
 

 

 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

   

 

Číslo: 0041/2023/V              V Bratislave dňa 14. 12. 2022 

Číslo spisu: 5661-2022-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 
v cenovom konaní vo veci návrhu ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou  
 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov v  spojení s  § 2 písm. f), § 3 a § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby,            
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia                     
odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných                            
činností vo vodnom hospodárstve tak, že pre regulovaný subjekt FORTISCHEM a. s.,                   

M. R. Štefánika 1, 972 21 Nováky, IČO 46 693 874  s ch v a ľ u j e  na obdobie                                   

od 1. januára 2023  do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia               
túto cenu:  
 

1. maximálna cena za čistenie odpadovej vody  

privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou    0,3721 €/m3.  

 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

 

Odôvodnenie:    
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 30. 09. 2022 doručený  
pod podacím číslom úradu 29880/2022/BA návrh ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej 
do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „návrh ceny“) pre regulovaný 
subjekt FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 21 Nováky, IČO 46 693 874 (ďalej len 
„regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) začalo 
cenové konanie. 

 

Podľa § 14 ods. 3 prvej vety zákona o regulácii účastníkom cenového konania je 
regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny.  
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Po preskúmaní predloženého návrhu ceny úrad zistil, že tento návrh ceny je neúplný 
podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii, pretože neobsahuje všetky podklady podľa              
§ 40 ods. 1 zákona o regulácii potrebné pre posúdenie návrhu ceny. Úrad listom                                       

č. 31515/2022/BA z 12. 10. 2022 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov 
v návrhu ceny v lehote desať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve 
poučil regulovaný subjekt o možnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil 
rozhodnutím č. 0041/2022/V-PK z 12. 10. 2022.  

 

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. 

 

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu ceny v stanovenej lehote doplnením 
údajov potrebných na posúdenie návrhu ceny, ktoré boli úradu doručené 21. 10. 2022 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 32506/2022/BA a 32510/2022/BA.  

 

Po opätovnom preskúmaní predloženého návrhu ceny úrad zistil, že tento návrh ceny je 
aj naďalej neúplný podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona o regulácii. Úrad listom č. 338262022/BA 

z 03. 11. 2022 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov v návrhu ceny v lehote 

desať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt 
o možnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím                                    
č. 0140/2022/V-PK z 03. 11. 2022.  

 

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu ceny v stanovenej lehote doplnením 
údajov potrebných na posúdenie návrhu ceny, ktoré boli úradu doručené 10. 11. 2022 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 34628/2022/BA a e-mailom doručeným 01. 12. 2022 
a zaevidovaným pod podacím číslom úradu 37037/2022/BA.  

 

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 323/2022 Z. z., sa pri návrhu maximálnej ceny prihliada 
aj na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, 
ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.  

 

Podľa § 11 ods. 10 vyhlášky č. 323/2022 Z. z. ak počas regulačného obdobia dôjde 
k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný 
zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, môžu byť tieto náklady 
zahrnuté do výpočtu ceny od doby nadobudnutia právoplatnosti zmluvy podľa rozhodnutia 
úradu.  

 

Regulovaný subjekt pri výpočte priemernej ceny postupoval podľa § 11 ods. 3                    
písm. a) vyhlášky č. 323/2022 Z. z., pričom vychádzal zo skutočných údajov za rok 2021,             
ktoré boli zvýšené o náklady za energie v roku 2022 a zvýšený priemerný počet zamestnancov. 

Regulovaný subjekt v súlade s § 11 ods. 10 vyhlášky č. 323/2022 Z. z. predložil úradu zmluvy 
o dodávke elektrickej energie na nové regulačné obdobie. Zvýšenie počtu zamestnancov 
odôvodnil tým, že v roku 2022 došlo k obsadeniu dlhodobo voľného pracovného miesta,               

čím sa zvýšil počet zamestnancov zo 6 na 7. Úrad po podrobnom preskúmaní                             
predloženého návrhu ceny, predložených zmlúv o dodávke elektrickej energie a skutočných 
údajov za rok 2021 konštatuje, že zvýšenie priemerného počtu zamestnancov v priebehu                   

roku 2022 neakceptuje a do výpočtu použil v súlade s ustanovením § 4 ods. 2                                          
vyhlášky č. 323/2022 Z. z. priemerný počet zamestnancov uvedený v skutočných údajoch                  
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za rok 2021. Zvýšenie nákladov na spotrebu energie úrad aj s prihliadnutím na ustanovenie                 

§ 11 ods. 2 vyhlášky č. 323/2022 Z. z. akceptuje iba čiastočne. 
 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 37361/2022/BA                                 

z 05. 12. 2022  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 nevyjadril.  

 

Úrad po opätovnom preskúmaní predloženého a doplneného návrhu ceny dospel 
k záveru, že návrh ceny bol preukázaný do výšky úradom určenej maximálnej ceny. Na základe 
uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
  

Podľa § 14 ods. 15 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného 
obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Podľa Regulačnej politiky zo dňa 29. 03. 2022 sa 6. regulačným obdobím rozumie 
obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2027. 
 

Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 
Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 21 Nováky 

Ing. Andrej Juris 

predseda 

JUDr. Szabolcs Hodosy 

podpredseda 


