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

  

R O Z H O D N U T I E 

 

Číslo: 0005/2021/V             Bratislava 08. 02. 2021 

Číslo spisu: 6217-2020-BA 

 

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 neskorších predpisov 

vo veci  zmeny rozhodnutia č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017,  rozhodnutia č. 0267/2017/V 

z 19. 12. 2017 a rozhodnutia č. 0026/2020/V z 15. 10. 2020, ktorými určil maximálne ceny za 

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody 

verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  

 

r o z h o d o l 

 

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. a), b) a d), § 3, § 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 v znení vyhlášky 

č. 204/2018 Z. z. na návrh regulovaného subjektu tak,  že  m e n í   rozhodnutie   

č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017,  rozhodnutie č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017 a rozhodnutie  

č. 0026/2020/V z 15. 10. 2020 pre regulovaný subjekt Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s.,  Komenského 50, 042 48  Košice,    IČO  36 570 460,  s  účinnosťou  odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia takto: 

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

 

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

      verejným vodovodom                 1,3530 €/m3, 

  2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 

     verejným vodovodom                 0,8242 €/m3, 

  3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                                                                                     1,0235 €/m3.“ 

 

nahrádzajú slovami 

 

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

      verejným vodovodom                 1,4004 €/m3, 

  2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 

     verejným vodovodom                 0,8530 €/m3, 

  3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

      verejnou kanalizáciou                                                                                     1,0716 €/m3.“ 

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 
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Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017,  rozhodnutia č. 0267/2017/V 

z 19. 12. 2017 a rozhodnutia č. 0026/2020/V z 15. 10. 2020 zostávajú nezmenené. Toto 

rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017, 

 rozhodnutia č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017 a rozhodnutia č. 0026/2020/V z 15. 10. 2020. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 16. 11. 2020  doručený  

a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 27263/2020/BA návrh na zmenu rozhodnutia  

č. 0159/2017/V z 27. 02. 2017,  rozhodnutia č. 0267/2017/V z 19. 12. 2017 a rozhodnutia  

č. 0026/2020/V z 15. 10. 2020, ktorými boli určené ceny za výrobu a  dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom, za výrobu a  distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh na zmenu 

rozhodnutia“) regulovaného subjektu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., 

Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460  (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto 

dňom sa začalo cenové konanie. 

 

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) sa na konanie o zmene alebo zrušení 

rozhodnutia použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane. 

 

Podľa § 14 ods. 3 tretia veta zákona o regulácii účastníkom cenového konania je aj 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak ide 

o cenové konanie podľa § 11 ods. 4 písm. a) až 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 uvedeného sa v zmysle zákona o regulácii ministerstvo stáva 

účastníkom vyššie uvedeného cenového konania so všetkými právami a povinnosťami 

účastníka konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, čo úrad oznámil ministerstvu listom č. 27740/2020/BA 

z 24. 11. 2020. 

 

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. 

 

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 2019. 

 

 Zmenou ekonomických parametrov je nárast ekonomicky oprávnených 

prevádzkových nákladov, ktorý pozostáva predovšetkým  z nárastu cien elektrickej energie, 

nárastu cien nakupovanej povrchovej vody, nárastu nákladov na dodávateľské opravy a 

nárastu osobných nákladov v zmysle 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  
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kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“) 

a v nich aj príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok.  

 

Regulovaný subjekt v zmysle § 14 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii vyhodnotil vplyv 

navrhovaného zvýšenia cien tak, že navrhnuté zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom a za  odvádzanie a čistenie  odpadovej vody verejnou kanalizáciou pri 

priemernej spotrebe vody 34 m3 na osobu za rok by spôsobilo ročný nárast nákladov pre 

trojčlennú domácnosť vo výške 29,63 eur vrátane DPH, čo predstavuje mesačný nárast 

nákladov o 2,47 eur vrátane DPH v porovnaní s teraz platnými cenami. 

 

Predložený návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii 

bol neúplný, pretože neobsahoval všetky podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny podľa 

§ 40 ods. 1 zákona o regulácii. 

 

 Úrad listom č. 28118/2020/BA z 30. 11. 2020 vyzval regulovaný subjekt 

na odstránenie nedostatkov návrhu na zmenu rozhodnutia v lehote pätnásť 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. 0035/2020/V-PK z 30. 11. 2020. 

