Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0013/2018/V
Číslo spisu: 2798-2018-BA

Bratislava 22. 08. 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b)
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z.
vo veci zmeny rozhodnutia č. 0183/2017/V z 28. 02. 2017, ktorým určil maximálne ceny
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
rozhodol
podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 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 vyhlášky č. 204/2018 Z. z.
na návrh regulovaného subjektu tak, že
m e n í
rozhodnutie č. 0183/2017/V
z 28. 02. 2017 pre regulovaný subjekt
ČOV Senica, s. r. o.,
Železničná 362/122,
905 01 Senica, IČO 46 196 200 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia
do 31. decembra 2021 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„b) stredisko Kúty
2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

0,9303 €/m3.“

nahrádzajú slovami
„b) stredisko Kúty
2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou

1,0008 €/m3.“

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0183/2017/V z 28. 02. 2017 zostávajú nezmenené. Toto
rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0183/2017/V z 28. 02. 2017.

Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 19. 06. 2018 doručený
pod podacím číslom úradu 22547/2018/BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0183/2017/V
z 28. 02. 2017, ktorým boli určené ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu
ČOV Senica, s. r. o., Železničná 362/122, 905 01 Senica, IČO 46 196 200 (ďalej len
„regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo konanie o návrhu na zmenu rozhodnutia.
Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) sa na konanie o zmene alebo zrušení
rozhodnutia použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.
Podľa § 14 ods. 3 prvá veta zákona o regulácii účastníkom cenového konania je
regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny.
Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podľa § 17
ods. 2 písm. d) zákona o regulácii výraznou zmenou ekonomických parametrov, z ktorých sa
vychádzalo pri určení cien na rok 2017. Regulovaný subjekt nadobudol kanalizáciu a čistiareň
odpadových vôd v obci Kúty kúpou v roku 2014. Pri návrhu teraz platnej ceny vychádzal
z hodnôt poskytnutých predchádzajúcim vlastníkom – obcou Kúty. Tieto parametre
vstupujúce do výpočtu ceny nezodpovedali reálnemu ekonomickému a prevádzkovému stavu
čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej siete vrátane 25 prečerpávacích staníc. Z uvedených
dôvodov sa uskutočnila rekonštrukcia prečerpávacích staníc a rekonštrukcie technologických
liniek čistiarne odpadových vôd, ako aj zmeny v prevádzkovaní uvedených
vodohospodárskych zariadení za účelom zlepšenia kvality vyčistenej odpadovej vody
vypúšťanej do recipientu.
Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili
ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
Po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia úrad dospel k záveru,
že tento návrh na zmenu rozhodnutia je neúplný, pretože neobsahuje všetky náležitosti
podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, nakoľko neobsahuje všetky podklady podľa § 7
ods. 4 vyhlášky úradu č. 21/2017 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 vyhlášky č. 204/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška
č. 21/2017 Z. z.“), ktoré sú potrebné na posúdenie návrhu.
Úrad listom č. 25966/2018/BA z 11. 07. 2018 vyzval regulovaný subjekt
na odstránenie nedostatkov v návrhu na zmenu rozhodnutia v lehote desať dní odo dňa
doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti
zastavenia konania o návrhu na zmenu rozhodnutia a súčasne konanie prerušil rozhodnutím
č. 0012/2018/V-PK z 11. 07. 2018.
Regulovaný subjekt v stanovenej lehote doplnil údaje potrebné na posúdenie návrhu,
ktoré boli doručené úradu 20. 07. 2018 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu
26833/2018/BA a následne podklady ešte 23. 07. 2018 doplnil listom zaevidovaným pod
podacím číslom úradu 26916/2018/BA.
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Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia,
doplnených podkladov a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2017 konštatuje,
že návrh na zmenu rozhodnutia nebol preukázaný v rozsahu navrhovanom regulovaným
subjektom, a to predovšetkým v nákladoch na ostatné služby. K navýšeniu ekonomicky
oprávnených nákladov došlo predovšetkým z dôvodu rekonštrukcií čerpacích staníc
a čistiarne odpadových vôd, teda zvýšením odpisov majetku používaného
na vodohospodársku činnosť. Úrad pri určení ceny zohľadnil skutočnosť, že jedným
z parametrov vstupujúcich do výpočtu ceny je množstvo odvádzanej a čistenej odpadovej
vody, ktoré bolo pri výpočte teraz platnej ceny 185 321 m3, avšak v súčasnosti podľa
skutočných údajov za rok 2017 je len 122 344 m3. Úrad pri svojom rozhodovaní vzal
do úvahy tiež ustanovenie § 9 ods. 8 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorého sa pri návrhu
maximálnej ceny prihliada na sociálne, enviromentálne a ekonomické dôsledky úhrady
za vodohospodárske služby.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku úrad listom
č. 28617/2018/BA z 10. 08. 2018 vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní
vyjadril k podkladom pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich
doplnenie. Ak sa v určenej lehote nevyjadrí, úrad má za to, že k podkladom rozhodnutia nemá
pripomienky a vydá rozhodnutie.
Regulovaný subjekt zaslal 16. 08. 2018 e-mailovú správu zaevidovanú pod podacím
číslom úradu 30260/2018/BA v ktorej uvádza, že sa nebude vyjadrovať k podkladom a ani
ich dopĺňať.
Úrad po opätovnom preskúmaní predloženého a doplneného návrhu na zmenu
rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d)
zákona o regulácii bol preukázaný do výšky určenej maximálnej ceny za odvádzanie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 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
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
ČOV Senica, s. r. o., Železničná 362/122, 905 01 Senica
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