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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. 0. BOX  12, 820 07 Bratislava 27

Dät.uríi:       S„   -#--   `Žsčis         _     _      _11-\

Č{slo  spisu:  3884~2016-BA                                                                                                  Bratislava  l4.12.  2016

Úrad  pre  reguláciu  sieťových  odvetvĺ  (d'alej  len  „úrad")  podľa  §  9  ods.   1   písm.  b)

prvého bodu v spojení s  §  14 ods.  8 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v siet'ových odvetviach
vo veci oznámenia obce o cene

:_-_-=        -                  -: ..-,  i,=" ,-.-_`-i:.     POŤVRDENIEOCENE

--T?,rf,ťšľsĽT č. 0275/2017W-PC

tava,  925 51   Šintava  244,  IČ0 00 306193  na  regulačné
mdôiŤ:  |2. 202| :

1.   maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná Maximálna fixná Maximálna variabilná
skupina zložka ceny zložka ceny

v €/rok v €/m3

T1 8 0,7727

Uvedená cenaje bez danc z pridanej hodnoty.

Úrad   vydáva   podľa   §  14   ods. 8   zákona   č. 250/2012   Z.   z.   regulácii   v   sieťových
odvetviach  (ďalej   len  „zákon  o regulácii")  potvrdenie  o cene  na základe  oznámenia  obce
ocene,   podl'a   ktorého   obec,    ak       vlastnĺ   verejný   vodovod   alebo   verejnú   kanalizáciu
111. kategórie, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočĺtanú spôsobom a v rozsahu podľa
§  11  vyhlášky  Úradu pre  reguláciu  sieťových odvetvĺ  č. 225/2016  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  ods. 5  pi'sm. c)  alebo  e)
zákona o regulácii a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas regulačného obdobia.

Oznámenie    obce    ocene    bolo    úradu   doručené    dňa   23. 08. 2016    azaevidované
pod podacím  číslom  úradu  31998/2016/BA.  Opravené  oznámenie  o cene  bolo  doručené  dňa
12.09..2016   a zaevidované  pod  podacĺm  čĺslom  úradu  33452/2016/BA.   Na  základe  týchto

podkladov úrad učil cenu.
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Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvĺ

Potvrdenie o cene sa doručí: Obec Šintava, 925 51  Šintava 244



Dôvodová správa

Úrad  pre  reguláciu siet'ových odvetvi' vydal  podľa  §  14, ods. 8, zák. č. 250/2012 Z.z. o  regulácii

siet'ových odvetviach potvrdenie o cene na základe oznámenia obce.

Oznámenie obce o cene bola úradu doručená dňa 23.8.2016 a opravené oznámenie o cene bolo

doručené dňa  12.9.2016.

Na základe týchto podkladov úrad určil cenu:

1. maximálna cena odvádzania a čistenia odpadovej vody verej.nou kanalizáciou v obci Šintava -

tarifná skupina T1

2. Maximálna fixná zložka ceny v €/rok                   8,-€

3. Maximálnavariabilná zložka ceny  v€/m3       0,7727€

Uvedená cena je bez DPH

V praxi to znamená, že každá domácnost' bude od  1.1.2017 platiť za  m3 odpadovej vody zložku

ceny v max. možnej výške 0,9272 € a každý rok bude každej domácnosti fakturovaná  fixná zložka

ceny  v max. výške  9,60€/rok.

Uvedené ceny sú maximálne možné ceny, obecné zastupiteľstvo  schvaľuje výšku ceny uznesením.

Doteraz bola cena stočného  od r. 2012-2016 v sume O,95€/m3.

V prípade vyšši'ch nákladov verejnej kanalizácie môže obec požiadat' úrad  pre  reguláciu siet'ových

odvetví o zmenu maximálnej. ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody formou žiadosti o zmenu

stočného.

Uznesenie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

a) Berie na vedomie

Potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Šintava

na roky 2017-2021,

b) s ch v a 1' u j e

maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre Obec Šintava

v sume O,9272€/m3 a fixnú zložku pre každú domácnost' v sume 5,-€/rok.


