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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
ODBOR KONTROLY 

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Číslo: 0124/2021/K       Bratislava  26. 11. 2021 

Č.sp.: 5596-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly 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 vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti 

vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a na základe 

protokolu č. 213/2020 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného dňa 23. 02. 2021 

a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania Obecná vodohospodárska 

spoločnosť Šáchor, spol. s r.o., Lúka 205, 916 33 Lúka, IČO: 36 312 860 u k l a d á podľa  

§ 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

 

 

pokutu 

 

vo výške 800,- eur 

(slovom osemsto eur) 

 

 

 

za spáchanie správneho deliktu tým, že neposkytol úradu úplné a pravdivé údaje  

v prílohách č. 3, 4, 5 a 6 k vyhláške 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 znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. za roky 2018 

a 2019 a v prílohe č. 11 k vyhláške 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 znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. za rok 2018, ktoré 

boli predložené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe žiadosti o predloženie 

dokladov ev. č. 28380/2020/BA z 03. 12. 2020, čím porušil povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustil sa správneho deliktu podľa  

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

 

 

 Pokutu spolu vo výške 800,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní 

odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici,  

číslo účtu: SK5981800000007000442847, KS 6348, VS 501242021. 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa písomného poverenia č. 213/2020 na vykonanie kontroly z 20. 11. 2020 

zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) 

v dňoch od 03. 12. 2020 do 23. 02. 2021 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon č. „250/2012 Z. z.“) 
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kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov 

a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu 

v oblasti regulácie vodného hospodárstva za roky 2018 až 2020 v regulovanom subjekte 

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o., Lúka 205, 916 33 Lúka,  

IČO: 36 312 860 (ďalej len „OVS Šáchor“).  

 

Spoločnosť OVS Šáchor je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 12027/R. Kópia výpisu z obchodného registra sa nachádza v prílohe 

č. 1 protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 213/2020 (ďalej len „protokol“). 

 

Úrad vydal spoločnosti OVS Šáchor 06. 06. 2013 potvrdenie o registrácii  

č. 0063/2013/V-RG na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona  

č. 250/2012 Z. z., ktorou je: 1. výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom  

III. kategórie. Následne úrad na návrh spoločnosti OVS Šáchor podľa ustanovenia  

§ 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. vykonal zmenu potvrdenia o registrácii  

č. 0063/2013/V-RG a 17. 06. 2019 vydal spoločnosti OVS Šáchor  potvrdenie o registrácii  

č. 0045/2019/V-RG na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona 

č. 250/2012 Z. z., ktorou je: 1. výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom  

III. kategórie. Kópie potvrdení o registrácii č. 0063/2013/V-RG z 06. 06. 2013  

a č. 0045/2019/V-RG z 17. 06. 2019 sa nachádzajú v prílohe č. 2 protokolu. 

 

Úrad listom ev. č. 30184/2021/BA z 10. 11. 2021oznámil spoločnosti OVS Šáchor 

začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. 

V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti OVS Šáchor, že podkladom 

pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené v protokole ako  

aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním. 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem 

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne 

úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa 

tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených 

úradom.  

 

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal 

vyhlášku 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, ktorá nadobudla účinnosť 16. 02. 2017. Následne úrad podľa  

§ 40 ods. 1 písm. b), c) a h) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 204/2018 Z. z., ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška č. 21/2017 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“), ktorá 

nadobudla účinnosť 20. 07. 2018.  
 

Povinnosť spoločnosti OVS Šáchor predkladať úradu skutočné údaje  

za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, ich rozsah, spôsob a termíny 

predkladania upravuje § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.  

 

Úrad na základe žiadosti o predloženie dokladov ev. č.: 28380/2020/BA  

z 03. 12. 2020, ktorá sa nachádza v prílohe č. 3 protokolu, požiadal spoločnosť OVS Šáchor  

o predloženie skutočných údajov za regulované činnosti zaslaných úradu v zmysle platných 

predpisov za kontrolované obdobie a dokladov preukazujúcich skutočné údaje za roky 2018  

a 2019 v termíne do 10. 12. 2020. 
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Spoločnosť OVS Šáchor predložila skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2018 

a 2019 v úradom určenej lehote.  

