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Názov a sídlo regulovaného subjektu: 
Ukazovateľ 

euro/m3 

 

 
PRV 

 
MCV 

Vážený 
priemer 

cien 

 
MCV0 

 
MCV1 

 
MCV2 

 
MCV3 

 
MCV4 

Rok t         

Rok t-1         

Rok t-2         
V riadku „Rok t“, sa uvedú navrhované ceny a v riadkoch „Rok t-1“ a „Rok t-2“ úradom schválené alebo určené ceny. 
 

 

 
 

PZ NV OV POV K Y NK Z 

Rok t         

Rok t-1         

Rok t-2         
V riadku „Rok t“ sa uvedú plánované údaje na kalendárny rok t, v riadku „Rok t-1“ údaje za kalendárny rok t-1 a v riadku „Rok t-2“ skutočné údaje za kalendárny rok t-2. 
Vysvetlivky: 
PRV – priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 
MCV – maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody 
Vážený priemer cien – vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku 
MCV0 – maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody podľa § 8 ods. 6 
MCV1 až MCV4 – maximálne ceny podľa skupín odberateľov 
PZ – výška primeraného zisku v eurách 
NV – ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody okrem OV v eurách  
OV – odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách zaradené do roku 2010 podľa § 4  
POV – hodnota odpisov z nového dlhodobého majetku v eurách podľa § 8 ods. 1 
K – faktor využitia kapacity vodárenského majetku v eurách na objemovú jednotku 
Y – faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku 
NK – medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku 
Z – hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku 
 
Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum: 




