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U s m e r n e n i e 

 k oznámeniu obce o cene (prvýkrát) 

 
PRE  OBCE – VLASTNÍKOV VEREJNÉHO VODOVODU ALEBO VEREJNEJ 

KANALIZÁCIE  III. KATEGÓRIE,  

 

ktorým bolo vydané potvrdenie o registrácii na regulovanú činnosť! 
 

 

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 zákona o regulácii (§ 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)  

 

prvýkrát na zvyšok regulačného obdobia v lehote podľa § 14 odseku 7 zákona  

o  regulácii do 15 dní od doručenia potvrdenia o registrácii! 

 

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

o cene.  

 

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 ,,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 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 → Vodné hospodárstvo→ Oznámenie obce o cene - prvýkrát). 

 

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 na rok 2017 bude platiť  

aj na ďalšie roky regulačného obdobia 2017 až 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. 

                                                 
33 ) § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.   

http://www.urso.gov.sk/
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Ak obec oznamuje maximálnu cenu prvýkrát 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. 

 

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. 3  - príloha č. 1 oznámenia obce o cene 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. 3 - príloha č. 2 oznámenia obce o cene. 

 

Spôsob výpočtu maximálnej ceny na regulačné obdobie 2017-2021 za výrobu a dodávku 

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

za dodávku pitnej vody: 

 

Pitná voda:          
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Spôsob výpočtu maximálnej ceny na regulačné obdobie 2017-2021 za odvádzanie 

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

za čistenie odpadovej vody: 

 

Odpadová voda:  
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Do vzorcov pre výpočet ceny sa dosadia nasledovné údaje: 

 

OVt ,   OSt  sú odpisy majetku používaného na regulovanú činnosť zahrnuté v účtovníctve 

regulovaného subjektu a to: 

- hmotného majetku (HM) obstaraného z vlastných zdrojov alebo z úveru najviac vo výške 

daňových odpisov a nehmotného majetku (NM) obstaraného z vlastných zdrojov alebo  

z úveru najviac vo výške 25% z obstarávacej ceny NM; zaradeného do účtovníctva  

do 31. decembra 2010, 

- odpisy HM a NM zaradené do účtovníctva po 1. januári 2011 obstaraného z prostriedkov 

Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu 

obce alebo bezodplatným prevodom podľa osobitného predpisu najviac vo výške 2 % jeho 

obstarávacej ceny,   

- nájomné za prenájom HM a NM najviac do výšky odpisov HM a NM podľa vyššie 

uvedeného, preukázateľných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho 

nájomcom, pričom ide o HM a NM,  ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,  
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Hodnoty sa vyplnia do príloh č. 1 a č. 2 vyhlášky, riadok „Rok t“, stĺpec „OV“, „OS“ 

a prílohy č. 5 k vyhláške, riadok č. 10 a č. 11, 

 

NVt , NSt sú plánované ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na výrobu  

a dodávku pitnej vody (NVt) na  rok t okrem odpisov OVt alebo plánované ekonomicky 

oprávnené prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody (NSt) 

na rok t okrem odpisov OSt . Hodnoty sa vyplnia do príloh č. 1 a č. 2 vyhlášky, riadok ,,Rok 

t“, stĺpec ,,NV“ a „NS“. 

 

OVt  +  NVt  = „Náklady celkom“ prílohy č. 5 k vyhláške, riadok č. 13 

OSt  +  NSt  = „Náklady celkom“ prílohy č. 5 k vyhláške, riadok č. 13, 

 

QVTt, QSTt je plánované množstvo dodanej pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby 

(QVPt) a plánované množstvo odvádzanej a čistenej odpadovej vody od všetkých 

producentov v roku t vrátane vlastnej produkcie v objemových jednotkách (QSPt),  

ale najmenej 70% projektovanej kapacity ČOV. Hodnoty sa vyplnia v prílohe č. 3  vyhlášky, 

riadok „Rok t“, stĺpec „QVT“ a „QST“. 

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

 

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

pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby 

 

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

odvádzanej odpadovej vody v roku t vrátane vlastnej produkcie. 

