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Typ závažnosti 

pripomienky

[Zásadná, 

Obyčajná]

ÚRSO: Spôsob 

zapracovania pripomienky

[Zapracovaná, 

Nezapracovaná,

Vysvetlená]

ÚRSO: Odôvodnenie spôsobu zapracovania

397
Asociácia vodárenských 

spoločností

Regulačná politika neobsahuje 

Prevádzkový model
báza aktív u prevádzkových spoločnstí je diskriminačná

prevádzková spoločnosť nevie a nemôže garantovať podklady 3. strán a 

subjektov 
Z Nezapracovaná

Téma je relevantná pre príslušnú vykonávaciu 

regulačnú vyhlášku

398 Slovenské elektrárne, a. s. 

V návrhu táto 

problematika 

absentuje. 

Regulácia v elektroenergetike- 

Regulovaná činnosť: 

PREVÁDZKA ELEKTRIZAČNEJ 

SÚSTAVY (PRENOS, 

DISTRIBÚCIA,)

Navrhovaná transpozícia smerníc balíčka Winter energy package zavádza do slovenského právneho poriadku definíciu uskladňovacích 

zariadení ako aj činnosť uskladňovania elektriny. V tejto súvislosti je dôležité, aby potencionálny účastníci trhu boli informovaní akým 

spôsobom sa bude uplatňovať tarifikácia na tieto zariadenia ak budú pripojené do elektrizačnej sústavy. Pričom vo všeobecnosti v Európe 

sa vylučuje tzv. dvojitá tarifikácia to znamená súčasne uplatňovať tarify pre nabíjanie a výbíjanie týchto zariadení. Pripomíname, že 

ÚRSO bude musieť k úprave cennovej vyhlášky pristúpiť počas nadchádzajúceho regulačného obdobia. Z tohto dôvodu je nevýhnutné, 

aby regulačná politika obsahovala náčrt ako sa táto problematika bude v nadchádzajúcom regulačnom období riešiť. Zároveň si 

dovoľujeme poznamenať, že metodika "price cap" nie je uplatniteľná na tento druh zariadení v elektrizačnej sústave. 

Transpozícia smernice zimného energetického balíčka zavádza nové činnosti a 

nové subjekty na trh s elektrinou vrátane činnosti uskladňovania elektriny a 

prevádzkovateľa uskladňovacieho zariadenia. Vzhľadom na to, že 

uskladňovacie zariadenie možno podľa súčasnej platnej a účinnej legislatívy 

možno považovať za výrobné zariadenie po novom sa to za výrobné zariadenie 

považovať nebude. Preto je potrebné brať do úvahy technické špecifiká týchto 

zariadení, ďalej je potrebné nastaviť príslušnú tarifikáciu. Pričom legislatíva 

definujúca tieto zariadenia má nadobudnúť účinnosť ešte pred začiatkom 

nastávajúceho regulačného obdobia.  Taktiež bude potrebné jasne špecifikovať 

tarify pre tzv. stand alone zariadenie alebo zariadenie, ktoré bude pripojené k 

výrobnému zariadeniu. 

Z Čiastočne zapracovaná

Je potrebné počkať na znenie primárnej 

transpozičnej legislatívy. Následne bude obsah 

legislatívy primerane zohľadnený pri tvorbe 

vykonávacích regulačných vyhlášok. Okrem toho 

sa v regulačnej politike dopĺňa veta: "Úrad bude 

vytvárať podmienky pre tarifikáciu v zmysle 

pravidiel a podľa princípov zachytených v 

európskej legislatíve."

399 ZDE Všeobecne k regulačnej politike

Navrhujeme vyhodnotiť plnenie regulačnej politiky za 5. regulačné obdobie. V konkrétnych prípadoch, v ktorých sa politiku nepodarilo 

naplniť, ale rovnaký plán (konkrétny cieľ) je aj na 6. regulačné obdobie,  navrhujeme uviesť dôvody a nápravné opatrenia. Formálne buď 

do konkrétnych dotknutých článkov alebo sumárne v úvode.

