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Typ závažnosti 

pripomienky

[Zásadná, 

Obyčajná]

ÚRSO: Spôsob zapracovania 

pripomienky

[Zapracovaná, Nezapracovaná,

Vysvetlená]

ÚRSO: Odôvodnenie spôsobu zapracovania

369 Asociácia vodárenských spoločností 924 Vodárenské spoločnosti a prevádzkovatelia verejných kanalizácií 
Jedná sa o vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a prevádzkovateľov VV a VK, 

treba upraviť texty

Je potrebné jednoznačne uviesť, že sa jedná o vlastníkov VV a VK a nie iba o vodárenské spoločnosti. Značnú časť 

vodovodov a kanalizácií vlastnia mestá a obce a aj íní vlastníci.
Z Čiastočne zapracovaná 

V texte budú doplnení prevádzkovatelia VV. Vlastíci VV 

a VK nemusia byť regulované subjekty. 

370 Asociácia vodárenských spoločností 924
Cenová regulácia sa bude vykonávať formou priameho určenia maximálnej ceny vodného a 

stočného

Prečo nie je  pri vodnom a stočnom viaczložková cena ako je to pri ostatných regulovaných 

subjektoch? Určenie fixnej sadzby je nevyhnutné za účelom zabezpečenia obnovy a rozvoja VV a 

VK zo strany vlastníka VV a VK . Variabilná sadzba bude zohľadňovať všetky prevádzkové náklady 

VV a VK prevádzkovateľa.

Je nutné upraviť text nasledovne: Cenová regulácia sa bude vykonávať formou určenia maximálnej fixnej sadzby a 

maximálnej variabilnej sadzby ceny vodného a stočného. Ak  nebude zavedená viaczložková cena vodného a 

stočného, reálne hrozí špirála zvyšovania cien z dôvodu znižovania odberov vody a produkcie odpadových vôd.
Z Nezapracovaná 

Dvojzložková cena nebude riešená v rámci nového 

regulačného obdobia. Bola predmetom vyhlášky v roku 

2016, ktorá bola zrušená na základe tlaku verejnosti.

371 Asociácia vodárenských spoločností 924 Ceľkovo sa predpokladá neutrálny vplyv, resp. mierne pozitívny vplyv

Nie je možné predpokladať neutrálny vplyv, ak majú byť zabezpečené legislatívou stanovené 

požidavky na rozvoj vodovodov a kanalizácií a na prevádzku VV a VK.

Vzhľadom na vývoj cien práce a tovarov je nutné očakávať nárat ceny vodného a stočného. V regulačnej politike 

je nevyhnutné definovať kde sa nachádza vodné a stočné v spotrebnom koši Slovenska a ako sa môže meniť v 

novom regulačnom období. Vzniká veľký rozdiel medzi jednotlivými regulovaným komoditami a najhorší vývoj je 

vo vodnom hospodárstve. Nová regulačná politika by mala tieto rozdiely zmierniť a nie zvyšovať.

Z Nezapracovaná 

Týmto vyjadrením je myslený neutrálny resp. mierne 

pozitívny vplyv regulačnej politiky, nie sú týmto 

hodnotené vonkajšie vplyvy ako je rast cien tovarov, 

práce a pod. Úrad berie do úvahy sociálne dopady 

zvyšovania cien za vodohospodárske služby podľa 

odporúčaní Svetovej banky a Svetovej zdravotníckej 

organizácie. Rozdiel medzi komoditami vyplýva zo 

vstupných nákladov na obstaranie samotnej komodity, v 

prípade plynu a el. energie ide o nákup na burze, v 

prípade vodného hospodárstva ide výlučne o regionálne 

podmienky.

372 Asociácia vodárenských spoločností 928 - 930
Zmeniť metodiku odpisov aktív využívaných pre dodávku pitnej vody a odvádzanie a 

čistenie odpadovej vody a previazať tvorbu odpisov s technologickou životnosťou aktív.

Odpisy ako zdroj financií dávno stratili svoj význam pri obnove verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií. Veľká časť majetku je odpísaná a odpisy z obstarávacej ceny sú také nízke, že by 

nepokryli v súčasnosti ani náklady na projektovú prípravu. Veľká časť majetku hlavne VK bola 

vybudovaná z nenávratných dotácií, a tak nie sú odpisy v plnom rozsahu oprávnenou položkou pri 

tvorbe ceny stočného. Na obnovu takéhoto majetku sa netvoria zdroje.

Odpisy v cenovej regulácii vodného a stočného by mali byť v plnom rozsahu nahradené "Fondom obnovy" tento 

fond by sa dostával do ceny vodného a stočného ako náklady budúcich období a to vo výške budúcich účtovných 

odpisov. Na začiatku budú zdrojom financií na obnovu úvery a dotácie a iba malá časť bude krytá z vlastných 

zdrojov vlastníkov a prevádzkovateľov VV a VK.
Z Nezapracovaná 

Odpisy majetku tvroria nezanedbateľnú časť ceny, 

nakoľko v priemere v PV ide o 28% z ceny a v OV o 39 

% ceny a úrad trvá na tom, že majú byť používané na 

obnovu majetku. Napriek tomu dôjde k úprave a 

navýšeniu prostriedkov na plánované investície, odpisy 

majetku budú stanovené podľa technickej doby životnosti 

a zohľadní sa potreba investícií v súlade  s plánmi obnovy. 