 

Úrad na základe účtovných dokladov overil správnosť a pravdivosť predložených 

skutočných údajov za rok 2018 a 2019 v prílohách č. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 a 15 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. a prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev 

dodanej pitnej vody. 

 

Spoločnosťou OVS Šáchor predložená príloha č. 3 „Údaje potrebné na výpočet ceny 

za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“  

za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“) sa nachádza  

v prílohe č. 5 protokolu.  
 

Úrad porovnaním predložených údajov v prílohe č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.  

za rok 2018 s podkladmi predloženými v rámci kontroly spoločnosťou OVS Šáchor (príloha 

č. 6/2 protokolu) boli zistené nasledovné nepravdivé a neúplné údaje:  

- v riadku 1., v stĺpci „QVT“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne 

mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 1., v stĺpci „QVP“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ..., pričom správne 

mala byť uvedená hodnota .,  

- v riadku 1., v stĺpci „QVA“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne 

mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 1., v stĺpci „QVV“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne 

mala byť uvedená hodnota .,  

- v riadku 1., v stĺpci „QVD“ spoločnosť OVS Šáchor neuviedla žiadnu hodnotu, pričom 

správne mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 1., v stĺpci „QVX“ spoločnosť OVS Šáchor neuviedla žiadnu hodnotu, pričom 

správne mala byť uvedená hodnota .......  
 

Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 3 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá sa nachádza v prílohe č. 6/1 protokolu. 

 

Spoločnosťou OVS Šáchor predložená príloha č. 4 „Spoločné údaje“ za rok 2018 

(ďalej len „príloha č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“) sa nachádza v prílohe  

č. 8 protokolu.  
 

Kontrolou predložených údajov v prílohe č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 

bolo zistené, že spoločnosť OVS Šáchor v riadku 1., v stĺpci „Produktivita práce (z tržieb)  

na jedného zamestnanca za rok (v eurách/rok) – pitná voda“ neuviedla žiadnu hodnotu, 

pričom správne mala byť uvedená hodnota .......  
 

Úrad správnu hodnotu v uvedenom riadku a stĺpci vypočítal zo spoločnosťou  

OVS Šáchor predloženej prílohy č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 „Prehľad 

výnosov za príslušné regulované činnosti v tisícoch eur“, ktorá sa nachádza v prílohe č. 14 

protokolu a v ktorej boli tržby za dodávku pitnej vody uvedené v sume ...... eur a zo 

spoločnosťou OVS Šáchor predloženej prílohy č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, 

ktorá sa nachádza v prílohe č. 8 protokolu a v ktorej bol priemerný počet zamestnancov  

pri pitnej vode uvedený v počte .. Pomerom uvedených čísel bola vypočítaná správna hodnota 

......................  
 

Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 4 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá sa nachádza v prílohe č. 9 protokolu. 
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Spoločnosťou OVS Šáchor predložená príloha č. 5 „Náklady a ekonomicky oprávnené 

náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tisícoch eur“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 5  

k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“) sa nachádza v prílohe č. 10 protokolu.  
 

Kontrolou predložených údajov v prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 

boli zistené nasledovné nepravdivé údaje:  

- vo všetkých vyplnených riadkoch a stĺpcoch spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnoty  

v eurách a nie v tisícoch eur,  

- v riadku 13. „Náklady spolu (r. 1 až r. 12), v stĺpci „Náklady celkom“ spoločnosť  

OVS Šáchor uviedla hodnotu ........., pričom správne mala byť uvedená hodnota ......, 

 - v riadku 13. „Náklady spolu (r. 1 až r. 12), v stĺpci „Regulované činnosti“ spoločnosť  

OVS Šáchor uviedla hodnotu ........., pričom správne mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 13. „Náklady spolu (r. 1 až r. 12), v stĺpci „Ekonomicky oprávnené náklady – pitná 

voda“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ........., pričom správne mala byť uvedená 

hodnota .......  
 

Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá sa nachádza v prílohe č. 11 protokolu. 

 

Spoločnosťou OVS Šáchor predložená príloha č. 6 „Rozpis režijných nákladov podľa 

§ 4 ods. 2 v tisícoch eur“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za 

rok 2018“) sa nachádza v prílohe č. 12 protokolu.  
 

