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ROZ}iODNUTIE

V Bratislave dňa l0.02.20Ż3

Úrad pľe reguláciu sieťouých odvefví ako oIgán príslušný na konanie podl'a $ 9 ods. l

písm. b) prvého bodu a $ 9 ods. l písm. c) pľvého bodu vspojení s$ 5 ods.6 písm' b)

zźlkona č,.Ż50lŻ0lŻ Z.z. o ľegulácii v sieťových odvetviach vznení neskorších predpisov
vo veci návrhu ceny Za výľobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom aza odvádzanię
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

rozhodol

podl'a$ l4ods. ll a l5zźlkonač.25012012Z.z.o regulácii vsieťovýchodvetviachvznení
neskoršíchpredpisovv spojenís $ 2písm.a)ad), $3 Š9a$ ll vyhlášĘUraduprereguláciu
siet'ových odvetví č.323120Ż2 Z. z., ktorou Sa ustanovuje cenová regulácia výroby,
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej
vody verejnou kanalizáciol a niektoré podmienky vykonávania ľegulovaných činností
vovodnom hospodárstve tak, że pre regulovaný subjekt LoZoRI\ĺo spol. s r. o., Športové
námestie 657124, 900 55 Lozorno, ĺČo łł 85214Ż s ch v a l' u j e naobdobie
od l. januáraŻ0Ż3 do 3l. decembľa 20Ż3 s platnost'ou do konca 6. regulačného obdobia tieto
ceny:

1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom 0,9800 €/m3,

Ż. Inaximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou l,0333 €/m3.

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty

odôvodnenie:

Úradu pľe ľeguláciu sieťových odvetví (d'alej len ,.úľad") bol l0. l0.2022
doručený pod podacím číslom úradu 3l342lŻ0Ż2lBA návľh cęny Za výľobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
(d'alej len '.návrh ceny") pľe regulovaný subjekt LoZoRNo spol. s ľ. o., Špor-tové

námestie 657lŻ4.900 55 Lozomo, IČo 4485Ż 14Ż (d'alej len ..regulovaný subjekt"). Týmto
dňom sa podl'a $ l4 ods. 1 zákona č.250lŻ0l2 Z. z' o regulácii v sieťovýclr odvewiach v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o regulácii") začalo cenové konanie.
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Podl'a $ 14 ods. 3 prvej veĘ zákona o regulácii účastníkom cenového konania je
ľegulovaný subjekt. ktolý predloŽil návľh ceny.

Podl'a $ l4 ods. 3 tretej vety zákona o regulácií účastníkom cenového konania je aj

Ministeľstvo Životného prostredia Slovenskej ľepubliky (d'alej len .,ministerstvo"), ak ide
o cenové konanie podl'a $ l l ods. 4 písm. a) aŽ c) zźlkorla o ľegulácii. teda o výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distľibťrciu pitnej vody veľejným vodovodom alebo
o dodávku pitnej vody verejným vodovodom.

Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle zákona o regulácii ministerstvo stáva
účastníkom vyššie uvedeného cenového konania so vŠetkými právami a povinnosťami
účastníka konania vzmysle zćlkona č,' 7l11967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,.spľávny poriadok"), čo űrad oznámil ministerstvu
listom č.3l530lŻ02ŻlBA z lŻ. 10. Ż0ŻŻ.

Po preskúmaní predloŽenélro návrhu ceny úrad zisÍíl, že tento návrh ceny je neúplný
podl'a $ l 4 ods' 4 písm. b) zélkona o regulácii. pretože neobsahuje všetky podklady podl'a $ 40
ods. l zákona o regulácii potľebné pre posúdenie návrhu ceny atieŽ podl'a $ l4 ods' 4 písm. c)
zétkona o regulácii, nakol'ko neobsahuje doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom
obchodnej spoločnosti alebo druŽstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo
spoločníkmi komanditnej spoločnosti reguĺovaného subjektu podl'a osobitného predpisu. Úrad
listom č.33565lŻ02ŻlBAz0Ż.l1.2.02Żvyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov
návrhu ceny v lehote dvadsať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Urad v uvedenej výzve
poučil regulovaný subjekt o moŽnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil
rozhodnutím č.0l26/2022lv-PK z02.||.20ŻŻ. Na doplnenie návrhu ceny úrad żiadal
zdôvodniť pouŽitie rozdielnych údajov vyplnených v zaslaných prílohách k návrhu ceny, ktoré
sa líšia od skutočných údajov zarok 202l doručených úradu v máji Ż022, dolożiť nájomnú
zmluvu za prenájom majetku. z ktorého odpisy sú uplatnené v predloŽenom návrhu ceny
a doloŽit' (zaprevádzkovatel'a a zaobec) podrobný súpis majetku pouŽívaného na vykonávanie
regulovaných činností, z ktorého odpisy sú uplatnené v predloŽenom návrhu ceny.

Podl'a ustanovenia $ 29 ods. l správneho poriadku správny orgán konanie pľeruší, ak
bol ričastník konania vyzvaný. aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Regulovaný subjekt odstľánil nedostatky návrhu ceny V stanovenej lehote listom
zaevidovaným pod podacím číslom uradu36776120Ż218Azo dňa 3l. l1 .Ż022.

