ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE
Číslo: 0250/2017/V
Číslo spisu: 985-2017-BA

Bratislava 15. 03. 2017

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. 7 písm. c)
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci o návrhu ceny
za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou na rok 2017
rozhodol
podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení
s § 8 ods. 1 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 tak,
že pre regulovaný subjekt AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo č. 339,
IČO 31 105 696
určuje
na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia
do 31. decembra 2021 tieto ceny:
- maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom
pre IBV Galanta, ulice - Nezábudková, Tulipánová, Kvetná, Palinová
Brečtanová a NSO Galanta - Cankova záhrada

1,1984 €/m3,

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou pre IBV Galanta, ulice - Nezábudková, Tulipánová, Kvetná,
Palinová, Brečtanová a NSO Galanta - Cankova záhrada

1,2919 €/m3 .

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 15. 02. 2017
doručený pod podacím číslom úradu 6348/2017/BA návrh ceny za dodávku pitnej vody
verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
na rok 2017 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu AQUAMONT spol. s r.o.,
925 01 Matúškovo č. 339, IČO 31 105 696.
Doručením návrhu ceny sa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) začalo konanie o cenovej regulácii.
Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 11207/2017/BA zo dňa
07. 03. 2017 vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote troch dní vyjadril k podkladom
pred vydaním rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia a navrhol ich doplnenie. Úrad v uvedenej
výzve tiež poučil regulovaný subjekt o tom, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí k návrhu ceny

a k podkladom úradu, úrad bude mať za to, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky
a rozhodne vo veci na základe predložených podkladov.
Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadril.
Úrad postupuje v cenovom konaní podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) a 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 (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť
dňa 16. 02. 2017.
Pretože návrh ceny bol podaný podľa zákona o regulácii, bol úradom posúdený podľa
prechodného ustanovenia § 14 ods. 3 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktorý ustanovuje, že návrhy
cien na prvý rok regulačného obdobia podané podľa zákona o regulácii do účinnosti tejto
vyhlášky sa považujú za návrhy cien podané podľa tejto vyhlášky a posúdia sa v súlade
s touto vyhláškou.
Podľa § 14 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. do dňa doručenia cenového rozhodnutia
regulovanému subjektu na rok 2017 sa uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky
2014 až 2016; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená.
Úrad posúdil podklady, ktoré mal k dispozícii, vo všetkých súvislostiach a určil
maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou, pričom postupoval podľa § 8 ods.1 a § 9 ods. 1
vyhlášky č. 21/2017 Z. z. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného
obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového 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.

v z. Ing. Miroslav Čelinský
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo č. 339, IČO 31 105 696
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