Dôvodom je väčšia váha a dôveryhodnosť politiky, ktorá sa zakladá na 

reálnych možnostiach a jasne pomenovaných skúsenostiach z minulých 

období a okrem cieľov a opakovaných deklarácií ukazuje aj spôsob, akým sa 

plánuje politiku naplniť. 

Z Nezapracovaná

V zmysle paragrafu 8 ods. 5 Zákona č. 250/2012 

Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach sa 

vyhodnotenie regulačného obdobia vypracováva a 

zverejňuje do 31. marca kalendárneho roka po 

skončení regulačného obdobia. Súčasne v zmysle 

paragrafu 8 ods. 2 rovnakého zákona nie je 

vyhodnotenie predošlého regulačného obdobia (a 

plnenia podľa predošlej regulačnej politiky) 

povinnou súčasťou novej regulačnej politiky. 

400
Trnavská vodárenská 

spoločnosť, a. s.

Nie je riešené v navrhovanej 

regulačnej politike.
Pri regulačných limitoch navrhujeme zohľadňovať veľkosť podniku napr. podľa výšky majetku a tržieb.

Menšie vodárenské spoločnosti nedokážu pri zavedení navrhovaných 

regulačných limitoch vytvárať dostatočné prostriedky na investovanie.
Nezapracovaná

Téma je relevantná pre príslušnú vykonávaciu 

regulačnú vyhlášku

401 Obec Tomášov Všeobecné pripomienky:

Pri REGULÁCII VO VODNOM HOSPODÁRSTVE sa uvádza: 

Regulovaná činnosť: VÝROBA, DISTRIBÚCIA A DODÁVKA PITNEJ VODY 

zabudlo sa tak na body d), e) a f) z § 2 vyhlášky č. 21/2017 Z.Z., týkajúce sa odvádzania a čistenia odpadovej vody.

Žiaľ po vyše 20 ročných skúsenostiach s regulačnou politikou a vyhláškami URSO sme nadobudli dojem, že URSO prihliada na 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ako na nutný prívesok dodávateľov energií, plynu a vody. Zásadne sa zabúda na zohľadnenie 

rozdielov v činnosti prevádzkovateľov ČOV a kanalizácií a dodávateľov energii, zemného plynu a pitnej vody. Nezohľadňujú sa dôsledky 

hlavnej úlohy kanalizačného systému a ČOV, a to, bezpečného odvádzania  všetkých odpadových vôd od každého producenta v obci do 

ČOV a bezpečného odstránenia všetkých nečistôt ohrozujúcich životné prostredie tak, aby sa dodržali limitné hodnoty znečistenia vôd 

(určených zákonmi a orgánmi ochrany životného prostredia v SR) odvádzaných do recipientu z ČOV. Ak sa limitné hodnoty legislatívne 

alebo rozhodnutím orgánov ochrany životného prostredia pritvrdia, fungovanie  ČOV sa predraží, lebo hlavnú časť nákladov vyžaduje 

odstránenie nečistôt zo splaškov, na úkor zvýšenej spotreby elektrickej energie.  Bezpečnosť prevádzkovania a limitné hodnoty 

znečistenia sú ohraničujúce faktory pre ekonomiku celej činnosti. 

Žiaľ platná vyhláška a súčasná činnosť URSO vôbec nezohľadňuje nutnosť obnovy a rozvoja kanalizačného systému a ČOV súčasne s 

rozvojom obce. Pri súčasnej politike URSO investované financie sú z hľadiska obce a jej obyvateľov nenávratné.

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.

