ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
USMERNENIE
K PREDKLADANIU SKUTOČNÝCH ÚDAJOV
ZA REGULOVANÉ ČINNOSTI
ZA ROK 2014
pre regulované subjekty, ktorým úrad vydal na rok 2014 cenové rozhodnutie
Skutočné údaje za regulované činnosti (za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou) za rok 2014
sa podľa § 12 ods. 1 a 2 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“)
č. 195/2013 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. 188/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 195/2013 Z. z.“) predkladajú
do 31. mája 2015.
Upozornenie:
Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov pre vykázanie skutočnosti za rok 2014 je
ustanovená v § 4 a § 5 vyhlášky č. 195/2013 Z. z. vrátane limitných hodnôt oprávnených
nákladov, hodnôt indexov a koeficientov resp. v takej výške, v akej boli úradom uznané ako
oprávnené v kalkulácii oprávnených nákladov na rok 2014 v zmysle § 4 ods. 4 vyhlášky
č. 195/2013 Z. z.
Zvlášť upozorňujeme v tejto súvislosti na výšku priemerných osobných nákladov na jedného
zamestnanca za rok a rovnako aj na výšku režijných nákladov, ktoré ak boli v roku 2014
úradom uznané v určitej výške (napr. pri zmene ceny resp. novému regulovanému subjektu), táto
výška je limitná a nie je možné ju meniť (prekročiť) ani v prípade, ak napr. regulovaný subjekt
skutočne vyplatil v roku 2014 zamestnancom vyššie mzdy, ako uznal úrad v cenovom návrhu na
rok 2014, a teda v účtovníctve regulovaného subjektu budú uvádzané vyššie osobné náklady,
v skutočnostiach za rok 2014 tieto zvýšené náklady bude úrad považovať za ekonomicky
neoprávnené náklady.
Ak regulovaný subjekt nepredkladal úradu plánované údaje na rok 2014, limity zvýšenia
skutočných oprávnených režijných nákladov a priemerných osobných nákladov
na 1 zamestnanca na rok 2014 oproti roku 2013 sú uverejnené na web stránke úradu
(www.urso.gov.sk) v časti Informačný servis → Vodné hospodárstvo → Hodnoty JPI – limit
zvýšenia pre priemerné osobné náklady a režijné náklady.
Požadované údaje za rok 2014 sa podľa § 12 ods. 3 vyhlášky č. 195/2013 Z. z. v znení
vyhlášky č. 188/2014 Z. z. predkladajú úradu v originálnej listinnej podobe a vyplnené
tabuľky podľa príloh č. 1 až 18 aj elektronicky.

Prílohy k vyhláške úradu sú umiestnené na web stránke úradu v časti Tlačivá a formuláre→
Vodné hospodárstvo → Prílohy k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
Regulované subjekty, ktorým úrad vydal na rok 2014 cenové rozhodnutie predkladajú
skutočné údaje za regulované činnosti
1. podľa príloh k vyhláške č. 195/2013 Z. z. a to:
- č. 1 až 4 vyplnené v riadku „Rok t-1“,
- č. 5 - kalkulácia skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2014,
- č. 6 (v prípade uplatnenia režijných nákladov v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov),
- č. 7 a 8 (v prípade uplatnenia cien podľa lokalít),
- č. 9 (vyplnená v stĺpci „Rok t-1“ v prípade uplatnenia ceny za distribúciu pitnej vody),
- č. 10 (vyplnená v stĺpci „Rok t-1“ v prípade uplatnenia ceny za čistenie odpadovej vody),
- č. 11 (vyplnená v stĺpci „Rok t-1“ v prípade prevádzkovania iného verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie na základe zmluvného vzťahu o prevádzkovaní uzatvoreného medzi
regulovaným subjektom a vlastníkom predmetného verejného vodovodu alebo predmetnej
verejnej kanalizácie),
- č. 12 vyplnená v riadku „Rok t-1“ (predkladá len regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej
vody bola v roku 2014 väčšia ako 1 000 000 m3 alebo množstvo odvedenej vody bolo väčšie
ako 1 000 000 m3),
- č. 13 (predkladá len regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody bola v roku 2014 menšia
ako 1 000 000 m3 alebo množstvo odvedenej vody bolo menšie ako 1 000 000 m3),
- č. 14 a 15,
- č. 16 - vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby v roku 2014 - samostatne
za pitnú vodu a samostatne za odpadovú vodu tak, aby sumárna hodnota vyplývajúca
z prehľadu opráv a údržby verejných vodovodov uvedená v tabuľke č. 3 prílohy č. 16 v riadku
„Dodávateľsky VV“ korešpondovala s hodnotou uplatnenou v kalkulácii skutočných
oprávnených nákladov v roku 2014 v pitnej vode v prílohe č. 5 riadku č. 5 „Dodávateľské
opravy“ a hodnota uvedená v tabuľke č. 3 prílohy č. 16 v riadku „Vlastné VV“ korešpondovala
s hodnotou uplatnenou v kalkulácii skutočných oprávnených nákladov v roku 2014 v pitnej
vode v prílohe č. 5 v riadku „z toho vlastné opravy“ a obdobne to platí aj pre opravy a údržbu
verejných kanalizácií,
- č. 17- prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku
2014 - aktualizovať prílohu „Prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít
vodárenského majetku v roku 2013“ (zaslanú úradu spolu so skutočnosťami za rok 2013 alebo
v marci 2015), t.j. na koniec tabuliek doplniť nový vodárenský majetok zaradený v roku 2014,
vylúčiť vodárenský majetok, ktorý už regulovaný subjekt neprevádzkuje a prepočítať hodnoty
v riadkoch „Spolu“ a „priemer“,
- č. 18 - (predkladá len regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody bola v roku 2014 väčšia
ako 1 000 000 m3 alebo množstvo odvedenej vody bolo väčšie ako 1 000 000 m3).