 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník 

konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Úrad na doplnenie 

návrhu žiadal opraviť ekonomicky oprávnené režijné náklady v regulovaných činnostiach 

výroba, dodávka a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody, prepočítať 

ceny po oprave režijných nákladov a doplniť analýzu o odôvodnenie nárastu nákladov. Úrad 

zároveň vyzval regulovaný subjekt, aby v lehote pätnásť dní odo dňa doručenia uvedenej 

výzvy označil a preukázal, ktoré skutočnosti návrhu ceny a doplneného návrhu ceny považuje 

za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. V prípade nevyhovenia uvedenej 

výzve bude úrad vychádzať z predpokladu, že doručený návrh na zmenu rozhodnutia a 

doplnený návrh nie je predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka a 

zverejní ho na svojom webovom sídle v plnom znení. Zároveň úrad poučil regulovaný 

subjekt, že podľa § 14 ods. 14 zákona o regulácii porušením alebo ohrozením obchodného 

tajomstva nie je zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch, ekonomickej 

efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo 

schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 4 písm. a) až e). 

 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 8 zákona o regulácii regulovaný subjekt je povinný 

predložiť doplnenie návrhu na výzvu úradu až po jeho schválení štatutárnym orgánom 

obchodnej spoločnosti. 

 

Regulovaný subjekt na základe výzvy úradu predložil v stanovenej lehote doplnené 

podklady potrebné na posúdenie návrhu schválené predstavenstvom regulovaného subjektu, 

ktoré boli doručené úradu 15. 12. 2020 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

29191/2020/BA. Zároveň regulovaný subjekt uviedol, že nemá námietky voči zverejneniu 

kompletného doplnenia návrhu na webovej stránke úradu.  

 

Úrad žiadal vo výzve na odstránenie nedostatkov návrhu na zmenu cenového 

rozhodnutia o preukázanie, ktoré skutočnosti návrhu ceny, nie len doplnenia návrhu, považuje 

regulovaný subjekt za obchodné tajomstvo. Nakoľko  regulovaný subjekt sa vyjadril len 
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k doplneniu návrhu a nepreukázal žiadne obchodné tajomstvo, úrad vychádza z predpokladu, 

že žiadne doručené podklady nie sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 

Obchodného zákonníka. 

 

Úrad po preštudovaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia a  podkladov 

doplnených na základe výzvy úradu v snahe čo najlepšie preskúmať nárasty nákladov zistil, 

že predložený návrh a doplnenie podkladov neobsahuje všetky podklady potrebné na 

posúdenie návrhu podľa § 7 ods. 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a v zmysle § 6 ods. 1 písm. g) 

vyhlášky č. 21/2017 Z. z. žiadal o doplnenie podkladov listom č. 936/2021/BA z 18. 01. 2021. 

V uvedenom liste úrad žiadal rozpísať položky vykázané v skutočných údajoch za rok 2019 

zahrnuté v opravách vlastnými pracovníkmi nazvané ako „oprava vodohospodárskych 

zariadení“, a to v regulovaných činnostiach výroba a dodávka pitnej vody ako aj odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o možnosti 

zastavenia konania o návrhu na zmenu rozhodnutia a súčasne konanie prerušil rozhodnutím 

č. 0002/2021/V-PK z 18. 01. 2021. 

 

Regulovaný subjekt predložil požadované podklady v stanovenej lehote listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 2764/2021/BA doručeným 02. 02. 2021. 

 

Podľa  § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ak sa postupuje v cenovom 

konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, použije sa vo 

výpočte hodnota zmeny nákladov Z, ktorá vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré 

ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady NV a NS regulovaného subjektu.  

 

Podľa § 2 písm. e) zákona o regulácii ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady 

preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, 

ktorých rozsah a výšku určuje úrad. 

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii účelom regulácie je transparentným 

a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich 

regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. 