402 Obec Tomášov ročné množstvo splaškov (QST)

Na rozdiel od dodávateľov energii, zemného plynu a pitnej vody, my nedodávame produkt. Dodané množstvo neodčítavame z meracieho 

zariadenia. Splaškové vody nám jednoducho pritečú do kanalizácie bez meradla, lebo neexistujú meradlá, ktoré by dokázali dostatočne 

presne a spoľahlivo  merať a registrovať množstvo a znečistenie splaškových vôd od domácností a malých producentov (existujúce 

prietokomery splaškových vôd sú pre domácnosti nepoužiteľné a ekonomicky neúnosné). Jediné meradlo prietoku, ktoré musí byť na 

každej ČOV, je na odtoku ČOV. Denný prietok je tu však často, ročný prietok vždy, vyšší ako súčet prítokov od producentov 

splaškových vôd, lebo žiadna stoková sieť nie je úplne tesná a počas dažďov sa prítok na ČOV môže zvýšiť aj viacnásobne aj pri tzv. 

delených kanalizáciách. 

Preto neexistuje objektívne meracie zariadenie na určenie hodnoty ročného množstva splaškov (QST), ako je napr. meradlo u ZSE, SPP a 

BVS. Žiaľ ani vo vyhláške sa neuvádza, ako sa QST má správne určiť. QST potrebuje URSO. Z hľadiska obce je to jednoduchý súčet 

objemov spoplatnených splaškových vôd. Na druhej strane občan potrebuje správny spôsob určenia  množstva splaškových vôd. V obci 

Tomášov sa na určenie  množstva splaškových vôd od domácností a malých producentov vydáva VZN v súlade s vyhláškou č. 397/2003 

Z. z. Pre producentov, ktorí vodu majú len od BVS, množstvo splaškov je rovnaké ako množstvo fakturovanej pitnej vody. Producenti, 

ktorí používajú aj iný zdroj vody, platia za paušálne množstvo na osobu a mesiac, určené na základe vyhlášky č. 397/2003 Z. z.  U 

väčších producentov sme požadovali vodomer na potrubie, z ktorého voda končí v kanalizácii.

Ďalším problémom je, že fakturačné obdobie BVS nie je od 1. januára do 31. decembra. Obec potom fakturuje za časť predchádzajúceho 

roka a časť daného roka tak, aby u každého producenta fakturoval splašky za jeden rok (ktorý je však posunutý v rámci kalendárnych 

rokov). Ak pracovníčka, fakturujúca splašky, chce odhadnúť QST na kalendárny rok a nie na technický rok, okrem normálneho 

účtovníctva  (ktoré je časťou záverečného účtu obce a preveruje kontrolór aj audítor), musí navyše odhadovať spotrebu pitnej ku 1.1. 

daného roka a viesť paralelne účtovníctvo pre potreby URSO, ako to od nás požadovali kontrolórky URSO, hoci požiadavku na tento 

spôsob sme v žiadnom zákone alebo vyhláške nenašli.

Z mojich vyše 20 ročných skúseností vyplýva, že v danom roku na ČOV reálne pritečie iné množstvo splaškových vôd, ako sa to z 

odhadu od 1.1. do 31.12. vypočíta. Takto učené QST je menšie ako skutočnosť, lebo ľudia s vlastným zdrojom vody používajú viac vody, 

ako je to vo vyhláške č. 397/2003 Z. z.

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.

403 Obec Tomášov elektrická energia

Podobný problém je pri určovaní spotreby elektrickej energie. My síce z meradla odčítame skutočnú spotrebu za daný rok, ale nezhoduje 

sa to s vyplatenými faktúrami pre ZSE v danom roku. Náklady na spotrebované množstvo energie v danom kalendárnom roku síce sa 

dajú odhadnúť náročnými prepočtami pre konkrétne miesta odberu, ale stále to bude len odhad a nie skutočnosť.

V súčasnosti, keď cena elektrickej energie sa pre obce výrazne zvyšuje, pre obce vznikne otázka: z čoho sa to môže  zaplatiť. Preto by 

mal existovať zjednodušený postup úpravy cien stočného, ktoré to zohľadní.

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.