2. Ďalej regulovaný subjekt predkladá údaje za rok 2014 v rozsahu § 12 ods. 1 písm. f), g), h) a j)
vyhlášky úradu, a to:
- zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu
prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením množstva dodanej pitnej
vody alebo odvedenej odpadovej vody,
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- prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody
alebo odvedenej odpadovej vody - to znamená množstvo vody („X“) predané za príslušnú cenu
(„Y“) tak, aby (X1*Y1) + (X2*Y2) + (Xn*Yn) = tržbám za rok 2014 v príslušnej regulovanej
činnosti, uvedeným v prílohe č. 12 alebo 13,
- zoznam regulovaných subjektov (prevádzkovateľov verejných vodovodov alebo verejných
kanalizácií), ktorým regulovaný subjekt v roku 2014 distribuoval pitnú vodu (v zmysle § 1
písm. h) vyhlášky č. 195/2013 Z. z.) alebo čistil odpadovú vodu. Tento zoznam v súlade s § 29
ods. 1 písm. i) a k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach žiadame
doplniť o skutočne fakturované ceny za 1 m3 distribuovanej vody resp. čistenej odpadovej
vody jednotlivým regulovaným subjektom (prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie) vrátane príslušného celkového množstva distribuovanej alebo odvedenej
odpadovej vody za rok tak, aby súčin ceny a množstva predstavoval celkovú platbu
príslušného regulovaného subjektu (prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie) za rok,
- prehľad v roku 2014 nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku na regulované činnosti v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných odpisov
a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu.
Vysvetlivky k prílohám č. 1, 2, 5
Príloha č. 1 – vyplniť údaje do stĺpcov
PRV - priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody z výpočtu predloženého
k návrhu ceny na rok 2014 alebo k zmene ceny na rok 2014,
MCV - maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody
schválená rozhodnutím úradu,
MCV0 - maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody schválená rozhodnutím úradu,
MCV1 až MCV4 - maximálne ceny podľa skupín odberateľov, ak boli takéto ceny fakturované,
PZ - výška primeraného zisku v eurách ako rozdiel „tržby-náklady“, pričom „náklady“ sú súčtom
hodnôt v stĺpcoch NV+OV+POV,
NV - ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody
okrem OV v eurách,
OV - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách obstaraného z vlastných zdrojov
zaradeného do účtovníctva do 31. 12. 2010,
POV - hodnota odpisov z nového dlhodobého majetku v eurách zaradeného do účtovníctva
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014 vo výške 2% z obstarávacej ceny majetku ,
K - prepočet faktora využitia kapacity vodárenského majetku v eurách podľa vzorca
K= ((PZ x (1-n)) / QVT, pričom
 PZ je výška zisku, ktorá vstupovala do výpočtu faktora K v návrhu ceny na rok
2014
 n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku v roku 2014,
ktorý je potrebné zdokladovať vyplnením prílohy č. 17 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
 QVT je skutočne dodané množstvo pitnej vody za rok 2014,
Y - prepočet faktora investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku podľa vzorca
Y = POV / QVT, pričom
 POV sú 2% z obstarávacej ceny majetku zaradeného do účtovníctva od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014
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 QVT je skutočne dodané množstvo pitnej vody za rok 2014
Príloha č. 2 vyplniť údaje týkajúce sa odvádzania a čistenia odpadovej vody obdobne ako
v prílohe č. 1.
Príloha č. 5 pod túto tabuľku žiadame uviesť samostatne ďalšie celkové náklady súvisiace
s likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarňach odpadových vôd, ktoré sa v súlade
s vyhláškou úradu neuplatňujú v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov a taktiež žiadame
uviesť príslušné množstvo vody (zodpovedajúce množstvu obsahu žúmp a septikov) privezené do
čistiarní odpadových vôd a likvidované v čistiarňach odpadových vôd, ktoré sa neuplatňuje
v kalkulácii ceny,
Upozorňujeme, že v riadku č. 10 „Odpisy DHM a DNM“ sa uplatnia odpisy v súlade s § 4 ods. 1
písm. e) až g) vyhlášky č. 195/2013 Z. z. nasledovne:
- odpisy hmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov a úveru max. vo výške
rovnomerných daňových odpisov z jeho obstarávacej ceny,
- odpisy nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov a úveru vo výške 25%
z obstarávacej ceny,
- odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného z prostriedkov EÚ, ŠR,
z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo bezodplatným prevodom
zaradeného do účtovníctva po 1. januári 2011 najviac vo výške 2% z jeho obstarávacej
ceny,
- odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného a nehmotného majetku zaradeného
do účtovníctva po 1. júli 2009 maximálne do výšky rovnomerných odpisov zo všeobecnej
hodnoty hmotného a nehmotného majetku stanovenej znaleckým posudkom.
Pri prevádzkových vodárenských spoločnostiach sa do riadku č. 11 „Náklady podľa § 4 ods. 1
písm. h)“ uvedie nájomné najviac do výšky vyššie uvedených odpisov.
Ostatné prílohy k vyhláške č. 195/2013 Z. z. sa vypĺňajú tak, ako je uvedené v popise pod
prílohou.

Bratislava, apríl 2015
Vypracoval: Odbor regulácie vodárenstva
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