 

Primeraný zisk je prioritne určený na investície do vodárenského majetku  

za účelom zabezpečenia rozvoja a dlhodobej prevádzkyschopnosti verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie. V prípade, že regulovaný subjekt - obec neplánuje realizovať 

investičné akcie v ďalších rokoch regulačného obdobia na rozvoj vodárenskej 

infraštruktúry (VV, VK, ČOV), je potrebné zvážiť výšku primeraného zisku do výpočtu 

ceny. 

Ak regulovaný subjekt - obec nechce uplatniť zisk do výpočtu ceny (PZ = 0), úradu 

oznámi maximálnu cenu, ktorá musí zohľadňovať náklady na zabezpečenie dlhodobej 

prevádzkyschopnosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

 

Kt je faktor využitia vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť a vypočíta  

sa podľa § 8 ods. 6 a § 9 ods. 6 vyhlášky, hodnoty sa vyplnia do príloh č. 1 a č. 2  vyhlášky, 

riadok ,,Rok t“, stĺpec ,,K“: 

 

Výpočet Kt: 

 

Pitná voda:                
t
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Odpadová voda:         
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Do vzorca pre výpočet Kt sa dosadia nasledovné údaje: 

 

PZt je plánovaná výška primeraného zisku v eurách (hodnoty z prílohy č. 1 a č. 2  vyhlášky),  
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QVTt, QSTt je plánované množstvo dodanej pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby  

a plánované množstvo odvádzanej a čistenej odpadovej vody v roku t v objemových 

jednotkách vrátane vlastnej produkcie (hodnoty z prílohy č. 3 vyhlášky), 

 

n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného  

na regulovanú činnosť. Postup stanovenia koeficientu „n“ je podrobne vysvetlený  

v prílohe č. 15 vyhlášky. 

 

Distribúcia pitnej vody 
 

Regulovaný subjekt – obec, ktorá vyrába a predáva pitnú vodu iným regulovaným 

subjektom (vlastníkom alebo prevádzkovateľom verejného vodovodu), je povinná oznámiť 

úradu aj cenu za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom.  

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 (to znamená, že nesúvisia s výrobou a dodávkou „distribučnej vody“) a z toho 

dôvodu nesmú vstúpiť do ceny za distribúciu pitnej vody. 

 

Vychádza sa z § 8 ods. 7 a ods. 8 vyhlášky.  

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku  

sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 

a maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku 

neprekročil priemernú cenu za pitnú vodu. 

 

Čistenie odpadovej vody 
 

Regulovaný subjekt – obec, ktorá čistí odpadovú vodu v čistiarni odpadových vôd 

privádzanú verejnou kanalizáciou iného regulovaného subjektu (vlastníka alebo 

prevádzkovateľa verejnej kanalizácie) je povinný predložiť úradu aj návrh ceny 

za čistenie odpadovej vody.  

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

s odvádzaním odpadovej vody verejnou kanalizáciou od konečných producentov. Ide  

o náklady súvisiace s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, ktorou sa odvádzajú odpadové 

vody od „konečných“ producentov (to znamená, že nesúvisia s čistením odpadovej vody) 

a z toho dôvodu nesmú vstúpiť do ceny za čistenie odpadovej vody. 

 

Vychádza sa z § 9 ods. 7 a ods. 8 vyhlášky. 

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú 

jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody a maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú 

jednotku neprekročil priemernú cenu. 

 

Vysvetlivky k § 4 vyhlášky – ekonomicky oprávnené náklady, ktoré je možné započítať 

do kalkulácie ceny  

      -   V oprávnených nákladoch bol stanovený rozsah nákladov na obstaranie vody len   

do výšky nákladov zodpovedajúcich dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov 

zvýšený maximálne o 25%. 



5 

 

   Pozn. Ak sa obstaráva pitná voda z podzemných aj povrchových vodárenských 

zdrojov alebo nákupom  25% zvýšenie množstva vody bude vo všetkých prípadoch 

rovnomerné. 