Podl'a $ 6 ods. l písm. i) vyhláŠky úradu č. 323lŻ02Ż Z. z.,kÍorou sa ustanovuje cenová
regulácia výroby. distribúcie a dodávĘ pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania
a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienĘ vykonávania
regulovaných činností vo vodnom hospodárswe (d'alej len ',vyhláška č.3Ż3/Ż022 Z. z.") sú
súčasťou návľhu ceny aj d'alšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak
podklady uvedené v písmenách a) až' h) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti
vynaloženia ekonomicĘ oprávnených nákladov a primeraného zisku'

Na základe doplnenýclr podkladov úrad zistil, že návrlr ceny je neúplný podl'a $ 14

ods.4 písm. b) zákona oľegulácii, pretože neobsahuje všetky podklady podl'a $ 40 ods. l
zákona oregulácii potrebné pre posúdenie návrhu ceny. Úrad listom č,'3984712022/8A
z22. lŻ.20ŻŻ vyzval regulovaný subjekt na odstľánenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote
desať dní odo dňa doručenia uvedenej výZyy' Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt
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o moŽnosti Zastavenia cenového konania a súčasne l<onanie prerušil rozhodnutím
č,. 0226l202Żlv-PK z 2Ż. lŻ. Ż0Ż2. Na doplnenie návrlru ceny úľad żiadal doloŽiť vo vecnom
a finančnom vyjadrení prehl'ad skutočných ľeŽijných nákladov uvedených v prílohe č. 2

v predloŽených dodatočných infoľmáciách k výpočtu a návľhu maximálnych cien'

Regulovaný subjekt odstľánil nedostatky návrhu ceny v stanovenej lehote listom
zaevidovaným pod podacím číslom uradu 621l2023lBA doľučeným 09. 0l .Ż0Ż3'

Podl'a $ 2 písm. e) zákona o regulácii ekonomicky opľávnenými nákladmi sú náklady
preukázatel'ne a v nevyhnutnom rozsahu vynaloŽené na vykonávanie regulovanej činnosti'
ktoých rozsah a výšku určuje úrad.

Úrad po opätovnom preštudovaní predloŽeného návľhu ceny a doplnených podkladov
konštatuje, że návrh cęny Za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za
odvádzanie a čistenie odpadovej vody akceptuje v rozsahu navrhovanom regulovanýtn
subjektom a náklady zahrnuté do výpočtu cien úrad uznalv predloŽenej výške.

Pri výpočte ceny Za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom ľegulovaný
subjekt postupoval podl'a $ 9 ods. 3 písm. a) vyhlášĘ č.3Ż31202Ż Z. z' ado výpočtu priemernej
ceny boli uplatnené prevádzkové náklady vo výške 126735 € navýšené o hodnotu jadrovej

inÍ-lácie JPII na l35 Ż39 €' odpisy majetku a nájomné za prenájom majetku pouŽívaného
na regulovanú činnosť vo výške 4 796 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m3. Schválenie
navrhovanej maximálnej ceny bude pre priemernú trojčlennú rodinu so spotrebou vody
34 m3los.lrok predstavovať zníženie výdavkov oŻ,85 €/rok bez DPH.

Pri výpočte ceny za odvádzanię a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
regulovaný subjekt postupoval podl'a $ l l ods. 3 písm. a) vyhlášĘ č. 3Ż3120ŻŻ Z. z' a do
výpočtu priemernej ceny boli uplatnené prevádzkové náklady vo výške 148755 € navýŠené

o hodnotu jadrovej inflácie JPII na |58 736 €, odpisy majetku a nájomné za prenájom majetku
používaného na regulovanri činnosť vo výške 6 075 € a primeraný zisk vo výške 0,06 €/m3.

V súlade s $ 33 ods.2 správneho poriadku úrad listom č,.4l74l20Ż3/BAz 3l.01.Ż0Ż3
vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní vyjadril k podkladom pred vydaním
rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navľhol ich doplnenie. Ak sa v určenej lehote nevyjadrí,
úrad má zato,że k podkladom ľozhodnutia nemá pripomienky a vydá rozhodnutie. Ręgulovaný
subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadľil.

Urad po pľeskrimaní predloŽeného návrhu ceny, doplnených podkladov a skutočných
údajov za rok 202 l dospel k záveru, Že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a v súlade
ss2,$3'$9a$llvyhláškyč.3231202ŻZ.z.arozhodol tak.akojeuvedenévovýrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Ministerstvo, ako účastník konania, svoje práxa v zmysle správneho poriadku
nevyuŽilo.

Podl'a $ l4 ods. 15 zźkona oľegulácii cenové rozhodnutie na prvý rok ľegulačného
obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli Zmenu cenového rozhodnutia.

Podl'a Regulačnej politiĘ zo dřlaŻ9'03.2022 sa 6' regulačným obdobím rozumie
obdobie od l. januáľa2023 do 3l. dęcembraŻ027.
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Podl'a $ 45j ods. 7 záłkona o regulácii úrad rozhodne v cenovom konaní o návrhu ceny
na pľvý rok regulačného obdobia podl'a $ l4 ods. 5 do l80 dní, pričom ceny podl'a cenového
ľozhodnutia sa uplatnia od l. januáraŻ0Ż3'

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu je pľípustné odvolanie. odvolanie treba podať na Urad
pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámęnia ľozhodnutia.
odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskumatel'né
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Andrej Juľis
pľedseda

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda

Rozhodnutie sa doľučí:
LoZoRNo spol. s r. o., Športové námestie 657l24,9o0 55 Lozoľno

Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej ľepubtiĘ, Sekcia vôd' Nám. Ľ. Štúra l,
812 35 Bratislava
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