373
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. 

s.
928-930

Zmeniť metodiku tvorby odpisov aktív využívaných pre dodávku pitnej vody a odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody a previazať tvorbu odpisov s technologickou životnosťou aktív.

Kto bude určovať technologickú životnosť, bude zhodná pre všetky subjekty, alebo si bude subjekt 

určovať individuálne?
Vysvetlená

Termín "technologická životnosť" bude opravený na 

"technická životnosť". Technická životnosť bude určená 

vyhláškou pre všetky regulované subjekty vo vodnom 

hospodárstve. 

374
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. 

s.
928-930

Zmeniť metodiku tvorby odpisov aktív využívaných pre dodávku pitnej vody a odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody a previazať tvorbu odpisov s technologickou životnosťou aktív.

Je navrhovaná technologická životnosť zhodná s technickou životnosťou, ktorá bola istý čas 

používaná v minulosti?
Vysvetlená 

Nie, nebude zhodná so životnosťou používanou v 

minulosti (v zrušenej vyhláške z roku 2016).  

375 Asociácia vodárenských spoločností 931 až 958
Zjednotiť spôsob odpisovania majetku bez ohľadu na pôvod zdrojov, z ktorých sa 

realizovalo nadobudnutie majetku (vlastné zdroje, zdroje EÚ a pod.).

Nie je definované ako. Chýba základné vysvetlenie. Nutná je zmena zákona o dani z príjmu.               V prílohe č. 1 Zákona o dani z príjmu je nutné doplniť akým spôsobom bude odpisovaný majetok vlastníkov VV a 

VK. Jedná sa hlavne o technologické celky ÚV a ČOV. Stroje, zariadenie, meranie a regulácia sú už spravidla 

odpísané. Jedná sa o 1. až 3. odpisovú skupinu. Líniové siete a stavby zaradené v odpisových skupinách 5. až 6. 

nie je možné obnoviť z odpisov, nakoľko reprodukčná cena je násobne vyššia ako bola cena obstrávacia. Dlhodobo 

nebol vo vodnom hospodárstve zohľadnený faktor inflácie. Najhoršia situácia je pri majetku vybudovanom pred 

rokom 2003, ktroý prešiel procesom transformácie na vodárenské spoločnosti.

Z Vysvetlená

Spôsob odpisovania majetku bude vecou samostatného 

prerokovania požiadavky AVS. Okrem toho, ÚRSO nemá 

kompetencie na zmenu zákona o dani z príjmov.

376
Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť a.s.
931, 958

Zjednotiť spôsob odpisovania majetku bez ohľadu na pôvod zdrojov, z ktorých sa 

realizovalo nadobudnutie majetku (vlastné zdroje, zdroje EÚ a pod.).
Ponechať metodiku odpisovania v kompetencií jednotlivých vodárenských spoločností.

 Doba odpisovania má byť určená na základe očakávaného použitia majetku a intenzity využitia a tiež na základe 

očakávaného fyzického opotrebenia majetku, čo vie najpresnejšie určiť účtovná jednotka, ktorej sa to týka. 

Životnosť materiálov potrubí a tým aj doba odpisovania sa môže líšiť vplyvom lokálnych podmienok (zloženie 

vody, agresivita prostredia, dynamické zaťaženie dopravou a pod. ) tieto podmienky a týma aj predpokladanú dobu 

životnosti vie najlepšie posúdiť vodárenská spoločnosť.

Z Nezapracovaná 
Metodika odpisovania bude určená vyhláškou pre všetky 

regulované subjekty vo vodnom hospodárstve. 

377 Asociácia vodárenských spoločností 933 Previazať tvorbu odpisov s obnovovaním vodohospodárskeho majetku 

Nie je definované ako. Chýba základné vysvetlenie. Nutná je zmena zákona o dani z príjmu.               Pri obnove VV a VK sa vykonáva obnova spravidla už odpísaného majetku. Rozsah obnovy je malý a to 0,5 až 2% 

za rok vyjadrený v technických ukazovateľoch a nie z obstrávacej ceny. Z uvedeného vyplýva, že ak by sa mal 

proces obnovy naštartovať, je nutné uvažovať o skrátení doby odpisovania obnoveného majetku tak, aby vlastníci 

VV a VK vedeli zaplatiť úver aj s úrokom z odpisov. Optimálna doba odpisovania by bola od 4 do 10 rokov.  

Z Čiastočne zapracovaná 

Odpisovanie majetku bude riešené technickou dobou 

životnosti a regulačná politika bude zohľadňovať potrebu 

investícií podľa plánov obnovy.

378
Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť a.s.
933 Previazať tvorbu odpisov s obnovovaním vodohospodárskeho majetku.

