
 

 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

  

  

Číslo: 0122/2023/V              V Bratislave dňa 24. 02. 2023 

Číslo spisu: 1915-2023-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 návrhu ceny za odber povrchovej vody z vodných tokov, využívanie 

hydroenergetického potenciálu vodných tokov a odber energetickej vody z vodných tokov  

 

 

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, § 3, § 8 až § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 445/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody 

a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných 

tokov tak, že pre regulovaný subjekt SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,  

štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 36 022 047 

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 tieto ceny: 

 

a) pevná cena za odber povrchovej vody z vodných tokov v množstve nad 15 000 m3 ročne 

alebo 1 250 m3  mesačne                                           0,1341 €/m3                                       

 

b) tarify za využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách 

v správe správcu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW, 

prostredníctvom ceny mechanickej energie produkovanej pohybom masy vody  

pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu podľa inštalovaného 

výkonu vodných elektrární: 

− od 100 kW do 1 000 kW vrátane                       5,0857 €/MWh             

− od 1 001 kW do 10 000 kW vrátane                  8,4762 €/MWh               

− nad 10 000 kW                                                 17,2914 €/MWh      

c) pevná cena za odber energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách  

vo vlastníctve užívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku pri inštalovanom 

výkone väčšom ako 10 MW                                      0,1669 €/1000 m3  

        

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. 
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Odôvodnenie:    

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 22. 12. 2022            

doručený pod podacím číslom úradu 39804/2022/BA návrh ceny za odber povrchovej vody 

z vodných tokov, využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov a odber 

energetickej vody z vodných tokov (ďalej len „návrh ceny“) pre regulovaný subjekt 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,  štátny podnik, Martinská 49, 

821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 36 022 047 (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. 

 

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. 4955/2023/BA 

zo 06. 02. 2023 vyzval regulovaný subjekt na odstránenie nedostatkov návrhu ceny v lehote 

sedem dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný 

subjekt o možnosti zastavenia cenového konania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím 

č. 0022/2023/V-PK zo 06. 02. 2023. 

 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 správneho poriadku 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 listom 

zaevidovaným pod podacím číslom úradu 5974/2023/BA zo dňa 13. 02. 2023,  jeho súčasťou 

sú aj upravené výpočty cien za odber povrchovej vody z vodných tokov, využívanie 

hydroenergetického potenciálu vodných tokov a odber energetickej vody z vodných tokov. 

 

Úrad po opätovnom preštudovaní predloženého návrhu ceny, doplnených  a upravených 

podkladov konštatuje, že návrh ceny za odber povrchovej vody z vodných tokov, využívanie 

hydroenergetického potenciálu vodných tokov a odber energetickej vody z vodných tokov 

akceptuje v rozsahu navrhovanom regulovaným subjektom.  

 

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 7321/2023/BA z 20. 02. 2023  

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 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

8016/2023/BA doručeným 22. 02. 2023, že ako účastník cenového konania si k podkladom 

návrhu cien a k spôsobu zistenia neuplatňuje žiadne pripomienky a nenavrhuje žiadne ďalšie 

doplnenie.  

  

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny, doplnených podkladov a skutočných 

údajov za roky 2017 až 2021 dospel k záveru, že návrh ceny za odber povrchovej vody 

z vodných tokov, využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov a odber 

energetickej vody z vodných tokov je v súlade so zákonom o regulácii a v súlade s § 2, § 3  

a  § 8 až § 10 vyhlášky č. 445/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu 
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povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického 

potenciálu vodných tokov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 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 2023 do 31. decembra 2027. 

 

Podľa § 45j ods. 7 zákona o regulácii úrad rozhodne v cenovom konaní o návrhu ceny 

na prvý rok regulačného obdobia podľa § 14 ods. 5 do 180 dní, pričom ceny podľa cenového 

rozhodnutia sa uplatnia od 1. januára 2023. 

 

 

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: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 

821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov 

 

Ing. Andrej Juris 

predseda 

JUDr. Szabolcs Hodosy 

podpredseda 