 

- Platby za odber povrchovej vody - ustanovuje § 78 zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon “) a zákon o regulácii. Do oprávnených 

nákladov sa uvedie hodnota vypočítaná súčinom ceny za 1m3 odobratej povrchovej 

vody stanovenej rozhodnutím úradu a množstva vody najviac do limitovanej výšky 

(viď. vyššie uvedené). 

 

- Platby za odber podzemnej vody  - sa určujú podľa § 79  vodného zákona  

a nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z. z 15. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje  

výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace  

so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z. z. (ďalej len 

„nariadenie vlády“), súčinom množstva odobratej podzemnej vody najviac  

do limitovanej výšky (viď vyššie uvedené) a sadzby v eurách/m3. Sadzba poplatkov 

za odbery podzemných vôd je stanovená pre verejné vodovody  

vo výške 0,0332 eura/m3, pričom podľa § 79 ods. 2 vodného zákona poplatky 

za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody 

v množstve presahujúcom 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1 250 m3  

za 1 mesiac. 

 

- Platba za nákup pitnej vody  - ak obec alebo iný regulovaný subjekt nakupuje pitnú 

vodu od iného regulovaného subjektu, do oprávnených nákladov uvedie hodnotu 

vypočítanú zo súčinu množstva nakúpenej pitnej vody najviac do limitovanej výšky 

a ceny za distribúciu pitnej vody schválenej alebo potvrdenej úradom. 

 

Príklady, resp. vzorové výpočty: 

1. Ak QVT (podľa prílohy č. 3 k vyhláške) je napr. 20 000 m3 a celkový objem vody 

odoberanej z vodárenských zdrojov (podľa prílohy č. 4 k vyhláške) je napr.  

30 000 m3 a všetka voda je odoberaná iba z podzemných zdrojov vody, potom  

sa za znížený objem podzemnej vody na účely kalkulácie uvedie hodnota, ktorá  

sa rovná objemu len 25 000 m3 (lebo 20 000 m3 + 25 % zvýšenie je 25 000 m3). 

Hodnota 25 000 m3 * 0,0332 eura/m3 je 830 eur sa uvedenie v kalkulácii oprávnených 

nákladov (príloha č. 5, resp. ďalšie príslušné prílohy) v položke poplatky za odber 

podzemnej vody.  

2. Ale ak QVT (podľa prílohy č. 3 k vyhláške) je napr. 20 000 m3 a celkový objem vody 

odoberanej z vodárenských zdrojov (podľa prílohy č. 4 k vyhláške) je napr. len 23 000 

m3 a všetka voda je rovnako, ako v prvom prípade odoberaná iba z podzemných 

zdrojov vody, potom sa za znížený objem podzemnej vody na účely kalkulácie uvedie 

hodnota, ktorá sa rovná objemu len 23 000 m3(to znamená hodnota rovnajúca  

sa množstvu vody odobranej z vodárenských zdrojov a to znamená, že sa neuplatní 

celé 25 %-né zvýšenie objemu dodanej vody (QVT). V kalkulácii oprávnených 

nákladov (príloha č. 5, resp. ďalšie príslušné prílohy) v položke poplatky za odber 

podzemnej vody sa uvedie hodnota rovnajúca sa súčinu 23 000 m3 * 0,0332 eura /m3, 

čo je 763,6 eur. 

3. Ak QVT (podľa prílohy č. 3 k vyhláške) je napr. 20 000 m3 a celkový objem vody 

odoberanej z vodárenských zdrojov (podľa prílohy č. 4 k vyhláške) je napr.  