Stanoviť, tak ako v predchádzajúcom regulačnom období, percento z obstarávacej ceny majetku 

obstaraného z cudzích zdrojov, ktoré by bolo považované za oprávnený náklad.

 V súčasnosti predstavuje vstupná cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov 30 % na celkovom majetku. (pri   

 zostatkovej hodnote je to viac ako 40% majetku). Vlastník bude musieť aj na tento majetok tvoriť rezervu na 

obnovu majetku, pričom na obnovu tohto majetku nevytvára zdroje ani odpisovaním.

Z Vysvetlená

Novou vyhláškou bude vyriešený spôsob obnovy majetku 

nadobudnutého z akéhokoľvek zdroja (vrátane majetku z 

fondov EÚ)

379
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. 

s.
933 Previazať tvorbu odpisov s obnovovaním vodohospodárskeho majetku.

Ako bude posúdená zostatková hodnota odpisovaného majetku ak nastane potreba rekonštrukcie 

skôr, ako uplynie doba technologickej životnosti?
Vysvetlená 

Bude riešené vyhláškou. Odpisy nevyužívaného majetku 

nebudú ekonomicky oprávnené náklady (EON). 

380 Slovenské elektrárne, a. s. 940 REGULÁCIA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE
Cenovu regulaciu stanovit na zaklade planovanych a skutocne vynalozenych nakladov do 

regulovanej casti hydroenergetickeho majetku SVP.
Z Vysvetlená 

Cenová regulácia v oblasti odberu povrchovej a 

energetickej vody a hydroenergetického potenciálu 

(HEP) musí byť jednotná, nedá sa postupovať iným 

spôsobom pri majetku používanom na HEP. 

381 Asociácia vodárenských spoločností 959 až 960
V konečnom dôsledku sa tak zníži výška 

odpisov v porovnaní s doposiaľ najčastejšie používanými „daňovými odpismi“. 

Nie je definované ako. Chýba základné vysvetlenie. Nutná je zmena zákona o dani z príjmu.               Nakoľko odpisy by mali tvoriť základnú zložku zdrojov financií  na obnovu je potrebné uvažovať o skrátení doby 

odpisovania obnovovaného najetku a nie ako je navrhnuté uvažovať o ich predĺžení.

Z Nezapracovaná 

Odpisovanie bude riešené technickou dobou životnosti, 

životnosť majetku je dlhšia, ako doba jeho odpisovania 

podľa daňového zákona. Skrátenie doby odpisovania 

nepripadá do úvahy, dostatok zdrojov bude riešený iným 

spôsobom vo vyhláške - do výpočtu ceny budú vstupovať 

naklady na obnovu majetku v súlade s plánmi obnovy.

382
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. 

s.
959-964

V konečnom dôsledku sa tak zníži výška odpisov v porovnaní s doposiaľ najčastejšie 

používanými „daňovými odpismi“. Reálna technologická životnosť mnohých 

vodohospodárskych zariadení sa počíta v desiatkach rokov, v niektorých prípadoch je to aj 

približne 50 rokov. Odpisy na základe životnosti aktív lepšie zohľadňujú svoj účel, ktorým 

je okrem iného aj generovanie investícií využitých priamo na obnovu majetku.

Aká bude vychodisková cena pre prepočet odpisov z daňových na technologické odpisy pri už 

využívanom odpisovanom majetku?
Vysvetlená 

Konkrétny spôsob odpisovania a spôsob prechodu z 

daňových odpisov na odpisy podľa technickej doby 

životnosti bude stanovený vo vyhláške. 

383
Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť a.s.
965

Za účelom zabezpečenia využívania odpisov na obnovu vodárenského majetku bude 

potrebné zaviesť samostatné vykazovanie časti tržieb, ktoré

sú adekvátne odpisom z majetku zahrnutým do schválenej ceny. Tieto prostriedky by mali

 byť v plnej výške využité na rekonštrukciu vodárenského majetku, v prípade ich nevyužitia

na daný účel v príslušnom roku by mali byť odložené na účte na nasledujúce obdobie.

Z pohľadu Vlastníka by bolo vhodné do regulačnej politiky zapracovať mechanizmus, ktorým by sa 

prostriedky určené na rekonštrukciu vodárenského majetku dostali k vlastníkovi infraštruktúry, 

v prípade že nie sú obsiahnuté v nájomnom. Prípadne, ak bude miera zisku určená ako súčin WACC 

a RAB, tak určiť mechanizmus, ktorým by sa časť zisku, podľa podielu na RAB dostal k Vlastníkovi 

infraštruktúrneho majetku.