Kontrolou predložených údajov v prílohe č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 

boli zistené nasledovné nepravdivé údaje:  

- vo všetkých vyplnených riadkoch a stĺpcoch spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnoty  

v eurách a nie v tisícoch eur,  

- v riadku 10. „Režijné náklady spolu (r. 1 až r. 9), v stĺpci „Regulované činnosti“ spoločnosť 

OVS Šáchor uviedla hodnotu .........., pričom správne mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 10. „Režijné náklady spolu (r. 1 až r. 9), v stĺpci „Ekonomicky oprávnené náklady  

– pitná voda“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu .........., pričom správne mala byť 

uvedená hodnota .......  
 

Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 6 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá sa nachádza v prílohe č. 13 protokolu. 

 

Spoločnosťou OVS Šáchor predložená príloha č. 11 „Prehľad výnosov za príslušné 

regulované činnosti v tisícoch eur“ za rok 2018 (ďalej len „príloha č. 11 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018“) sa nachádza v prílohe č. 14 k protokolu.  
 

Kontrolou predložených údajov v prílohe č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 

boli zistené nasledovné nepravdivé údaje:  

- v riadku 1. „Tržby za dodávku pitnej vody“, v stĺpci „Výnosy z regulovaných činností 

spolu“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť uvedená 

hodnota ..,  

- v riadku 1. „Tržby za dodávku pitnej vody“, v stĺpci „Z toho pitná voda“ spoločnosť  

OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť uvedená hodnota ..,  

- v riadku 6. „Výkony z regulovaných činností spolu“, v stĺpci „Výnosy z regulovaných 

činností spolu“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť 

uvedená hodnota ..,  

- v riadku 6. „Výkony z regulovaných činností spolu“, v stĺpci „Z toho pitná voda“ spoločnosť 

OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť uvedená hodnota ...  
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Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 11 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá sa nachádza v prílohe č. 15 protokolu. 

 

Spoločnosťou OVS Šáchor príloha č. 3 „Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, 

distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“ za rok 2019 

(ďalej len „príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“) sa nachádza v prílohe  

č. 22 protokolu.  
 

Porovnaním predložených údajov v prílohe č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 

2019 s následnými podkladmi predloženými v rámci kontroly  spoločnosťou OVS Šáchor 

(príloha č. 23/2 protokolu) boli zistené nasledovné nepravdivé a neúplné údaje:  

- v riadku 1., v stĺpci „QVT“  spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne 

mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 1., v stĺpci „QVA“ spoločnosť OVS Šáchor neuviedla žiadnu hodnotu, pričom 

správne mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 1., v stĺpci „QVD“ spoločnosť OVS Šáchor neuviedla žiadnu hodnotu, pričom 

správne mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 1., v stĺpci „QVX“ spoločnosť OVS Šáchor neuviedla žiadnu hodnotu, pričom 

správne mala byť uvedená hodnota ....... 
 

Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 3 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2019, ktorá sa nachádza v prílohe č. 23/1protokolu.  

 

Spoločnosťou OVS Šáchor predložená príloha č. 4 „Spoločné údaje“ za rok 2019 

(ďalej len „príloha č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“ sa nachádza v prílohe č. 25 

protokolu.  
 

Kontrolou predložených údajov v prílohe č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 

bolo zistené, že spoločnosť OVS Šáchor v riadku 1., v stĺpci „Produktivita práce (z tržieb) 

na jedného zamestnanca za rok (v eurách/rok) – pitná voda“ neuviedla žiadnu hodnotu, 

pričom správne mala byť uvedená hodnota .......  
 

Úrad správnu hodnotu v uvedenom riadku a stĺpci vypočítal zo spoločnosťou OVS 

Šáchor predloženej prílohy č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 „Prehľad výnosov  

za príslušné regulované činnosti v tisícoch eur“, ktorá sa nachádza v prílohe č. 31/2 protokolu 

a v ktorej boli tržby za dodávku pitnej vody uvedené v sume ...... eur a zo spoločnosťou OVS 

Šáchor predloženej prílohy č. 4 k vyhláške č. 21/2017 za rok 2019, ktorá sa nachádza 

v prílohe č. 25 protokolu a v ktorej bol priemerný počet zamestnancov pri pitnej vode 

uvedený v počte .. Pomerom uvedených čísel bola vypočítaná správna hodnota ....................... 
 

Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 4 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2019, ktorá sa nachádza v prílohe č. 26 protokolu. 

 

Spoločnosťou OVS Šáchor predložená príloha č. 5 „Náklady a ekonomicky oprávnené 

náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tisícoch eur“ za rok 2019 (ďalej len „príloha č. 5  

k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019“) sa nachádza v prílohe č. 27 protokolu.  
 

Kontrolou predložených údajov v prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 

boli zistené nasledovné nepravdivé údaje:  

- v riadku 13. „Náklady spolu (r. 1 až r. 12), v stĺpci „Náklady celkom“ spoločnosť  

OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť uvedená hodnota ......,  
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- v riadku 13. „Náklady spolu (r. 1 až r. 12), v stĺpci „Regulované činnosti“ spoločnosť  

OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 13. „Náklady spolu (r. 1 až r. 12), v stĺpci „Ekonomicky oprávnené náklady – pitná 

voda“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť uvedená 

hodnota .......  
 

Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2019, ktorá sa nachádza v prílohe č. 28 protokolu. 

 

Spoločnosťou OVS Šáchor predložená príloha č. 6 „Rozpis režijných nákladov podľa 

§ 4 ods. 2 v tisícoch eur“ za rok 2019 (ďalej len „príloha č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.  

za rok 2019“) sa nachádza v prílohe č. 29 protokolu.  
 

Kontrolou predložených údajov v prílohe č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 

boli zistené nasledovné nepravdivé údaje:  

- v riadku 10. „Režijné náklady spolu (r. 1 až r. 9), v stĺpci „Regulované činnosti“ spoločnosť 

OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť uvedená hodnota ......,  

- v riadku 10. „Režijné náklady spolu (r. 1 až r. 9), v stĺpci „Ekonomicky oprávnené náklady  

– pitná voda“ spoločnosť OVS Šáchor uviedla hodnotu ......, pričom správne mala byť 

uvedená hodnota .......  

 

Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 6 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2019, ktorá sa nachádza v prílohe č. 30 protokolu. 
 

Spoločnosť OVS Šáchor na základe vyššie uvedených skutočností neposkytla úradu 

úplné a pravdivé údaje v prílohách č. 3, 4, 5 a 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. v znení vyhlášky 

č. 204/2018 Z. z. za roky 2018 a 2019 a v prílohe č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 204/2018 Z. z. za rok 2018, ktoré boli predložené úradu na základe žiadosti 

o predloženie dokladov ev. č. 28380/2020/BA z 03. 12. 2020, čím porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala spoločnosť OVS Šáchor vyjadrenie, ktoré 

sa nachádza v prílohe č. 7 a 24 protokolu. Spoločnosť OVS Šáchor uviedla, že prešla  

na prelome rokov 2018 a 2019 k zásadným personálnym zmenám vrátane úprav v samotnej 

spoločenskej zmluve. To však samozrejme neospravedlňuje chybné údaje zaslané úradu. 

Každopádne nesprávne údaje sú spôsobené nepochopením danej vyhlášky a jej nesprávnym 

výkladom. Spoločnosť OVS Šáchor urobila maximum, čo bolo v jej silách s novým 

personálnym obsadením pre to, aby zaslala predmetné údaje správne. Opravu urobila  

v daných dokumentoch ihneď ako to bolo možné. Predmetné nedostatky v daných 

dokumentoch nemajú vplyv na správnu fakturáciu odberateľom, ani na povinné platby voči 

partnerom. Vzhľadom na tieto skutočnosti a podľa spoločnosti OVS Šáchor nízku závažnosť 

nedostatkov pri zadávaní údajov, týmto prosí úrad o neudelenie sankcie. Zároveň prosí  

o metodické školenie k danej problematike konkrétne k vyhláške č. 21/2017 Z. z. 

