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Číslo: 0012/2022/P-ZK                 Bratislava 15. 08. 2022 

Č.sp.: 4376-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor plynárenstva a obchodu s elektrinou 

a plynom ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 

ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

týmto podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov  

 

zastavuje 

 

správne konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti podľa § 29 ods. 1  

písm. i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov voči účastníkovi  konania A2 EXIM, spol. s r.o., Rajská 7, Budova ORBIS,  

811 08  Bratislava, IČO: 50 267 272 zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 110741/B, pretože odpadol dôvod konania začatého na 

podnet Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odbor plynárenstva a obchodu s elektrinou 

a plynom. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom (ďalej len „úrad”) kontrolou plnenia povinností regulovaných subjektov 

podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.”) zisťoval, či si regulovaný subjekt A2 EXIM, spol. s r.o., 

Rajská 7, Budova ORBIS, 811 08  Bratislava, IČO: 50 267 272 (ďalej len „A2 EXIM,  

spol. s r.o.“) splnil povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 1 písm. i) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Spoločnosť A2 EXIM, spol. s r.o. je podľa § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, držiteľom povolenia č. 2016P 0266 na predmet 

podnikania plynárenstvo s rozsahom podnikania dodávka plynu. 

 

Úrad listom zaevidovaným pod ev. č. 23953/2022/BA z 03. 08. 2022 oznámil spoločnosti  

A2 EXIM, spol. s r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie § 29  

ods. 1 písm. i) zákona č. 250/2012 Z. z., ktorého sa regulovaný subjekt A2 EXIM, spol. s r.o. mal 

dopustiť, tým, že do konca februára kalendárneho roka 2022 neinformoval úrad, že 

v predchádzajúcom roku 2021 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má vydané povolenie 
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č. 2016P 0266 na predmet podnikania plynárenstvo s rozsahom podnikania dodávka plynu, čím 

mal porušiť povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 1 písm. i) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustiť sa 

správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil regulovanému subjektu  

A2 EXIM, spol. s r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude 

výhradne zistenie porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Úrad listom zaevidovaným pod ev. č. 23953/2022/BA oznámil regulovanému subjektu, 

že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  

oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu 

pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie  

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Týmto dňom sa podľa § 18 správneho 

poriadku začalo správne konanie vo veci rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt 

spáchaným porušením povinnosti podľa § 29 ods. 1 písm. i) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Regulovaný subjekt A2 EXIM, spol. s r.o. sa po začatí správneho konania v určenej 

lehote písomne vyjadril doručením elektronickej pošty zaevidovanej pod  

ev. č. 25261/2022/BA, v ktorej uvádza, že spoločnosť nevykonávala žiadnu regulovanú činnosť 

v oblasti plynárenstva, o čom informovala úrad 01. 02. 2022 Oznámením o nevykonávaní 

regulovanej činnosti  zaslaným prostredníctvom portálu ÚPVS. Až po obdržaní Oznámenia  

o začatí správneho konania od úradu vo veci uloženia pokuty za porušenie § 29 ods. 1 písm. i) 

zákona č. 250/2012 Z. z. spoločnosť zistila, že spravila chybu v písaní, keď nesprávne uviedla 

rok 2020 namiesto 2021. Ako dôkaz pridala takéto oznámenie za rok 2020, ktoré poslala 03. 02. 

2021. 

 

Úrad ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3 v spojení  

s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. vo veci uloženia pokuty účastníkovi konania spoločnosti 

A2 EXIM, spol. s r.o. za porušenie povinností podľa § 29 ods. 1 písm. i) zákona  

č. 250/2012 Z. z. uvedenej v oznámení o začatí správneho konania ev. č. 23953/2022/BA  

z 03. 08. 2022 na základe uvedeného vyjadrenia opätovne preskúmal dostupné informácie  

a prehodnotil skutkový a právny stav veci a dospel k záveru, že nie je oprávnený uložiť pokutu 

z dôvodu administratívnej chyby písania a tým podľa § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku 

správne konanie voči účastníkovi konania A2 EXIM, spol. s r.o. zastavuje. 

 

Poučenie: 

 

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno 

odvolať. 

 

 

 

 Ing. Richard Ružička 

  riaditeľ odboru 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: A2 EXIM, spol. s r.o., Rajská 7, Budova ORBIS, 811 08  Bratislava 