404 Obec Tomášov Mzda obsluhy kanalizácie

Mzda obsluhy kanalizácie a ČOV je podľa URSO limitovaná priemerným platom v SR za rok

 t-2. Ak by tento pracovník sedel v kancelárii a prácu by vykonával len tam, ako administratívni pracovníci ZSE, SPP a BVS, nenamietali 

by sme.  Ale obsluha ČOV a kanalizácie musí denne narábať s nebezpečnými infekčnými (a odporne páchnucimi) materiálmi pri 

odstraňovaní porúch, čistení nádrží ČOV a prečerpávacích staníc, košov s mechanickými nečistotami v splaškoch, prevážať obsahy žúmp 

do ČOV, atď. Na takéto miesto ťažko nájdete schopného a zodpovedného pracovníka, spokojného s podpriemerným platom. Mzdové 

náklady by mali byť vyrokovateľné pri procese určovania ceny za stočné.

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.



405 Obec Tomášov Odpisy

Vítame snahu URSO zjednotiť a zjednodušiť odpisy, ale uvádzaný postup aj tak zavádza ďalšiu  a zbytočnú administratívnu záťaž, lebo 

obec podľa zákona musí robiť účtovné/daňové odpisy z majetku obce. Kým daňové odpisy účtovný software obce počíta automaticky, 

URSO odpisy treba počítať ručne, lebo URSO chce svoj spôsob odpisov. Navyše neviem, či naše zákony umožnia zaviesť iné odpisy a 

odpisové skupiny ako je to v zákone č. 595/2003 Z. z. v platnom znení. Zmysel by som videl v zaraďovaní jednotlivých častí kanalizácie 

a ČOV do uzákonených odpisových skupín bez vymýšľania ďalších skupín. 

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.

406 Obec Tomášov
Stimuláciu investícií do rozvoja a 

obnovy

Tiež vítame snahu URSO zaviesť stimuláciu investícií do rozvoja a obnovy kanalizačného systému a ČOV (ďalej KS a ČOV) aj 

určovaním ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody,  lebo pre Tomášov zisk 5 centov na m3 pri množstve splaškových vôd asi 70 

000 m3/rok znamená zisk 3500 €/rok, čo je hanebná malá suma, ktorá neumožní žiadne investície do obnovy a rozvoja. Náklady na 

rozšírenie kapacity ČOV (ktoré musíme urobiť do 5 rokov) projektant nám vypočítal na vyše 200 000 €, teda na viac ako 6O rokov 

zisku, počítaného podľa URSO. Zároveň to žiaľ znamená aj to, že keď tie peniaze do ČOV investujeme, návratnosť pri súčasnej regulácii 

URSO je oveľa dlhšia ako životnosť technologických častí ČOV, čiže reálna návratnosť je „nikdy“.  Považujeme za chybu, že URSO v 

súčasnosti vôbec nesleduje a nezohľadňuje pri určovaní ceny, či prevádzkovateľ z odpisov a zisku šetrí na rekonštrukciu a rozvoj KS a 

ČOV, alebo nie. Umožní to prevzatie prevádzkovania obecného KS a ČOV nepoctivými firmami, ktoré na konci životnosti významných 

častí kanalizácie a ČOV odídu (keď KS a ČOV namiesto výnosov začne produkovať straty) a majiteľa nechajú vo veľkých ekonomických 

problémoch.

Preto od chystanej politiky URSO očakávame reálnu a uskutočniteľnú finančnú schému na rozvoj a obnovu existujúceho KS a ČOV, 

vychádzajúcu zo zisku a príjmov za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  v obciach.

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.

