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U s m e r n e n i e 

 k oznámeniu obce o cene  

 

pri zmene ceny 

 počas regulačného obdobia 2017-2021  
 

PRE  OBCE – VLASTNÍKOV VEREJNÉHO VODOVODU ALEBO VEREJNEJ 

KANALIZÁCIE  III. KATEGÓRIE  

 

 

 

Podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon 

o regulácii“) § 14 ods. 8 ak je regulovaným subjektom obec, ktorá vlastní verejný vodovod alebo 

verejnú kanalizáciu III. kategórie podľa osobitného predpisu33) a je držiteľom potvrdenia 

o registrácii podľa § 23, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom 

a v rozsahu podľa § 40 ods. 1 (§ 11 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

v lehote podľa § 14 odseku 8 zákona o regulácii  najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny 

počas regulačného obdobia predložením nového oznámenia o cene. 

 

Úrad na základe oznámenia obce o cene vydá regulovanému subjektu - obci nové potvrdenie 

o cene, ktoré súčasne zruší predchádzajúce potvrdenie o cene platné celé regulačné obdobie 

na roky 2017-2021. 

 

 

Počas regulačného obdobia 2017-2021 nové oznámenie o cene môže obec predložiť vtedy,  

ak došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení 

maximálnej ceny za: 

 

- výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,  

- výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,  

- dodávku pitnej vody verejným vodovodom,  

 

- odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,  

- odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

- čistenie odpadovej vody privádzanej verejnou kanalizáciou. 

(ale len na regulovanú činnosť podľa vydaného potvrdenia o registrácii!!!!) 

 

Oznámenie o cene regulovaný subjekt - obec predkladá úradu v súlade s § 11 vyhlášky 

č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody 

verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len 

                                                 
33 ) § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.   
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,,vyhláška“), ktorá je zverejnená na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 

len „úrad“) www.urso.gov.sk (v sekcii Informačný servis - Legislatíva → Vyhlášky).   

 

Regulovaný subjekt  - obec predkladá oznámenie obce o cene iba v jednom vyhotovení 

v originálnej listinnej podobe a prikladá prílohy č. 1 alebo č. 2 k oznámeniu obce o cene, 

(oznámenie o cene je k dispozícii na webovom sídle úradu v sekcii  Informačný servis - 

Tlačivá a formuláre → Vodárenstvo → Oznámenie obce o cene - zmena ceny). 

 

Všetky podklady predložené úradu musia byť podpísané osobou oprávnenou konať  

za obec. U osoby poverenej konať za obec musí byť priložené poverenie podpísané osobou 

oprávnenou konať za obec. 

 

Na základe predloženého oznámenia obce o cene úrad vydá potvrdenie o cene.  

 
Úradom vydané potvrdenie o cene na regulovanú činnosť bude platiť na zvyšok 

regulačného obdobia 2017-2021, ak obec neoznámi zmenu ceny!  

 

K vyplnenému oznámeniu obce o cene obec priloží podľa § 11 vyhlášky aj podklady podľa  

§ 6 ods. 1 písm. a) alebo b) vyhlášky - príloha č. 1 alebo príloha č. 2 k oznámeniu obce 

o cene. 

 

Ak obec oznamuje maximálnu cenu na príslušnú regulovanú činnosť, a to 

 

- výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, 

- výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,  

- dodávku pitnej vody verejným vodovodom,  

 

- odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

- odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

- čistenie odpadovej vody privádzanej verejnou kanalizáciou. 

 

súčasťou oznámenia o cene sú: 

 

a) výpočet maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny  

za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody podľa  

§ 8 ods. 1 - príloha č. 1 oznámenia obce o cene a/alebo 

b) výpočet maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny  

za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody podľa  

§ 9 ods. 1 - príloha č. 2 oznámenia obce o cene. 

 

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu 

a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody: 

 

Pitná voda:          ZNKY
100
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Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny 

za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody: 

 

Odpadová voda:  ZNKY
100
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kde 

 

MCVt je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu  

a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena  

za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov v eurách na objemovú jednotku, 

schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na zvyšok regulačného obdobia 2017-2021,   

 

MCSt je vypočítaná maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena 

za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna 

cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov v  eurách  

na objemovú jednotku na zvyšok regulačného obdobia 2017-2021.   

 

Do vzorcov pre výpočet ceny sa dosadia nasledovné údaje: 

 

MCVt-1 je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu 

a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena 

za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov v eurách na objemovú jednotku, 

schválená alebo určená úradom v platnom potvrdení o cene, 

 

MCSt-1 je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena  

za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  

pre skupinu producentov v  eurách na objemovú jednotku, schválená alebo určená úradom 

v platnom potvrdení o cene. 

