
 

 

 

 

 

P O T V R D E N I E  O  C E N E 

 

   

 

Číslo: 0029/2023/V-PC V Bratislave dňa 10. 01. 2023 

Číslo spisu: 5357-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 6 

písm. b), § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  

 

 

v y d á v a 

 

 

podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 9 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                          

pre regulovaný subjekt Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička, IČO 00 329 690 

potvrdenie o cene na obdobie od 1. januára 2023  do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 

6. regulačného obdobia túto cenu: 

 

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

   verejným vodovodom                     0,7557 €/m3. 

 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad vydáva podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) potvrdenie o cene 

na základe oznámenia obce o cene, podľa ktorého obec, ak  vlastní verejný vodovod alebo 

verejnú kanalizáciu III. kategórie, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú 

spôsobom a v rozsahu podľa § 14 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 (ďalej len  

„vyhláška č. 323/2022 Z. z.“) v lehote podľa § 14 ods. 5 písm. b) alebo d) zákona o regulácii 

a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas regulačného obdobia.  
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Oznámenie obce o cene bolo úradu doručené 26. 09. 2022 a zaevidované pod podacím 

číslom úradu 28799/2022/BA. Doplnené podklady k oznámeniu obce o cene boli úradu 

doručené emailom 09. 01. 2023 a zaevidované pod podacím číslom úradu 708/2023/BA. 

 

Podľa § 9 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.  

 

 Úrad po preskúmaní oznámenia obce o cene a jeho doplnenia zistil, že regulovaný 

subjekt Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička, IČO 00 329 690 použil nesprávny 

výpočet priemernej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody. Úrad prepočítal priemernú cenu 

v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky č. 323/2022 Z. z. a s prihliadnutím na ustanovenie § 9  ods. 2 

vyhlášky č. 323/2022 Z. z. schválil maximálnu cenu vo výške 0,7557 €/m3. Súčasťou 

maximálnej ceny sú prevádzkové náklady vo výške 16 212,- € a primeraný zisk vo výške  

298,- €.  

 

Na vydanie potvrdenia o cene sa podľa § 41 ods. 2 písm. a) zákona o regulácii  

nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, a to zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

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 2023 do 31. decembra 2027. 

 

Poučenie: 

 

Proti potvrdeniu o cene nie je možné podať opravný prostriedok. Toto potvrdenie o cene 

je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie o cene sa doručí: 

Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička 

Ing. Andrej Juris 

predseda 

JUDr. Szabolcs Hodosy 

podpredseda 
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