 

Úrad v rámci posudzovania návrhu regulovaného subjektu a doplnených podkladov 

konštatuje, že regulovaný subjekt pri výpočte cien postupoval podľa správnych vzorcov 

uvedených v § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a zahrnul do výpočtu ceny  

za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody 

verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

predloženého v návrhu na zmenu cenového rozhodnutia všetky parametre zmeny ceny, teda 

zmenu ekonomických parametrov Z ovplyvňujúcich prevádzkové náklady NV a NS,  zmenu 

faktora investičného rozvoja Y a zmenu hodnoty primeraného zisku NPZ. Avšak zmena 

faktora investičného rozvoja Y a zmena hodnoty primeraného zisku NPZ nie sú dôvodom na 

zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii, preto úrad v rámci zmeny 

rozhodnutia na tieto parametre prihliada a zahrnie ich do zmenených cien, alebo ich zahrnie 

čiastočne, len pokiaľ takéto zvýšenie ceny je v súlade s § 3 ods. 1 zákona o regulácii a tiež 

v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 a § 9 ods. 8 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorého sa pri 

návrhu maximálnej ceny prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky 

úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické a klimatické podmienky 

príslušného regiónu. 
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Pri posudzovaní návrhu na zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom a za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom úrad neakceptoval 

zvýšenie ceny z dôvodu nárastu odpisov z novo zaradeného majetku (faktor investičného 

rozvoja Y) a zvýšenie hodnoty primeraného zisku NPZ, ktoré nie sú dôvodom na zmenu ceny 

podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Úrad vzal do úvahy hodnotu zmeny nákladov 

Z, ktoré ovplyvňujú  prevádzkové náklady NV, avšak nie v plnom rozsahu. Regulovaný 

subjekt nesprávne zahrnul do výpočtu režijné náklady presahujúce ekonomicky oprávnené 

náklady podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., podľa ktorého na účely kalkulácie 

ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené režijné náklady na regulovanú činnosť na 

rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), 

ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až 

december roku t-2 a za január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického 

úradu Slovenskej republiky oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %. Do ekonomicky 

oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 8 a § 9 sa zahrnie podiel režijných 

nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa 

pomeru tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám za rok t-2. Režijné náklady boli 

nesprávne vypočítané nárastami už od začiatku regulačného obdobia, teda už od roku 2017, 

tento rozdiel nákladov sa rokmi navyšoval. Regulovaný subjekt v doplnení návrhu na zmenu 

rozhodnutia na základe výzvy úradu opravil režijné náklady tak, že celkové ročné náklady na 

výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody poklesli z 51 024 tis. eur na 50 756 tis. eur. Napriek 

poklesu nákladov cena za výrobu a dodávku pitnej vody podľa opraveného výpočtu 

regulovaného subjektu narástla, preto úrad cenu prepočítal podľa opravených podkladov. 

Úrad akceptuje zvýšenie nákladov vzniknutých predovšetkým zvýšením cien elektrickej 

energie, zvýšením cien nakupovanej povrchovej vody a nákladov na údržbu a opravy 

vodovodov a objektov na nich. Nárast osobných nákladov akceptuje čiastočne. Regulovaný 

subjekt porovnáva svoje počty zamestnancov s  vybranými 3 vodárenskými spoločnosťami. 

Úrad sleduje všetky ukazovatele a porovnáva všetkých 14 vodárenských spoločností. 

Regulovaný subjekt neporovnáva produktivitu práce zamestnancov, ktorá je druhá najnižšia 

z vodárenských spoločností pri najvyššej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 

v rámci 14 vodárenských spoločností. Náklady regulovaných subjektov úrad posudzuje aj v 

zmysle § 2 písm. e) zákona o regulácii, či sú náklady  na vykonávanie regulovanej činnosti 

vynaložené v nevyhnutnom rozsahu, preto berie do úvahy aj počet zamestnancov, ktorých 

osobné náklady vstupujú do výpočtu cien.  

 

Pri posudzovaní návrhu na zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

úrad neakceptoval zvýšenie ceny z dôvodu nárastu odpisov z novo zaradeného majetku 

(faktor investičného rozvoja Y) a zvýšenie hodnoty primeraného zisku NPZ, ktoré nie sú 

dôvodom na zmenu ceny podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Úrad vzal do úvahy 

hodnotu zmeny nákladov Z, ktoré ovplyvňujú  prevádzkové náklady NS, avšak nie v plnom 

rozsahu. Regulovaný subjekt nesprávne vypočítal režijné náklady, ktoré na základe výzvy 

