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ROZHODNUTIE

Číslo: OO55lŻO2llv
Číslo spisu: 497 8-ŻOŻ1 -BA

Bratislava 0Ż. ll. Ż0Ż1

Urad pre ľeguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podl'a $ 9 ods' l

písm. b)prvého bodua $ 9ods. l písm. c)prvého boduvspojenís$ 5 ods.6písm. b)zákona
č,.Ż501201Ż Z'z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskoľších pľedpisov v cenovom
konaní vo veci zmęny ľozhodnutia č.0l34lŻ0l7N z Ż7.02.2017. ktoým úrad určil
maximálnu cenu Za výrobu adodávku pitnej vody verejným vodovodom aza odvádzanie
ačistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 1.januára Ż0l7
do 31. decembra 2021

rozhodol

podl'a$14ods. lla15a$17ods. 1zátkonač,.250lŻ0lŻZ.z.oregulácii vsieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s $ 2 a $ 3 vyhlášky Uľadu pre reguláciu
sieťových odvetví č'.2llŻ0l7 Z.z.,ktorou sa ustanovuję cenová ľegulácia qýroby, distribúcie
a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu taĘ
żepre regulovaný -subjekt LoZoRNo spol. s r. o., Športové námestie 65?l24,
900 55 Lozorno, ICo 44 852 l42 m e n í rozhodnutie č.0|34l2017lv z 27.02.2017
s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 3l. decembra 2022 takto:

Vo ýrokovej časti ľożrodnutia na strane l sa slová,,do3l.decembľaŻ02l* nahrádzajll slovami

,do 31 .12.2022".

Regulovaný subjekt uplatní na obdobie od 0l.0l.2022 do 3l.12.202Ż doterajšie platné

maximálne ceny za qýrobu adodávku pitnej vody verejným vodovodom aza odvádzanie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

ostatné údaje uvedęné v rozhodnutí č,.0134/2017/v z 27. 02.2017 zostávajri
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčasť ľozhodnutia č,.013412017lv
z27. 0Ż. Ż0l7 .

odôvodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odveťví (d'alej len ,,úrad") listom č,. Ż7389ĺ202llBA
z 18.l0.2O2l oznámil regulovanému subjektu LoZoRNo spol. s r. o., Športové
námestie 657lŻ4, 900 55 Lozorno, IČo 4485Żl42 (d'alej len ,,regulovaný subjekt"). že
začína z vlastného podnetu cenové konanie vo veci zmeny ľozhodnutia č.0|3412017lv
z27.02.2017,ktoým určil na obdobie od l. januáraŻ0l7 do 3l. decembra 202l maximálnu
cenľ za výľobu adodávku pitnej vody verejným vodovodom aza odvádzanie ačistenie
odpadovej vody verej n ou kanalizác i ou (d'alej len,,oznám en ie").



Cenové konanie začalo podl'a $ 14 ods. l v spojení s $ 17 ods. l zákona
č'250lŻ0l2Z.z. o ľegulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (d'alej len

.,ztlkon o regulácii") doručením oznámenia o začatí cenového konania z podnetu úradu
regulovanému subjektu 20. l0. 20Żl .

Podl'a $ 14 ods.3 tľetej vety zákona oregulácii účastníkom cenového konania je aj

Ministerstvo životného prostľedia Slovenskej republiky (d'alej len ',ministerstvo"), 
ak ide

o cenové konanie podl'a $ ll ods. 4 písm. a) aż c) zákona o regulácii, teda o výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným
vodovodom alebo o dodávku pitnej vody verejným vodovodom.

Na základe vyššie uvedęného sa v zmysle zélkona o ľegulácii ministerstvo stáva

účastníkom vyššie uvedeného cenového konania so všetkými právami a povinnosťami

účastníka konania vzmysle zákona č' 7ll1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

v znęní neskorších predpisov' čo úrad oznźtmil ministerstvu listom č,.Ż73901202l/BA
z |8. l0. Ż02l.

