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Císlo spisu: 4406-2016-BA

Úrad pre reguláciu siet‘ových 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. 250/20 12 Z. z. o regulácii v siet‘ových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou na rok 2017

rozhodol

podl‘a ~ 14 ods. 11 zákona č. 250/20 12 Z. z. o regulácii v siet‘ových odvetviach v spojení
s ~ 2, 3, 8 a 9 vyhlášky Uradu pre reguláciu siet‘ových odvetví Č. 225/2016 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 Lozorno, spol. s r.o., Hlavná 1, 900 55 Lozorno, ICO 44 852 142 s ch v a 1‘ u j e
na obdobie od 1.januára 2017 do 31. decembra 2017 tieto ceny:

1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná Maximálna fixná Maximálna variabilná
skupina zložka ceny zložka ceny

v E/rok v €/m3
Ti 7 0,5741

2. maximálna cena za odvádzanie a Čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná Maximálna fixná Maximálna variabilná
skupina zložka ceny zložka ceny

v E/rok v
Ti 7 0,6226

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Podl‘a ~ 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v siet‘ových odvetviach
cenové rozhodnutie na prvý rok regulaČného obdobia platí na celé regulačné obdobie od roku
2017 do roku 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.



Odóvodnenie:

Úradu pre reguláciu siet‘ových odvetví (d‘alej len „úrad“) bol dňa 28. 09. 2016
doručený pod podacím číslom úradu 35258/2016/BA návrh ceny za výrobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
na rok 2017 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Lozorno, spoi. s r.o., Hlavná 1,
900 55 Lozorno, ICO 44 852 142. Týmto dňom sa začalo cenové konariie. Opravený návrh
ceny bol úradu doručený dňa 31. 10. 2016 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu
39363/2016/BA.

Doručením návrhu ceny sa podl‘a ~ 14 ods. 1 zákona č. 250/20 12 Z. z. o regulácii
v siet‘ových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) začalo konanie o cenovej regulácii.

V súlade s ~ 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii sa v konaní vychádzalo iba
z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi konania vyhovelo
v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je
v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s ~ 2, 3, 8 a 9 vyhlášky Uradu pre reguláciu
siet‘ových odvetví č. 225/20 16 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby,
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej
vody verejnou kanalizáciou a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podat‘ na Úrad
pre reguláciu siet‘ových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27,
a to v lehote 40 dní odo dňa oznáinenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmatel‘né súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
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g. Jozef I-Ioljenčík, PhD.
predseda Uradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
Lozorno, spol. s r.o., Hlavná 1, 900 55 Lozorno