V Regulačnej politike na 6. regulačné obdobie nie je spomenutý model prevádzkovania, v ktorom funguje 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.. StVS a.s. ako vlastník vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry 

prenechal túto infraštruktúru do užívania a prevádzkovania prevádzkovej spoločnosti.  Dňa 14.12.2021 bolo NR 

SR schválené znenie novely zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, podľa 

ktorého bude vlastník musieť tvoriť rezervu na obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií v predpísanej 

výške, čím bolo  celé „bremeno“ obnovy (vytvárania účelovej finančnej rezervy) prenesené výlučne na vlastníka 

vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. Nadobudnutím účinnosti schváleného zákona budú všetky finančné 

prostriedky StVS a.s., určené na rozvoj smerovať výlučne len do obnovy existujúceho majetku a žiadne nové 

investície nebudú realizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Z Čiastočne zapracovaná

Doplnenie vety: "Úrad primerane adaptuje systém určenia 

ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku 

vo vodárenstve aj na situácie, kde sú majetkové a 

prevádzkové spoločnosti rozdielne. Úrad bude pri tom 

dbať, aby u dotknutých spoločností v týchto situáciách 

neprichádzalo k umelému (účelovému) navyšovaniu 

nákladov a ziskových marží."

Odôvodnenie: Nie je vhodné riešiť jediný prevádzkový 

model do detailov, nakoľko prevádzkových modelov 

môže byť viacero. Snahou úradu je spočítať náklady a 

regulovať zisk pre ucelenú vodárenskú infraštruktúru, čo 

je základ pre stanovenie regulovaných cien. 

Rozvrhovanie týchto regulovaných parametrov (vrátane 

práv a povinností z nich vyplývajúcich) medzi vlastnícku 

a prevádzkovú entitu je vecou ich obchodnej dohody. Z 

pohľadu odberateľov je dôležité, aby úrad reguloval 

jednu cenu za infraštruktúru a poskytované služby, a to 

bez ohľadu na to, či ide na strane infraštruktúry o jedinú 

spoločnosť alebo o reťazenie viacerých subjektov.

384 Klub 500 965

Na zabezpečenie využívania odpisov na obnovu vodárenského majetku regulačný úrad v 

príslušnej vyhláške zavedie pre 6. regulačné obdobie nové ustanovenie, ktoré umožní 

sledovať využitie odpisov majetku. Za účelom zabezpečenia využívania odpisov na obnovu 

vodárenského majetku bude potrebné zaviesť samostatné vykazovanie časti tržieb, ktoré sú 

adekvátne odpisom z majetku zahrnutým do schválenej ceny. Tieto prostriedky by mali byť 

v plnej výške využité na rekonštrukciu vodárenského majetku, v prípade ich nevyužitia na 

daný účel v príslušnom roku by mali byť odložené na účte na nasledujúce obdobie.

Žiadame vypustiť text v riadkoch 965-971.

Finančné prostriedky  budú viazané na osobitnom účte a ich využitie na iné účely nebude možné. Dňa 19.7.2021 

sa uskutočnilo rozporové konanie k návrhu zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č.442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktoré sa týkalo práve uvedenej problematiky. V prílohe Vám posielame 

zápis z rozporového konania.

Z Zapracovaná 

Táto časť regulačnej politiky bude vypustená, nakoľko je 

už riešená novelou zákona č. 442/2002 Z. z., ktorá bola 

schválená 14. 12. 2021.



385 Asociácia vodárenských spoločností 965 -971

Na zabezpečenie využívania odpisov na obnovu vodárenského majetku regulačný úrad v 

príslušnej vyhláške zavedie pre 6. regulačné obdobie nové ustanovenie, ktoré umožní 

sledovať využitie odpisov majetku. Za účelom zabezpečenia využívania odpisov na obnovu 

vodárenského majetku bude potrebné zaviesť samostatné vykazovanie časti tržieb, ktoré sú 

adekvátne odpisom z majetku zahrnutým do schválenej ceny. Tieto prostriedky by mali byť 

v plnej výške využité na rekonštrukciu vodárenského majetku, v prípade ich nevyužitia na 

daný účel v príslušnom roku by mali byť odložené na účte na nasledujúce obdobie

Žiadame vypustiť, táto požiadavka je nesplniteľná zo strany vlastníkov vodovodov a kanalizácií ako 

zodpovedných za vykonávanie obnovy svojho majetku. Návrh v danom odstavci nezohľadňuje tú 

skutočnosť, že na Slovensku fungujú aj oddelené vlastnícke a prevádzkové spoločnosti vodárenské 

spoločnost a minimálne 500 miest a obcí, ktorým zabezpečuje prevádzku VV a VK iná spoločnosť.

Upozorňujeme, že takéto sledovanie si bude vyžadovať úpravu informačných systémov vodárenských spoločností a 

jednak určité finančné náklady , ale aj čas  Ak bude cena vodného a stočného viaczložková je možné uvažovať s 

týmto návrhom pri stanovení fixnej zložky, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie tvorby "Fondu obnovy". Opakovane 

upozorňujeme, že vyjväčší rozsah obnovy si vyžaduje už odpísaný starý majetok. 
Z Zapracovaná 

Táto časť regulačnej politiky bude vypustená, nakoľko je 

už riešená novelou zákona č. 442/2002 Z. z., ktorá bola 

schválená 14. 12. 2021.