 

JPIt je hodnota podľa § 8 ods. 1 alebo § 9 ods. 1 vyhlášky, ktorej hodnota bude zverejnená  

na webovom sídle úradu, 

 

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 6 vyhlášky, jeho hodnota je X = 3,5%, 

 

ak (JPI – X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X 

rovná nule, 

 

Yt je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku prioritne určený  

na podporu investícii do vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť.  

 

Výpočet Yt: 

 

Pitná voda:                
1
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Odpadová voda:        
1
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Do vzorca na výpočet Yt sa dosadia nasledovné údaje: 

 

POVt-1 alebo POSt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného  

majetku využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody alebo na odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného  do účtovníctva od 1. januára 2016 do konca roka 

t-1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré  

si takýto majetok prenajímajú,  

 

NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného 

na regulovanú činnosť v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vypočíta: 

  
NK = Kt-1 – Kt 

 

kde 

Kt-1 a Kt je faktor využitia vodárenského majetku používaného na regulovanú  

činnosť – hodnota z prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 zaslanej úradu v skutočných údajov  

za predchádzajúce roky 

 

Do vzorca na výpočet NK sa dosadia nasledovné údaje: 

 

PZt sú hodnoty podľa § 8 ods. 5 vyhlášky alebo § 9 ods. 5:  

 

- maximálna výška primeraného zisku 0,04 € na 1 m3 skutočného množstva dodanej 

pitnej vody vrátane vlastnej spotreby, 

 

- maximálna výška primeraného zisku 0,05 € na 1 m3 skutočného množstva 

odvádzanej odpadovej vody vrátane vlastnej produkcie. 

 

QVTt, QSTt sú skutočné množstvá dodanej pitnej vody alebo odvádzanej odpadovej 

vody za rok („QVT“ alebo „QST“ z prílohy č. 3 predloženej úradu v rámci skutočných 

údajov), 

 

n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného  

na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 15 vyhlášky - výsledná hodnota z riadku „Priemer 

(n)“. 

 

Upozornenie: Do vzorca na výpočet faktora využitia kapacity vodárenského majetku Kt  

pre pitnú vodu sa použije koeficient využitia projektovanej kapacity (n) pre VV,  

pre odpadovú vodu sa použije koeficient využitia projektovanej kapacity (n), ktorý 

priemerom (n) pre VK a (n) pre ČOV (z prílohy č. 15 vyhlášky). 

 

Z je hodnota zmeny a použije sa pre výpočet na zmenu ceny počas regulačného obdobia 

2017-2021!!!! 
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Distribúcia pitnej vody 
 

Regulovaný subjekt - obec, ktorá má určenú cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody,  

teda vyrába a predáva pitnú vodu iným regulovaným subjektom (vlastníkom alebo 

prevádzkovateľom verejného vodovodu) oznámi úradu zmenu ceny za distribúciu pitnej 

vody verejným vodovodom.  

 

Táto cena za distribúciu pitnej vody sa vypočíta rovnako podľa § 8 ods. 1  

vyhlášky – príloha č. 2 oznámenia obce o cene. Vo všeobecnosti cena za distribúciu 1 m3 

pitnej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s dodávkou pitnej vody konečným 

odberateľom. Ide o náklady súvisiace s prevádzkovaním tých častí verejného vodovodu, ktoré 

slúžia výlučne na dodávku pitnej vody „konečným“ odberateľom.  

 

 

Čistenie odpadovej vody 

 
Regulovaný subjekt - obec, v prípade, že má určenú aj cenu za čistenie odpadovej vody 

privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou iným regulovaným 

subjektom (vlastníkom alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie) mala by pri zmene 

maximálnej ceny za odvádzania a čistenie odpadovej vody oznámiť prípadne aj zmenu ceny 

za čistenie odpadovej vody.  

Táto maximálna cenu vypočíta rovnako podľa § 9 ods. 1 vyhlášky – príloha č. 2 oznámenia obce 

o cene. 
Cena za čistenie 1 m3 odpadovej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené 

s odvádzaním odpadovej vody od konečných producentov. Ide o náklady súvisiace 

s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, ktorou sa odvádzajú odpadová vody od „konečných“ 

producentov do čistiarne odpadových vôd.  

 

Spôsob a podmienky uplatnenia cien 
 

Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvádzanej odpadovej vody určuje podľa 

meradla, alebo ak sa množstvo odvádzanej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodávku 

pitnej vody, odpočet meradiel sa vykoná vždy najneskôr do 30 dní od zmeny ceny (doručenia 

potvrdenia o cene) 

 

Odpočet stavu meradla sa vykoná najmenej jedenkrát ročne, v bytových domoch  

do 31. decembra! 

 