IJradzač,a| cenové konanie o Zmene rozhodnutia podl'a $ l7 ods. l zźlkona o regulácii
z dôvodov, Že výľoba a dodávka pitnej vody veľejným vodovodom a odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnoukanalizáciou podlieha cenovej ľegulácii podl'a $ ll ods.4 písm. a)

a d) zákona o regulácii a došlo k predlženiu doteľajšieho regulačného obdobia
20|7 až202l do3l.12.2022,apreto je potrebné na dosiahnutie účelu regulácie túto zmenu
v dĺzke ľegulačného obdobia zohl'adniť aj v cenovom rozhodnutí.

Podl'a $ l7 ods' l zákona o regulácii, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie
podl'a $ 3 ods. l, úrad na návľh účastníka konania a|ebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší
ľozhodnutie.

Podl'a $ 3 ods. l zálkona o regulácii je účelom regulácie podl'a tohto zákona
transparęntným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi
súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite.

Regulačná rada v súlade s $ 8 ods. 9 zátkona o regulácii prijala 10. novembraŻ020
Dodatok č. l kRegulačnej politike na regulačné obdobie 2017 _202l,ktorym okrem iného
predížila regulačnđobdobie 2Ol7 _2O2l do 3l.decembľa2O2Ż. Následne bolo predíženie

iegulačného obdobia zohl'adnené v novelizačnej vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových
odvewí č.3611202l Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úľadu pre reguláciu sieťových
odvefví č.2ll20l7 Z. z.,ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v'ýroby. distľibúcie a dodávky
pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kana|izźlciou v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobudla účinnosť l5. októbra 202l.

Podl'a $ l7 ods. 4 zákona o regulácii na konanie oZmene alebo zrušení rozhodnutia
sa pouŽijú ustanovenia $ l4 až 16 zźlkona o regulácii primerane.

Úrad vcęnovom konaní postupuje podl'a zálkona oregulácii, zákona č,.7|l1967 Zb.
o správnom konaní (správny poľiadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok") avyhlášky Uľadu pre reguláciu sieťových odvetví č.21l20l7 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
neskorších predpisov a vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou spisových materiálov
k rozhodnutiu č. 0l34lŻ0I7lY z27.0Ż.2017.
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Urad v súlade so zásadami zákonnosti, mateľiálnej pravdy, ýchlosti a hospodálnosti
správneho konania oboznámil regulovaný subjekt listom č,. Ż7389lŻ02l/BA
z 18.l0'Ż0Żl o dôvodoch zmeny cenového rozhodnutia a podkladoch, z ktolých
pri rozhodovaní v cenovom konaní vychádza' Zároveň rirad podl'a $ 33 ods. 2 spľávneho
poľiadku týmto listom vyzval regulovaný subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním
ľozhodnutia, a to v lehote päť dní. Regulovaný subjekt sa k podkladom rozhodnutia
nevyjadril.

Úrad po posúdení a vyhodnotení podkladov V cenovom konaní dospel k záveru, že sú
splnené podmienĘ na Zmenu cenového rozhodnutia podl'a $ l7 ods. l zákona o regulácii
spočívajúce v predlŽení obdobia platnosti cenového rozhodnutia do 3l. lŻ.2022 azachovaní
dotęraz platných maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody veľejným vodovodom
aza odvádzanie ačistenie odpadovej vody verejnou kanalizźrciou vnezmenenej výške.
Zárovęřl je predíženie platnosti a účinnosti cenového ľozhodnutia z dôvodu zmeny diżky
regulačného obdobia v súlade s ustanovením $ l4 ods. l5 zźlkona o regulácii, podl'a ktorého
cenové ľozhodnutię platné na pľvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobię,
ak úrad neschváli Zmenu cenového rozhodnutia.

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

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. odvolanie treba podať na Úrad
prereguláciu sieťových odvetví' Bajkalská 27, P. o. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný
účinok. Rozhodnutie je pľeskúmatel'né súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

AndĘ Juris
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
LoZoRNo spol. s ľ. o., Špoftové námestie 657124.900 55 Lozorno
Ministerstvo Životného prostľedia Slovenskej republiĘ, Sekcia vôd, Náln. Ľ. Štúľa l,
8l2 35 Bľatislava
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