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Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví ako orgán príslušný na konanie podťa § 9 ods. 1

písm.b)prvéhobodua§9ods. 1písm.c)prvéhoboduvspojenís§5ods.7písm.c)zákona
č.25012012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeíy rozhodnutia
č.0189/2017lY zo dňa 28. 02.2017, ktorym schválil maximálnu cenu za odvádzanie
a ěistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 01. 0I. 2017 do 31. 12. 202I

rozhodol

podťa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákonaě.25012012 Z.z. o regulácii vsiet'ových
odvetviachv spojení s §2 písm.d), § 3 a§ 9ods. 1vyhláškyÚraduprereguláciusiet'ových
odvetví č.2ll20I7 Z. z.,ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky
pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou tak, že m e n í rozhodnutie ě. 0I89120I7N zo dřra 28. 02. 2017
pre regulovaný subjekt Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o., Fučíkova4601254,
9252I Sládkovičovo, IČO 3623275I s účinnost'ou ododňadoručeniatohtorozhodnutia
do 31. decembra 202I takto:

ROZHODNUTIE

Číslo: 0257l2OI6lY
Číslo spisu : 267 9-20|7-BA

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

,,- maximálna cena za odváďzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

nahrádzajú slovami

,,- maximálna cena zaodvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

Uvedená cena je bez ďane zpridanej hodnoty.

Od6vodnenie:

Úradu pre reguláciu siet'oých odvetví (ďalej len
doručený pod podacím číslom úradu I5302l20I7lBA
č. 018912017 N zo dňa 28. 02.2017, ktoným úrad schválil
ačistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciotl na obdobie

Bratislava 08. 06. 2017

1,0500 €lm3."

1,0911€lm3.*

,,úrad") bol dňa 07.04.2017
návrh na zmenu rozhodnutia
maximálnu ceíLu za odvádzanie
od 0l. 0I.2017 do 31. I2.202I



(ďalej len ,,návrh na zmenu rozhodnutia") regulovaného subjektu Vodárenská spoločnost'
Sládkovičovo, spol. s r. o., Fučíkova 4601254,925 2I Sládkovičovo, IČO 36232 751 (ďalej
len ,,regulovaný subjekt"). Týmto dňom sa začalo konanie o zmene rozhodnutia. Regulovaný
subjekt návrh doplnil listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 20080l20I7lBA
doručeným úradu dňa 04. 05.2017.

Regulovaný subjekt odóvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podfa § 17

ods. 2 písm. d) zékona ě.25012014 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v zner.li
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o regulácii") výraznou zmenou ekonomických
parametrov, zktorých sa vychádzalo pri určení ceny na rok 2017. Pri výpočte ceny
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2017 sa vychádzalo
zo skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na regulované činnosti za rok 2010,
nakol'ko regulovaný subjekt v priebehu rokov 2012 až 2016 robil prepočet ceny na jednotlivé
regulačné obdobia pričom nedochádzalo kvýraznej zmene ekonomicky oprávnených
nákladov, ktoré by boli dóvodom na zmenu ceny. Zvýšenie ekonomicky oprávnených
nákladov v roku 2016 oproti roku 2010 nastalo z dóvodu zaradenia novovybudovanej
čistiarne odpadových vód, 17 km kanalízácie a 13 čerpacích staníc do majetku vlastníka -
mesta Sládkovičovo. Táto skutočnosť sa prejavila v zvýšení ekonomicky oprávnených
prevádzkových nákladov regulovaného subjektu, ako aj vo výške nájomného za prenajatý
hmotný a nehmotný majetok, o ktorom účtuje vlastník a ktoý sa použiva výhradne
na regulovanú činnosť. Výška nájmu dohodnutá medzi vlastníkom majetku a regulovaným
subjektom je nižšia ako výška odpisov, čo je v súlade s § 4 ods. 1 písm. h) vyhlášky úradu
č.2Il20I7 Z. z.,ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej
vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou (ďalej len ,.vyhláška č.21l20I7 Z. z;'), čo regulovaný subjekt doložil nájomnou
zmluvou a prílohou č. 12 vyhlášky č. 2ll2al7 Z. z. s údajmi o odpisoch hmotného
a nehmotného majetku vlastníka - mesta Sládkovičovo.

Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad dospel kzáveru,
že tento návrh na zmenu rozhodnutia je neúplný, pretože neobsahuje všetky náležitosti
podfa § 14 ods, 4 písm. b) zákona o regulácii, nakoťko neobsahuje všetky podklady podťa

§ 7 ods. 4 lyhlášky úradu č.21l20I7 Z, z a ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu.

Úrad listom ě.22385l2O17lBA zo dňa 18.05.2017 vyzval regulovaný subjekt
na odstránenie nedostatkov v návrhu na zmenu rozhodnutia v lehote sedem dní odo dňa
doručenia uvedenej výzw. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti
zastavenia konania o zmene rozhodnutia a súčasne konanie prerušil rozhodnutím
č, 004I l20I7 N -PK zo dňa 1 8 . 05 . 2017 .

Regulovaný subjekt opravil nedostatky návrhu na zmenu rozhodnutia doplnením
údajov potrebných na posúdenie návrhu, ktoré boli doručené úradu dřn 07. 06.2017 listom
zaevidovaným pod podacím číslom úradu 2639812017lBA.

Úrad po preštudovaní predloženého a doplneného návrhu na zmenu rozhodnutia
a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2016 konštatoval, že návrh na zmenu
rozhodnutia akceptuje v navrhovanom rozsahu. Úrad uznal ako oprávnené zvýšené
prevádzkové náklady zahrnuté do výpočtu hodnoty zmeny Z atiež naklady za prenájom
majetku používaného na regulovanú ěinnosť.



Na toto konanie sa podfa § 41 zákona ě.25012012 Z. z. oregulácii vsieťových
odvetviach nevzt'ahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. správneho poriadku,
nakol'ko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia podfa vyššie uvedeného iba z podkladov
predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel kzáveru,
že návrh na zmenu rozhodnutia podťa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii vo veci zmeny
ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie ačistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou bol preukázaný do ýšky maximálnej ceny navrhnutej
regulovaným subjektom. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad
prereguláciu siet'oých 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 preskúmateťné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.

podpredseda Uradu pre reguláciu siet'ových odvetví

o., Fučíkova 4601254, 925 21 Sládkovičovo
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