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ROZHODNUTIE

Číslo: OI44I20I3N
Číslo spisu : 8620-2012-8 A

Bratislava 12.12.2012

Úrad pre reguláciu sieťor"ých odvetví ako orgán príslušný na konanie podťa § 5 ods. l
písm. d) piateho bodu a písm. í) zákona č,2761200I Z. z. o regulácii v siet'ových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znemí neskorších predpisov

rozhodol

nazáklade konania zvlastného podnetupodťa § 14 ods.4 vspojení s § 12 ods. 1písm. o)
zákona č. 2761200I Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov a v sťrlade s § 7 a 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č.18912017 Z. z. o rozsairu .cenovej regulácie v sieťových odvetviach
a spósobe jej rl,konania a s vyhláškou Uradu pfe reguláciu sieťových odvetví
ě.2I7|20II Z.z., ktorou sa ustanowje cenová regulácia qýroby, distribúcie a dodávky
pitnej vody verejným vodovodom a odve,denia a čistenia odpadovej vody vereinou
kanalizácíotr v znení vyhlášky Uradu pre regulácitt sieťových odvetví č. 22212012 Z. z.
pre regulovaný subjekt Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.,
Fučíkova 4601254, 92521 Sládkovičovo, ICO: 3623275l, že určuje na obdobie
od 1. 1 .2013 do 31. 12. 2013 túto maximálnu t:enu

- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou 1,0500 €/m3

Uvedená cena je bez DPH,

Od6vodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,úracl") dňa 29. tL 2012 v súlade
s§ 14 ods. 1aods. 4zákonač.2761200IZ.z,o reguláciiv sieťovýchodvetviachao zmene
a doplnení niektorych zákonov v zneni neskor,ších predpisov (ďalej len ,,zákon o regulácii")
začal konanie z vlastného podnetu vo veci urilenia maximálrrej cerLy za odvedenie a čistenie
odpadove.j vody verejnou kanalizáciou na r,:k 2013 pre regulovaný subjekt Vodárenská
spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o., Fučíkova 4601254, 925 2I Sládkovičovo,
IČO: :O 232751 (ďalej len,,regulovaný subjek.t").

Podťa § 14 ods. 2 zékona o regulácii úrad ozrámil regulovanému subjektu začatíe
cenového konania z podnetu uradu listom ě. 1i5555l20I2lBA zo dťla 29.11,2012 a súčasne
mu tiež oznámil, že bude pri urěení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou na rok 2013 vychádzať z návrhu cerly za odvedenie a čistenie odpadovej vody
verejnott kanalizáciou na rok 2013, ktory bol predložený úradu dňa Ll0.20I2 a je
zaevidovaný pod podacím číslom uradu 2836512012lBA a doplnený listom zaevidovaným
pod podacím číslom uradu 32304l20l2lBAza dňrr 6. II.20I2.



/

-''' V súlade s § 33 ods. 2 zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov zároveřl, úrad oznámil regulovanému subjektu, že pred vydaním
rozhodnutia má možnosť l,yjadriť sa k podkladom návrhu ceny, prípadne ich doplniť,
a to v lehote troch dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí,
urad má zato, že k podkladom na rozhodnutie nemá pripomienky avydá cenové rozhodnutie.
Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Na základe uvedených skutočností úrrrd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.

Maximálnu cenu určenú týmto rozhodrrutím regulovaný subjekt uplatní podťa postupu
apodmienok ustanovených v § 8 vyhlášky úradu ě,2I7l201I Z.z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom
a odvedenia a čistenia odpadovej vody vet,ejnou kanalizáciou v zneni vyhlášky úradu
č.22212012 Z. z.

Úrad v cenovom konaní v súlade s § 44 ods. 1 zákona ó.25012012 Z. z. o regulácii
v sieťoqich odvetviach postupoval podl'a doterajšieho predpisu. Podťa § 45 ods. 1 tretej
a štvrtej vety zákona č.25012012 Z. z. o regliácii v sieťor,^ých odvetviach sa v cenových
konaniach začatých od 1. septembra 2012 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky nevyjadruje knávrhu ceny regulovaného subjektu aMinisterstvo hospodarstva
Slovenskej republik1, nie je účastníkom cenového konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podat' na Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27. P.O. Box 12. 820 07 Bratislava 27,
a to v lehote 40 dní odo dňa cznámenia roz}rodnutia. odvolanie vo veciach cien nemá
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateťné súdom po r,yčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

_,, k ., Ing. Jozef Holjeněík, PhD.
---*Y! .,, '-" predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o., Fučíkova 4601254,925 2l Sládkovičovo


