Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870

IČ DPH: SK 2020 159 735

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10148/N

Návrh 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..

Na základe 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 účinnej od 20.7.2018 predkladáme mestskému zastupiteľstvu mesta Komárna návrh
na zmenu maximálnej ceny PV a OV nasledovne:
1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre
odberateľov:
bez DPH
s DPH
návrh na zmenu max.ceny
1,0559 EUR/m3
1,2671 EUR/m 3
pôvodná cena: *
0,9162 EUR/m3
1,0994 EUR/m 3
nárast:
+0,1397 EUR/m3
+0,1677 EUR/m3
odporúčaná cena:
1,0559 EUR/m3
1,2671 EUR/m3
odporúčaný nárast ceny:
+0,1397 EUR/m3
+0,1677 EUR/m3
2. 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/m 3
nárast:
+0,1397 EUR/m3
+0,1677 EUR/m3
odporúčaná cena:
1,0559 EUR/m 3
1,2671 EUR/m3
odporúčaný nárast ceny:
+0,1397 EUR/m3
+0,1677 EUR/m3

3. maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou:
bez DPH
návrh na zmenu ceny:
1,1861 EUR/m3
pôvodná cena: *
0,8643 EUR/m3
nárast:
+0,3218 EUR/m3
odporúčaná cena: 50 % výpočtu t.j.
1,0252 EUR/m 3
odporúčaný nárast ceny:
+0,1609 EUR/m3

s DPH
1,4233 EUR/m3
1,0372 EUR/m 3
0,3861 EUR/m3
1,2302 EUR/m3
+0,1931EUR/m3

Po vydaní právoplatného rozhodnutia z ÚRSO o zmene ceny PV a OV bude vypracovaný
podnikateľský plán na rok 2021. Tento bude predložený MZ v Komárne ku schváleniu.
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* Pôvodná cena vyplýva z rozhodnutia č. 0217/2017/V, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
rozhodol podľa §14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení
s §8 ods. 1 a §9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z.z. a určil pre
regulovaný subjekt KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. maximálne ceny za výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 1.januára 2017 do
31.decembra 2021. Cena na dané obdobie bola stanovená v rovnakej výške ako tomu bolo v rozhodnutí
č. 0111/2012/V na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. Znamená to, že posledným porovnateľným
obdobím ekonomicky oprávnených nákladov, vstupujúcich do ceny vody, bol rok 2010.
Predstavenstvo spoločnosti prehodnotilo spoločensky únosnú mieru zvýšenia vodného a stočného
v regióne spravovanom spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a dospelo
k záveru, že je nevyhnutná cenová úprava v tejto oblasti, nakoľko v súčasnosti platná cena bola
vypočítaná v roku 2012 z ekonomicky oprávnených nákladov roku 2010, odvtedy nebola menená.
V čase od roku 2010 do roku 2019 došlo k nárastu ekonomicky oprávnených nákladov bez vplyvu
odpisov a nájomného o 8,97 % na 1 m3 dodanej pitnej vody a o 4,74 % na 1 m3 odvedenej odpadovej
vody. Rovnako došlo k nárastu odpisu majetku spoločnosti v roku 2019 v porovnaní s rokom 2010 o
124 tis. EUR, t.j. o 12,60 %. Táto skutočnosť súvisí so zaradením investičných projektov financovaných
z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov do majetku spoločnosti. V rámci týchto projektov boli
vybudované čistiarne odpadových vôd a v rokoch 2015 a 2016 dané do užívania v celkovej obstarávacej
cene 15 343 tis. EUR (stavebná a technologická časť ČOV Komárno a ČOV Zlatná n/Ostrove).
Majetok je nutné prevádzkovať, opravovať a rekonštruovať, na čo je potrebné vynakladať značné
finančné prostriedky. Súčasné zdroje financovania nie sú na rozvoj spoločnosti postačujúce.
V porovnaní s rokom 2010 došlo k nárastu nákladov v oblasti mzdových prostriedkov, predovšetkým
vplyvom zmien v oblasti Zákonníka práce. Ekonomicky oprávnené osobné náklady na 1 m 3 dodanej
pitnej vody v roku 2019 oproti roku 2010 vzrástli z 21,87 % -ného podielu na celkových ekonomicky
oprávnených nákladoch na 34,47 %-ný podiel, t.j. nárast o 12,60 % a ekonomicky oprávneného osobné
náklady na 1m3 čistenej odpadovej vody v roku 2019 oproti roku 2010 vzrástli z 20,81 % - ného podielu
na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch na 33,28 % -ný podiel, t.j. nárast o 12,47 %.
Napriek tomu je naša spoločnosť za priemerom mzdy národného hospodárstva cca o 2 %. Z tohto
dôvodu a z dôvodu vykonávanej špecifickej práci v zdraviu škodlivom prostriedí (kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd) je veľmi obtiažne prilákať mladých ľudí do tohto odvetvia. Priemerný vek v našej
spoločnosti je 48 rokov.
Ďalším ukazovateľom potvrdzujúcim potrebu zvýšenia ceny vodného a stočného je medziročný nárast
cien tovarov a služieb – inflácia. V priebehu rokov 2011 až 2019 sa inflácia vyvíjala nasledovne:
Rok
miera inflácie v %
2011

3,90

2012

3,60

2013

1,40

2014

-0,10

2015

-0,30

2016

-0,50

2017

1,30

2018

2,50

2019

2,70
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Nárast cien tovarov a služieb v rozpätí rokov 2011 až 2019 bol 14,50 %. Inflácia vyjadruje priemernú
mieru zmeny cien tovarov a služieb.
V súčasnosti platná maximálna cena vodného a stočného stanovená pre mesto Komárno a obce
spadajúce do pôsobnosti spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. patrí medzi
najnižšie na Slovensku, zo 108 miest je na 5. pozícii (viď príloha č. 5).
Čo sa týka porovnania cien vody (t.j. vodné a stočné) vodárenských spoločnosti na Slovensku,
spoločnosť KOMVaK, a.s. je na 3. pozícii zo 14 vodárenských spoločností (viď príloha č. 6).
Cenotvorba v oblasti pitnej a odkanalizovanej vody je dlhodobo podhodnotená. Chápeme dôležitosť
dostupnosti pitnej vody a regulácie cien vodného a stočného, ale zároveň musíme zabezpečiť plány
obnovy a rozvoja našej spoločnosti do ďalších rokov jej existencie. Limitácia reálne vynaložených
nákladov zo strany URSO spôsobuje, že tieto náklady musíme kryť zo svojho primeraného zisku. Táto
skutočnosť reálne môže mať za následok, vzhľadom na ekonomický stav spoločnosti, zníženie kvality
prevádzkovania vodárenského majetku. Úpravou cenotvorby získame finančné zdroje, ktoré budú
použité na obnovu jestvujúcich sietí verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

V Komárne, dňa 18.8.2020

Mgr. Patrik R u m a n
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti

Prílohy: 1) Výpočet maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody
2) Výpočet maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
3) Rozhodnutie č. 0217/2017/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o výške cien PV a OV
na obdobie rokov 2017-2021
4) Rozhodnutie č. 0111/2012/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o výške cien PV a OV na
rok 2012.
5) Cena vody podľa miest na Slovensku v roku 2020
6) Cena vody podľa vodárenských spoločností v roku 2020
7) Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa §4 v tis.EUR
- príloha č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z.z. – rok 2019
8) Kalkulácia oprávnených nákladov v tisícoch eur - príloha č. 9 k výnosu č. 3/2009 – rok 2010.
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