30 000 m3 pričom 20 000 m3 vody je voda odoberaná z podzemných zdrojov  
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a 10 000 m3 z povrchových zdrojov, potom sa za znížený objem podzemnej  

vody na účely kalkulácie uvedie hodnota, ktorá sa rovná objemu len 25 000 m3 (lebo 

20 000 m3 + 25 % zvýšenie je 25 000 m3). Táto hodnota sa rovnomerne rozdelí  

na vodu odoberanú z  povrchových zdrojov a podzemných zdrojov,  

a to v rovnakom pomere, v akom je množstvo odoberané z podzemnej vody, resp. 

množstvo odoberanej povrchovej vody k celkovému objemu vody odobranému 

z vodárenských zdrojov. Teda, ak 20 000 m3 z 30 000 m3 je 66,6 % a 10 000 m3 

z 30 000 m3 je 33,3 %, potom znížený objem podzemnej vody na účely kalkulácie  

sa uvedie hodnota, ktorá sa vypočíta ako 66,6 % z 25 000 m3 t.j. 16 650 m3 a  znížený 

objem povrchovej vody na účely kalkulácie sa uvedie hodnota, ktorá  

sa vypočíta ako 33,3 % z 25 000 m3 t.j. 8 325 m3. Hodnota 16 650 m3 * 0,0332 

eura/m3 je 552,78 eur sa uvedenie v kalkulácii oprávnených nákladov (príloha  

č. 5, resp. ďalšie príslušné prílohy) v položke poplatky za odber podzemnej vody 

a hodnota 8 325 m3 * cena podľa rozhodnutia úradu pre odber povrchovej vody  

sa  uvedenie v kalkulácii oprávnených nákladov (príloha č. 5, resp. ďalšie príslušné 

prílohy) v položke platby za odber povrchovej vody. 

4. Rovnako, ak regulovaný subjekt nakupuje vodu od iného regulovaného subjektu, môže 

na účely kalkulácie uplatniť iba množstvo dodanej vody (hodnota QVT uvedená 

v prílohe č. 3 vyhlášky) zvýšenej maximálne o 25 % avšak nie viac, ako  

je celkové množstvo vody nakúpenej. Takto vypočítané množstvo nakúpenej vody 

vynásobí cenou, ktorá musí byť v súlade s rozhodnutím úradu pre regulovaný subjekt, 

ktorý takúto vodu predáva. 

 

- Platby za vypúšťanie odpadových vôd - sa určujú podľa § 79  vodného zákona  

a nariadenia vlády. Podľa § 79 ods. 4 vodného zákona poplatky za vypúšťanie 

odpadových vôd do povrchových vôd je povinný platiť ten, kto vypúšťa 

odpadové vody do povrchových vôd v množstve presahujúcom 10 000 m3  

za kalendárny rok alebo 1 000 m3 za 1 mesiac a prekročí v príslušnom 

ukazovateli znečistenia ustanovené limity § 81 ods. 1 písm. e) vodného zákona. 

 

- Osobné náklady - súvisia s prílohou č. 4 vyhlášky, pričom maximálna priemerná 

mzda môže byť najviac vo výške dosiahnutej priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR roku t-2 zverejnenej na webovom sídle Štatistického 

úradu SR a uvedie sa priemerný počet zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú  

na výrobe a dodávke pitnej vody, resp. odvádzaní a čistení odpadovej vody a k nemu 

sa pripočíta počet režijných zamestnancov rozdelených pomerom k tržbám  

za pitnú vodu, odpadovú vodu a ostatné činnosti. 

 

- Finančné náklady – náklady peňažného styku (napr. bankové poplatky  

za bankové prevody). Do oprávnených nákladov sa uplatní len úrok z úveru  

na nákup majetku používaného výhradne na regulovanú činnosť (splátky úveru  

sa hradia zo zisku regulovaného subjektu). 

 

Úrad v kalkulácii cien na rok t uzná výšku plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov 

maximálne do výšky regulovaným subjektom prvýkrát predloženej plánovanej hodnoty  

týchto nákladov, a to na základe hodnovernosti dokladovania a podrobného zdôvodnenia 

opodstatnenosti a nevyhnutnosti plánovaných nákladov v členení podľa prílohy č. 5 vyhlášky. 

Uvedené rovnako platí aj pri plánovaných údajoch uplatnených pri zmene ceny. 
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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 najneskôr do 30 dní od doručenia 

POTVRDENIA O CENE.  

 

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

do 31. decembra! 

 