386
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. 

s.
967-971

Za účelom zabezpečenia využívania odpisov na obnovu vodárenského majetku bude 

potrebné zaviesť samostatné vykazovanie časti tržieb, ktoré sú adekvátne odpisom z 

majetku zahrnutým do schválenej ceny. Tieto prostriedky by mali byť v plnej výške využité 

na rekonštrukciu vodárenského majetku, v prípade ich nevyužitia na daný účel v príslušnom 

roku by mali byť odložené na účte na nasledujúce obdobie.

Bude pomer výšky odpisov voči tržbám sledovaný za firmu ako celok alebo za jednotlivé obecné 

vodovody a kanalizácie?
Zapracovaná 

Táto časť regulačnej politiky bude vypustená, nakoľko je 

už riešená novelou zákona č. 442/2002 Z. z., ktorá bola 

schválená 14. 12. 2021.

387
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. 

s.
971 na daný účel v príslušnom roku by mali byť odložené na účte na nasledujúce obdobie.

Prodstriedky budú musieť byť uložené na osobitnom bankovom účte v peňažnom ústave alebo iba 

evidovaný na analytickom účte v hlavnej knihe?
Zapracovaná 

Táto časť regulačnej politiky bude vypustená, nakoľko je 

už riešená novelou zákona č. 442/2002 Z. z., ktorá bola 

schválená 14. 12. 2021.

388 Asociácia vodárenských spoločností 973 až 977

Taktiež sa prehodnotia a sprísnia opatrenia zamerané na znižovanie strát vody odoberanej z 

vodných zdrojov. Doterajšie ukotvenie oprávnených nákladov spojených s odberom a 

spotrebou vody v kombinácii s výškou strát max. 25 % z množstva dodanej pitnej vody, nie 

je dostatočné. Zmena sa týka východiskovej bázy, kedy sa namiesto množstva vody 

dodaného odberateľovi bude brať do úvahy množstvo vody odobratej zo zdroja

Zníženie strát vody si vyžiada významné investičné náklady. Rozsah nevykonanej obnovy je 

odhadnutý zo strany VS vo výške nad 3 miliardy €  a stále sa zväčšuje. Na dosiahnutie dobrého 

stavu vodohospodárskej infraštruktúry  je nutné zabezpečiť totálnu obnovu veľkej časti VV a VK. 

Sprísnenie opatrení  bude mať výrazný negatívny dopad na hospárenie firmy Uvedený stav je 

zapríčinený aj neodostatočnou tvorbou finančných zdrojov v minulosti a nízkymi investíciami, na čo 

ÚRSO nevytvoril podmienky, nie je korektné teraz za to postihovať VS

Straty vody vo výške 25% z dodávaného množstva vody (vyhláška  ÚRSO 21/2017) mali v r.2020 negatívny 

dopad na cenotvorbu a HV vo výške 616,620 tis.EUR. Reálne straty na surovej vode sú v StVPS 30,85%. 

Sprísnením opatrení sa zníži cena vody a v konečnom dôsledku finančné zdroje, ktoré majú byť využité na obnovu 

majetku.  Je to reálny, daňovo uznaný náklad. Žiadna VS nemá snahu toto nadhodnocovať a platiť zbytočné 

náklady. Pre výpočet strát je potrebné schváliť jednotnú metodiku pre všetkých vlastníkov VV. Výpočet podľa 

návrhu je nejmenej vhodný.

Nezapracovaná 

Dosiahnutie zníženia strát vody je nevyhnutné aj z 

dôvodu stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy. Jednotná metodika na vyhodnocovanie  

strát bola už v minulosti  vypracovaná. Znižovanie strát 

vody u jednotlivých prevádzkovateľov má rôzne dôvody 

a stratégiu znižovania strát si musí vytvoriť každá 

spoločnosť podľa vlastných podmienok.

389 Asociácia vodárenských spoločností 973-977

Taktiež sa prehodnotia a sprísnia opatrenia zamerané na znižovanie strát vody odoberanej z 

vodných zdrojov. Doterajšie ukotvenie oprávnených nákladov spojených s odberom a 

spotrebou vody v kombinácii s výškou strát max. 25 % z množstva dodanej pitnej vody, nie 

je dostatočné. Zmena sa týka východiskovej bázy, kedy sa namiesto množstva vody 

dodaného odberateľovi bude brať do úvahy množstvo vody odobratej zo zdroja

Sprísnenie opatrení  bude mať výrazný negatívny dopad na hospárenie spoločnosti.  Uvedený stav je 

zapríčinený aj neodostatočnou tvorbou finančných zdrojov v minulosti a nízkymi investíciami, na čo 

ÚRSO nevytvoril opodmienky, nie je korektné teraz za to postihovať VS. Motivácia nemôže byť 

vykonávaná vo forme reštrikcie. Znižovanie strát súvisí s obnovou VV a VK. Straty sa znížia jedine 

obnovou majetku a to je dlhodobý proces.  K danému bodu navrhujeme doplniť: Premietnutie do 

taríf skutočnej výšky nákladov viažucich sa k regulovanej činnosti, aplikácia konceptu primeraného 

zisku s výhľadom na dostatočne dlhé obdobie, čo zabezpečí možnosti obnovy vodárenského majetku 

pri zachovaní sociálnej únosnosti pre spotrebiteľov. Zároveň sa  zabezpečí začatie procesu 

dobiehania investičného dlhu v tomto sektore a vytvorí sa potenciál na rozvoj                                                                           

                                      