úradu v doplnení návrhu opravil. Po oprave režijných nákladov poklesli celkové náklady na 

regulovanú činnosť zo 44 524 tis. eur na 44 123 tis. eur, napriek tomu podľa výpočtu 

regulovaného subjektu cena pri nižších nákladoch ešte narástla oproti pôvodne vypočítanej, 

preto úrad cenu prepočítal podľa opravených podkladov. Úrad vzal do úvahy nárast ceny 

elektrickej energie a čiastočne aj iné prevádzkové náklady. Regulovaný subjekt v rámci 

odôvodnenia nárastu cien uvádza, že došlo k zvýšeniu nákladov na dodávateľské opravy, 

hlavne na opravy kanalizácií, ktoré boli realizované bezvykopávkovými technológiami. 

V rámci úradu predložených skutočných údajov za rok 2019 je v dodávateľských opravách 

vykázaná len jedna oprava kanalizácie vo výške 16 843,84 eur pri celkovom objeme 

dodávateľských opráv 1 889 tis. eur. V súvislosti s osobnými nákladmi úrad porovnal 
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produktivitu práce zamestnancov regulovaného subjektu, ktorá bola za rok 2019 tretia 

najnižšia zo 14 vodárenských spoločností.  

 

V závere odôvodnenia žiadosti o zmenu cenového rozhodnutia regulovaný subjekt 

uvádza, že má z dlhodobého hľadiska najnižší nárast cien v absolútnej aj percentuálnej 

hodnote oproti iným vodárenským spoločnostiam. Úrad sleduje nárasty cien regulovaných 

subjektov v tomto regulačnom období, pretože v rámci predchádzajúcich regulačných období 

boli v platnosti iné právne vykonávacie predpisy – vyhlášky úradu. Avšak porovnávanie 

zmien cien jednotlivých regulovaných subjektov nie je dôvodom na zmenu cien, pretože ceny 

jednotlivých regulovaných subjektov vychádzajú z ich ekonomicky oprávnených nákladov.  

 

Úrad pri svojom rozhodovaní berie na zreteľ § 8 ods. 8 a § 9 ods. 8 vyhlášky  

č. 21/2017 Z. z., preto pri schvaľovaní cien za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody prihliada tiež na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky 

úhrady za vodohospodárske služby, ale tiež na geografické a klimatické podmienky 

príslušného regiónu.  

 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 2815/2021/BA                       

z 03. 02. 2021 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 sa v stanovenej lehote vyjadril e-mailom doručeným  05. 02. 2021 

a zaevidovaným pod podacím číslom úradu 3259/2021/BA. Regulovaný subjekt v ňom 

uviedol, že podklady považuje za úplné, správne a dostatočné pre vydanie rozhodnutia.   

 

Ministerstvo, ako účastník konania, svoje práva v zmysle právneho poriadku 

nevyužilo. 

 

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 a odôvodnený do výšky úradom určených maximálnych 

cien. Regulovaný subjekt počítal ceny nesprávnym spôsobom, keď pri nižších opravených 

celkových nákladoch mu vychádzala vyššia cena ako pri výpočte z pôvodných vyšších 

nákladov. Taktiež nedostatočne odôvodnil nárast niektorých nákladov, konkrétne 

dodávateľských opráv, keď v rámci analýzy odôvodňuje nárast nákladov takými opravami, 

ktoré nie sú vykázané v rámci skutočných údajov zaslaných úradu za rok 2019.  Na základe 

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

 

Pri úradom určených cenách zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody bude 

predstavovať pre priemernú trojčlennú rodinu pri spotrebe vody 34 m3/rok zvýšenie výdavkov 

o 5,80 €/rok s DPH. Zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody bude 

predstavovať pre priemernú rodinu zvýšenie výdavkov o 5,89 €/rok s DPH. Pri úradom 

určených cenách spolu narastie úhrada priemernej rodiny za vodohospodárske služby  

o 11,69 eur za rok s DPH.  

 

Podľa tohto rozhodnutia postupuje regulovaný subjekt pri uplatňovaní cien odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia, ak úrad neschváli zmenu 

cenového rozhodnutia. 
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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. 

 

 

 

 

                     Andrej Juris                                                         Marián Horváth 

   predseda                   podpredseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,  Komenského 50, 042 48  Košice 

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1,  

812 35  Bratislava 


