zo día 15. 11 .2011 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky posúdený návrh
ceny spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny na vyjadrenie.



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa v zákonnej 10 dňovej lehote
kpredloženému návrhu ceny vyjadrilo listom č.66469120II zo dřn 23,I1.2011, v ktorom
upozomilo,žev zmysle § 16 ods. 1písm.0 ag) a§ 42b ods.2 zákonač.39412009 Z.z,,
ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 21612007 Z. z. o regulácii v siet'ových
odvetviach v zneni neskorších predpisov je ustanovená povinnosť vypracovat' plán obnovy
verejnej kana|izácie a zabezpečiť jeho realízáciu.

Úrad vsúlade s § 33 ods.2 zékona ě.711196] Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v zneni neskorších predpisov oznámil regulovanému subjektu listom
ě.3032612011/BA zo dňa24, II.20II, že zisťovanie a dokazovanie v predmetnej veci
definitívne ukončí a na základe predložených podkladov rozhodne a vydácenové
rozhodnutie. Regulovaný subj ekt sa nevyj adril

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny
jevsúladesozákonomoregulácii,vsúlades§7a8vyhláškyÚraduprereguláciusiet'oqfch
odvetví č. 189l20II Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spósobe jej
vykonania avyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi č.2t7l20l1Z.z., ktorou
sa ustanolrrje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným
vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len
,,vyhláška č.217l20II Z.z.") a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Maximálnu cenu schválenú týmto rozhodnutím regulovaný subjekt uplatní podťa
postupu a podmienok ustanovených v § 8 vyhlášky č,2I7l20II Z. z.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods.5 správneho poriadku a § 19a
ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík. PhD,. predseda Rady
pre reguláciu vykonávajúci pósobnosť predsedu uradu,

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad
pre reguláciu siet'ových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 2J,
a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. odvolanie vo veciach cien nemá
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmatefné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Rady pre reguláciu

vykonávaj úci pósobno sť predsedu uradu

Rozhodnutie sa doruěí:
1. Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o,, Fučíkova 4601254,925 21 Sládkovičovo
2. Ministerstvo hospodarstva SR, Mierová 19,827 15 Bratislava