Straty vody sa  z dôvodu zníženia odberov môžu ďalej zvyšovať. Pre staršie vodovody nie je možné stratu vo 

výške menej ako 25% dosiahnuť bez rozsiahlej výmeny potrubí a prípojok. V priemere sa straty pohybujú vo výške 

30%. Rozsah nevykonanej obnovy verejných vodovodov bol odhadnutý na 3 miliardy € a stále sa zväčšuje. 

Znižovanie oprávnených nákladov prevádzkovateľov VV je v tomto prípade kontraproduktívne, nakoľko môže 

viesť v konečnom dôsledku k odpájaniu sa odberateľov a následne k zvyšovaniu strát. Výpočet strát je vhodnejšie 

vykonávať podľa iných metodík napríklad: strata vody na 1km potrubia, alebo strata vody prepočítaná na vnútornú 

plochu potrubia. Je potrebné vytviriť dostatočný. Regulačná politika na obdobie 2023-207 musí vlaastníkom VV a 

Vk vytvoriť priestor na investície do obnovy, následne b ďalšom regulačnom období je možné uplatniť princíp 

kontroly a sankcie v súvislosti so zvyšujúcim sa trendom strát vody.

Z Nezapracovaná Rovnako ako v bode č. 388

390
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. 

s.
973-977

Taktiež sa prehodnotia a sprísnia opatrenia zamerané na znižovanie strát vody odoberanej z 

vodných zdrojov. Doterajšie ukotvenie oprávnených nákladov spojených s odberom a 

spotrebou vody v kombinácii s výškou strát max. 25 % z množstva dodanej pitnej vody, nie 

je dostatočné. Zmena sa týka východiskovej bázy, kedy sa namiesto množstva vody 

dodaného odberateľovi bude brať do úvahy množstvo vody odobratej zo zdroja.

Určenie limitov znižovania strát v % výške rozložené na viac regulačných období. 

V prípade ak by boli povolené straty zohľadňované max 25% z množstva vody odobratej zo zdroja už v najbližšom 

regulačnom období, nie je v krátkom čase dosiahnuť, čo by malo negatívny dopad na výšku ceny a zároveň z titulu 

poklesu tržieb by sme nemali dostatočné množstvo finančných prostriedkov na obnovu majetku a rozvoj spoločnosti. 

Zapracovaná 

Opatrenia úradu smerujúce k znižovaniu strát budú 

zapracovávané postupne, nie je možné výrazné zníženie 

strát dosiahnuť v priebehu jedného regulačného obdobia. 

391 Asociácia vodárenských spoločností 1003
Regulačný úrad preskúma možnosti a určí metodiku limitovania medziročného nárastu 

režijných nákladov

Treba limitovať výšku a položky nie medziročný nárast nezohľadňuje mimoriadne legislatívne zmeny ( povinnosť ako kybetnetická bezpečnosť, zmena IS , ktorú vyvolá 

štát, GDPR a iné )

Z Nezapracovaná 

Limitovanie  celého "balíka" režijných nákladov 

medziročným nárastom považujeme za dostatočné, 

limitovanie výšky jednotlivých položiek by výrazne 

obmedzovalo regulovaný subjekt. Úradom stanovený 

spôsob nárastu umožňuje využitie prostriedkov na 

aktuálne potrebné položky. 

392
Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť a.s.
1001-1005

Za účelom efektívneho vynakladania prostriedkov na regulované činnosti budú naďalej

limitované niektoré vybrané ekonomicky oprávnené náklady vstupujúce do výpočtu ceny.

Regulačný úrad preskúma možnosti a určí metodiku limitovania medziročného nárastu

režijných nákladov, osobných nákladov, výšky cien nájmu vodohospodárskeho majetku

a tak podobne.

 Pri odsúhlasení cenového návrhu, najmä pri cenovom návrhu, ktorý nebol schválený v navrhovanej 

výške, určiť výšku jednotlivých nákladových položiek uznaných do ceny vodného a stočného.

V priebehu posledných rokov dochádza k sústavnému znižovaniu vynaložených nákladov na opravy a údržbu 

prenajatého majetku zo strany Prenajímateľa, nakoľko dlhodobo tvrdí, že opravy a údržba sú realizované vo vyššej 

sume, ako je uznané v cenách podľa rozhodnutia URSO.

Z Nezapracovaná 

Požiadavka je nad rámec regulačnej politiky. V cenových 

rozhodnutiach vydávaných v poslendých rokoch v 

oblastni vodného hospodárstva uvádzame podrobnejšie 

EON, ktoré boli úradom uznané ako súčasť maximálnych 

cien. 