 

Tým, že spoločnosť OVS Šáchor neposkytla úradu úplné a pravdivé údaje  

v prílohách č. 3, 4, 5 a 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za roky 2018 a 2019 a v prílohe  

č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktoré boli predložené úradu na základe žiadosti 

o predloženie dokladov ev. č. 28380/2020/BA z 03. 12. 2020, porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa  

výroku tohto rozhodnutia. 
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Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. bola spoločnosť OVS Šáchor 

oprávnená v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam a podať 

ku kontrolným zisteniam námietky v lehote určenej zamestnancami úradu,  

a to do 02. 03. 2021. Spoločnosť OVS Šáchor sa 23. 02. 2021 vyjadrila listom označeným ako 

Vyjadrenie zástupcu regulovaného subjektu k preukázaným kontrolným zisteniam, v ktorom 

okrem iného uviedla, že nemá žiadne námietky k preukázaným kontrolným zisteniam, 

k preukázaným kontrolným zisteniam sa vyjadrila v priebehu kontroly.  

 

Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy skutočnosť, že spoločnosť 

OVS Šáchor je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní 

regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých nesie zodpovednosť. Správny orgán pri 

rozhodovaní zohľadnil fakt, že je jednou zo základných povinností spoločnosti OVS Šáchor 

poskytovať úradu pravdivé a úplné údaje, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy 

upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. Správny orgán prihliadol na skutočnosť,  

že uvedeným konaním spoločnosti OVS Šáchor, a to poskytnutím nepravdivých alebo 

neúplných údajov úradu, mohol byť negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle 

právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. Správny orgán pri rozhodovaní o výške 

uloženej pokuty zohľadnil vyjadrenie spoločnosti OVS Šáchor. 

 

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti 

svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti OVS Šáchor jednotlivo aj v ich vzájomných 

súvislostiach. Zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou  

OVS Šáchor navrhnuté liberačné dôvody a poľahčujúce okolnosti, to je najmä fakt,  

že spáchaním správneho deliktu uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia nebola spôsobená 

škoda na strane žiadnych odberateľov. Správny orgán zároveň prihliadol aj na priťažujúce 

okolnosti. To je najmä skutočnosť, že spoločnosť OVS Šáchor sa dopustila pochybenia  

vo viacerých predložených prílohách k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 a aj za 2019. 

Spoločnosť OVS Šáchor sa dopustila správneho deliktu v roku 2020, kedy poskytla úradu 

požadované prílohy k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018 a  2019 na základe žiadosti úradu 

ev. č. 28380/2020/BA z 03. 12. 2020. 

 

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že spoločnosť OVS Šáchor sa nedopustila 

správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení 

pokuty. 

 

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností 

týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo 

zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán  

je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne 

a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru, 

že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov, 

ako aj judikatúre súdov.  

 

Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a s prihliadnutím na poľahčujúce 

a priťažujúce okolnosti správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici 

zákonom ustanovenej sadzby, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca  

na nápravu spoločnosti OVS Šáchor, tak z hľadiska preventívneho ako aj represívneho. 

Správny orgán pri určení pokuty prihliadol aj na ustálenú judikatúru, t. j. aby sankcia plnila 

svoju preventívnu funkciu, teda aby sa spoločnosť OVS Šáchor do budúcna vyvarovala 

porušení zákonných povinností, a aby plnila svoju represívnu funkciu, teda musí byť citeľná 

v majetkovej sfére spoločnosti OVS Šáchor, pretože má pôsobiť ako trest za spáchané 
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správne delikty. Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku proti spoločnosti  

OVS Šáchor (individuálne pôsobenie). Postih musí mať silu odradiť od nezákonného postupu 

aj iných nositeľov rovnakých zákonných povinností (generálne pôsobenie); tento účinok 

potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne 

správne vyvodený. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich  

sa závažnosti, spôsobu, trvania a možných následkov porušenia povinností, správny orgán 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.  

 

Správny orgán listom 30184/2021/BA z 10. 11. 2021oznámil spoločnosti 

OVS Šáchor, že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení  

s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov 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. Spoločnosť OVS Šáchor  

sa v určenej lehote písomne nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil 

podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe. 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, 

Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

Ing. Olga Leitgebová 

                                                                                  poverená riadením odboru kontroly 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o., Lúka 205, 

916 33 Lúka 