407 Obec Tomášov
Faktor využitia kapacity 

vodárenského majetku

Uplatňovanie  faktora využitia kapacity vodárenského majetku pri odvádzaní a čistení odpadovej vody  v obciach je riadny nezmysel, 

ktorý svedčí o úplnej neznalosti spôsobu fungovania KS a ČOV zodpovednými pracovníkmi URSO. Vysvetlím prečo.  V noci využitie 

kapacity KS a ČOV je menej ako 5 %, ale počas dňa môže prekročiť aj 100 %. V prípade daždivého počasia aj na celé dni. Kanalizačná 

rúra a výkon čerpadiel nie je nastavená na predpokladaný maximálny prítok od producentov, ale je nastavená tak, aby v prípade havárie 

prijala minimálne jednodňovú produkciu splaškových vôd, aby zostal čas na požiadanie producentov o minimalizáciu/zastavenie 

produkcie splaškových vôd do odstránenia havárie  (aby pivnice a ulice neboli zaplavené). Čerpadlo má odčerpať vodu z naplnenej 

kanalizácie čím skôr, navyše výkonnejšie čerpadlo čerpá lacnejšie.  ČOV v obciach v noci funguje tiež na menej ako 5% kapacity. 

Priemer využitia nominálnej kapacity za rok u nás je okolo 70 %.  Denná nominálna kapacita (450 m3) je však viac krát do roka 

prekročená. Horšie je to s látkovým zaťažením ČOV, najmä s NH4+. Ak nám niekto prečerpá do kanalizácie svoju žumpu bez nášho 

vedomia, látková kapacita ČOV sa riadne prekročí aj pri dodržaní nominálnej kapacity ČOV. Požadované limity znečistenia potom 

niekoľko dní za sebou dosahujeme len s odretými ušami, alebo vôbec. ČOV potrebuje niekoľko dní na zotavenie z otravy pri zvýšenej 

spotrebe energie. Ak by sme využívali nominálnu kapacitu ČOV s priemerom blízko 100 %, mnoho dní v roku by sme dennú nominálnu 

kapacitu prekročili a preto by sme nemohli dodržiavať požadované limity znečistenia. Dôsledok: znečisťovanie Malého Dunaja a vysoké 

pokuty od orgánov chrániacich životné prostredie. Ak sa limitné hodnoty legislatívne alebo rozhodnutím orgánov ochrany životného 

prostredia pritvrdia, fungovanie  ČOV sa predraží, lebo sa to dá dosiahnuť len zvýšeným množstvom energie.

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.

408 Obec Tomášov Vyhodnotenia štandardov kvality

Spôsob vyhodnotenia štandardov kvality pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody  v obciach je zle koncipované. Formulár nasilu 

prepísaný zo štandardov kvality dodávky produktu (od SPP, ZSE, BVS, atď.) na kvalitu odvádzania a čistenia odpadovej vody  bez 

zohľadnenia špecifík KS a ČOV.   Výsledkom je, že zadávame samé O bez možnosti vysvetlenia príčin a opisu reálneho stavu. Skutočná 

kvalita ČOV: dosahované limity znečistenia na výstupe ČOV, sú pre URSO nezaujímavé.

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.

409 Obec Tomášov
Všeobecne k súčasnej vyhláške č. 

21/2017 Z.Z. 

Súčasná vyhláška č. 21/2017 Z.Z. je v mnohých častiach zbytočne zložitá. Komplikované vzorce obsahujú viac „bulharských konštánt“, 

ktoré nie sú nikde odôvodnené. Na konci potom je uvedené nejaké číslo, ktoré pre obce výsledok, a tým aj zmysel výpočtov, premaže. 

Preto odporúčam uvádzať samostatnú časť vyhlášky pre obecné ČOV, lebo sú vo všeobecnosti malé a nefungujú ako podnikanie, ale ako 

služba pre obyvateľov obce. Rozvoj KS a ČOV funguje na inej báze ako u veľkých ČOV, ktoré sú podnikateľské firmy. 

V súčasnosti, keď cena elektrickej energie sa pre obce výrazne zvyšuje, pre obce vznikne otázka: z čoho sa to môže  zaplatiť. Preto by 

mal existovať zjednodušený postup úpravy cien stočného, ktoré to zohľadní.  

Nezapracovaná
Nie je zrejmé, čo je obsahom pripomienky smerom 

k úprave znenia návrhu regulačnej politiky.