393 Asociácia vodárenských spoločností 1001-1005

Za účelom efektívneho vynakladania prostriedkov na regulované činnosti budú naďalej

limitované niektoré vybrané ekonomicky oprávnené náklady vstupujúce do výpočtu ceny.

Regulačný úrad preskúma možnosti a určí metodiku limitovania medziročného nárastu

režijných nákladov, osobných nákladov, výšky cien nájmu vodohospodárskeho majetku

a tak podobne.

Nie je určené ako. Nie je možné vopred uvažovať o znižovaní reálnych nákladov na zabezpečenie 

dodávky vody a odkanalizovanie odpadových vôd. Do cien musia byť kalkulované náklady 

vynaložené v reálnom čase.  Je žiadúce, aby náklady súvisiace s regulovanou činnosťou by boli 

uznané v skutočnej výške pri koncepčnom zohľadnení aj ich daňovej uznateľnosti

V súčasnom a predchádzajúcom regulačnom období boli umelo znižované oprávnené náklady na opravy, mzdy, 

energie a iné prevádzkové náklady za účelom udržania nízkej ceny vodného a stočného. Táto deformácia by mala 

byť v novom regulkačnom období odstránená.
Z Nezapracovaná Konkrétne limitné hodnoty budú riešené vyhláškou. 

394
Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť a.s.
1001-1005

Za účelom efektívneho vynakladania prostriedkov na regulované činnosti budú naďalej

limitované niektoré vybrané ekonomicky oprávnené náklady vstupujúce do výpočtu ceny.

Regulačný úrad preskúma možnosti a určí metodiku limitovania medziročného nárastu

režijných nákladov, osobných nákladov, výšky cien nájmu vodohospodárskeho majetku

a tak podobne.

Jedným z ekonomicky oprávnených nákladov je náklad na opravy a údržbu majetku. Tieto činnosti 

je potrebné  jasne definovanať. Prevádzkovateľ  ako opravy a údržbu uvádza činnosti, ktoré nijakým 

spôsobom nenapĺňajú definíciu opáva ani údržby, ako napríklad, odpočty vodomerov, meranie 

výdatností vodných zdrojov, revízne správy na vyhradené zariadenia a pod. tieto činnosti podľa 

nášho názoru majú vstupovať do výpočtu výšky vodného a stočného, avšak nie ako oprava alebo 

údržba, ale ako prevádzkové (resp. iné) činnosti, nakoľko výkonom takýchto činností sa ani 

neodstraňuje opotrebenia, ani nepredlžuje životnosť majetku. 

Zároveň pri vykazovaní regulovaných činností Prevádzkovateľom pre ÚRSO by mali byť konkrétne 

špecifikované a neuvádzané pod súhrnným pojmom výkon opráv a údržby.  

Pre model prevádzkovania v podmienkach StVS, a.s. je výkon opráv a údržby v pôsobnosti Prevádzkovateľa ale 

kvalita a kvantita tejto činnosti má vplyv na majetok Vlastníka, potreboval by Vlastník silnejšiu možnosť kontroly 

konkrétnych činností spadajúcich pod opravy a údržbu.

Z Nezapracovaná 

Požiadavka je nad rámec regulačnej politiky. Náklady na 

opravy majetku a ani na spotrebu materálu neboli a 

nebudú zo strany úradu limitované. Kontrola konkrétnych 

činností spadajúcich pod opravy a údržbu majetku by 

mala byť riešená zmluvným vzťahom medzi vlastníkom a 

prevádzkovateľom.

395 Asociácia vodárenských spoločností 1007-1010

Za účelom dosiahnutia vyššej napojenosti obyvateľstva na už vybudovaný verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu bude regulačný úrad pokračovať v uplatňovaní faktora využitia 

kapacity vodárenského majetku vo vzorcoch pre výpočet cien za výrobu a dodávku pitnej 

vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Žiadame v plnom rozsahu vypustiť z návrhu. Ide o umelé znižovanie zisku. Súčasný výpočet je technicky aj matematicky nesprávny a spôsobil prevádzkovateľom aj vlastníkom významné 

finančné straty v predchádzajúcom období. Faktor využitia VH majetku je závislí od napojenosti obyvateľstva na 

verejnú infraštrukrúru. Pri budovaní a projektovaní kanalizácii a ČOV je nereálne počitať len so 100% faktorom 

využitia majetku v súčasnosti a napriek tomu musí vodárenská spoločnosť tento majetok prevádzkovať a udržiavať. 

V prípade napojenosti na kanalizáciu by mal štát využívať iné možnosti a nie sankcionovať vodárenské spoločnosti 

cestou znižovania zisku

Z Nezapracovaná / Vysvetlená

Spôsob výpočtu primeraného zisku bude upravený, ako aj 

faktor využitia majetku. Faktor využitia kapacity 

vodárenského majetku slúži na zabezpečenie využívania 

vybudovaného majetku, aby vynaložené investície mali 

návratnosť. T.j. napr. vybudovaný vodovod bez 

pripojených odberateľov je neefektívna investícia.



