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Návrh na zmenu maximálnej ceny PV a OV s prílohami č. 1-8
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Dôvodová správa - Indoklás:

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. predkladá Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne návrh na zmenu maximálnej ceny PV a OV. Súčasťou návrhu je
výpočet v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a Vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 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 porovnaní ekonomicky oprávnených nákladov roku 2010, z ktorých sa vychádzalo pri
výpočte ceny vody platnej od roku 2012 až do súčasnosti, s ekonomicky oprávnenými
nákladmi roku 2019, t.j. naposledy predkladanými Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
došlo k nárastu ekonomicky
oprávnených nákladov
regulovaných činností hlavne
v nasledovných oblastiach:
- Spotreba materiálu a energie (+18,05 %)
- Osobné náklady (+51,92 %), počet zamestnancov v roku 2010:98, v roku 2019:94
- Odpisy majetku a nájomné za infraštrukturálny majetok (+12,59 %)
- Inflácia (+14,50%).
Finančné prostriedky získané zmenou maximálnej ceny PV a OV budú použité na obnovu
a rozvoj infraštrukturálneho majetku mesta Komárna a spoločnosti KOMVaK- Vodárne
a kanalizácie mesta Komárna, a.s..
Po schválení návrhu na zmenu maximálnej ceny PV a OV Valným zhromaždením
spoločnosti KOMVaK, a.s., bude doklad o tomto schválení zaslaný na Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví spolu s ostatnými požadovanými materiálmi. Následne, po vydaní
právoplatného rozhodnutia zo strany ÚRSO, ktorým úrad určí maximálnu cenu vodného
a stočného na ďalšie obdobie, pristúpi spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárna, a.s. k úprave cenníka.
V priebehu tohto roka viacero vodárenských spoločností pristúpilo k zvýšeniu cien vody
(napr. v Trnavskej vodárenskej spoločnosti sa zvýšila cena od 1.1.2020, v Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti sa zvýšila cena od 14.8.2020, v Ružomberskej vodárenskej
spoločnosti sa zvýšila cena od 1.7.2020, v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti od
1.9.2020).
Až po vydaní právoplatného rozhodnutia zo strany ÚRSO o zmene ceny PV a OV bude
vypracovaný podnikateľský plán na rok 2021 a následne predložený MZ v Komárne ku
schváleniu.
Odporúčanie:
Vzhľadom k sociálno-ekonomickej situácii občanov mesta Komárna a jeho okresu,
spoločnosť KOMVaK -Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. odporúča schváliť nárast
ceny vody v zmysle odporúčania uvedeného v návrhu na zmenu maximálnej ceny pitnej
vody a odpadovej vody.
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Finančná komisia:
Hlasovanie: 7-0-0
Rada mesta:
Hlasovanie: 6-0-0

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
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Návrh uznesenia – Határozati javaslat:
Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu maximálnej ceny pitnej vody (ďalej len „ PV“) a odpadovej vody
(ďalej len „OV“) podľa všeobecne záväzného právneho predpisu – vyhlášky ÚRSO č.
21/2017 Z.z.
v spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.,
E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36537870

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
1.

návrh na zmenu maximálnej ceny PV a OV s prílohami č. 1-8

B/ schvaľuje
1.

-

návrh na zmenu maximálnej ceny PV a OV nasledovne:

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre
odberateľov:
bez DPH
návrh na zmenu max.ceny

1,0559 EUR/m3

1,2671 EUR/m3

pôvodná cena: *

0,9162 EUR/m3

1,0994 EUR/m3

+0,1397 EUR/m3

+0,1677 EUR/m3

1,0559 EUR/m3

1,2671 EUR/m3

+0,1397 EUR/m3

+0,1677 EUR/m3

nárast:
odporúčaná cena:
odporúčaný nárast ceny:

-

s DPH

maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské
spoločnosti – ZVS, a.s. Nitra :
bez DPH
s DPH
návrh na zmenu max.ceny

0,8399 EUR/m3

1,0079 EUR/m3

pôvodná cena: *

0,7002 EUR/m3

0,8402 EUR/m3

+0,1397 EUR/m3

+0,1677 EUR/m3

1,0559 EUR/m3

1,2671 EUR/m3

+0,1397 EUR/m3

+0,1677 EUR/m3

nárast:
odporúčaná cena:
odporúčaný nárast ceny:
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maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou:
bez DPH
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s DPH

návrh na zmenu ceny:

1,1861 EUR/m3

1,4233 EUR/m3

pôvodná cena: *

0,8643 EUR/m3

1,0372 EUR/m3

+0,3218 EUR/m3

0,3861 EUR/m3

1,0252 EUR/m3

1,2302 EUR/m3

nárast:
odporúčaná cena:

50 % výpočtu t.j.

odporúčaný nárast ceny:

+0,1609 EUR/m3

+0,1931EUR/m3

C/ žiada

Mgr. Béla Keszegh, primátora Mesta Komárno
zastupovať Mesto Komárno ako jediného akcionára obchodnej spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK
– Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a prerokovať a schváliť zmenu maximálnej
ceny PV a OV v súlade s bodom B/ tohto uznesenia.
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