396 SVP. š. p. 1012-1026

1012 Služby súvisiace s užívaním povrchových vôd

1014 Navrhuje sa ponechať spôsob vykonávania cenovej regulácie formou určenia spôsobu

1015 výpočtu pevnej ceny, pričom sa zohľadňujú preukázateľné a v nevyhnutnom rozsahu

1016 skutočne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady určené úradom. Na uplatnenie

1017 nákladov na regulované činnosti bude platiť princíp podielu jednotlivých skupín 

majetku

1018 používaného na zabezpečenie služieb súvisiacich s využívaním povrchových vôd.

Výšku maximálneho primeraného zisku bude potrebné prehodnotiť 1020 tak, aby bola

1021 zohľadnená výška a rozsah investícií potrebných na zabezpečenie dlhodobej

1022 prevádzkyschopnosti vodohospodárskych stavieb.

1024 Ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu budú stanovené ako pevné ceny, 

avšak

1025 rozdielne pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu, v 

závislosti

1026 od inštalovaného výkonu vodných elektrární. Takýmto stanovením cien sa dosiahne

1027 podpora malých výrobcov elektrickej energie ako využívateľov hydroenergetického

1028 potenciálu.

S výpočtom pevnej ceny súhlasíme. Z uvedeného však nie je jednoznačne zrejmé, čo znamená, že sa 

zohľadňujú v nevyhnutnom rozsahu skutočne vynaložené EON určené úradom"? Akým spôsobom 

bude úrad určovať nevyhnutný rozsah? Úrad implicitne určí, resp. vymenuje EON? Zásadne žiadame 

vypustiť slová "skutočne vynaložených" lebo to znamená, že základom ceny budú náklady z roku, 

pravdepodobne, "t-2", s čím zásadne nemôžeme súhlasiť tak, ako je uvedené už vo vyššie uvedených 

pripomienkach. Žiadame nájsť iný vhodnejší a optimálnejší spôsob stanovenia vstupných nákladov 

do výpočtu cien alebo minimálne žiadame doplniť, že sa skutočné náklady za rok xy (roky xy) 

prepočítajú o medziročné nárasty/indexy cien a miezd (čo ale už v roku 2023 platiť nebude). Čo sa 

týka uplatňovania princípu podielu jednotlivých skupín majetku používaného na zabezpečenie 

služieb súvisiacich s využívaním povrchových vôd zásadne trváme na tom, aby úrad bez MŽP SR 

nezasahoval svojvoľne do percentuálnych podielov  v záujme zníženia podielov na regulované 

služby tak, ako sa to stalo pri tvorbe vyhlášky č. 224/2016. Pôvodne stanovené podiely (Metodický 

pokyn vypracovaný VÚVH na základe reálnej analýzy majetku a jeho účelu) bol v úplne iných 

hodnotách. Problém je v tom, že sa výnosy podniku z priamych platieb užívateľov vôd presunuli na 

štát, resp. na štátny rozpočet, čo nie je v súlade so záujmami štátu a ani s princípom európskej 

politiky kde užívatelia a znečisťovatelia majú platiť. K cenám za HEP žiadame doplniť nový 

parameter ("environmentálnu sadzbu") ako podiel z výnosov/zo zisku z predaja elektrickej energie 

vyrobenej vo VE.

Z Vysvetlená

Princíp uplatňovania podielu jednotlivých skupín majetku 

ostane zachovaný, EON budú definované vo vyhláške a 

úrad v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o 

regulácii v sietotových odvetviach je povinný posudzovať 

nevyhnutnosť vynaložených nákladov. Spôsob stanovenia 

vstupných nákladov na začiatku regulovaného obdobia 

bude určený vyhláškou a následne sa bude prihliadať na 

skutočne vynaložené EON. 

410 ÚRSO (odbor regulácie vodárenstva) 924

Rozsah a spôsob uplatňovania cenovej regulácie ostávajú v porovnaní s predošlým regulačným 

obdobím zväčša nezmenené, dôraz sa bude klásť najmä na úpravu metodiky určenia vstupných 

parametrov (najmä odpisov, prevádzkových nákladov, RAB, WACC) a motivačných faktorov 

na podporu nových technologických investícií a zvyšovania ekonomickej efektívnosti 

prevádzky.

Navrhujeme na záver doplnenie nového odseku: "V porovnaní s predchádzajúcim 5. regulačným 

obdobím sa taktiež dopĺňa nová kompetencia úradu - regulácia pripojenia na verejnú kanalizáciu. 

Rozšírený rozsah regulácie vyplýva z nových úloh podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorého novelizáciou v decembri 2021 bol v príslušnej úprave 

rozsahu regulácie novelizovaný zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach." 

V decembri 2021 bol novelizovaný zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v 

rámci ktorého bol doplnený aj zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetciach, a to v § 11ods. 4 pribudlo 

písm. j) pripojenie na verejnú kanalizáciu. Ide o novú regulovanú činnosť, v rámci ktorej sa bude regulovať cena za 

pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Z Zapracovaná 








