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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: 0123/2021/K       Bratislava  24. 11. 2021 

Č.sp.: 5595-2021-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. 214/2020 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 02. 03. 2021 a ďalších 

podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. 

(skrátene „ČKS, s.r.o.“), Malinovského 769, 916 21 Čachtice, IČO: 47 719 265  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 700,- eur 

(slovom sedemsto eur) 

 

 

 

za spáchanie správneho deliktu tým, že neposkytol Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví úplné a pravdivé údaje za rok 2018 a 2019 o počte vyhodnocovaných udalostí  

v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality odvádzania vody v zmysle vyhlášky  

č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným 

vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky  

č. 235/2016 Z. z., ktoré boli predložené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe 

žiadosti ev. č. 28280/2020/BA z 03. 12. 2020, čím porušil povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a dopustil sa 

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

odvetviach. 

 

 

 Pokutu spolu vo výške 700,- 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 501232021. 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa písomného poverenia č. 214/2020 na vykonanie kontroly z 25. 11. 2020   

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

v dňoch od 02. 12. 2020 do 02. 03. 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. “) 

kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov 
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a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu 

v oblasti regulácie vodného hospodárstva za roky 2018 a 2019 v regulovanom subjekte 

Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene „ČKS, s.r.o.“),  Malinovského 769,  

916 21 Čachtice, IČO: 47 719 265 (ďalej len „ČKS, s.r.o.“).  

 

Spoločnosť ČKS, s.r.o. je zapísaná od 14. 03. 2014 v Obchodnom registri Okresného 

súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 30308/R. Výpis z obchodného registra sa nachádza 

v prílohe č. 1 protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 214/2020 (ďalej len „protokol“). 

Predmetom podnikania spoločnosti ČKS, s.r.o. je okrem iných činností prevádzkovanie 

verejnej kanalizácie pre kategóriu K-II.  

 

Úrad spoločnosti ČKS, s.r.o. vydal 02. 11. 2016 potvrdenie o registrácii  

č. 0035/2016/V-RG na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona  

č. 250/2012 Z. z., ktorou je: odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  

II. kategórie a 21. 01. 2019 úrad vydal zmenu potvrdenie o registrácii č. 0021/2019/V-RG  

na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z., 

ktorou je: odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou II. kategórie. Kópia 

platného potvrdenia o registrácii sa nachádza v prílohe č. 2 protokolu.  

 

Úrad listom ev. č. 30180/2021/BA z 10. 11. 2021 oznámil spoločnosti ČKS, s.r.o. 

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

V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti ČKS, s.r.o., že podkladom 

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

aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním. 

 

Podľa § 2 písm. c) bodu 7. zákona č. 250/2012 Z. z. sú regulovanými činnosťami 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

 

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

 

Podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii kvality podlieha 

odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.  

 

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácia kvality sa vykonáva určením 

štandardov kvality, požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality, výšky 

kompenzačnej platby, spôsobu výpočtu kompenzačnej platby, spôsobu a podmienok 

vyplatenia kompenzačnej platby.  

 

Podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt povinný 

do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality 

za predchádzajúci rok a toto vyhodnotenie zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným 

obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo. 

 

Úrad podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 235/2016 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným 
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vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, s účinnosťou  

od 01. 01. 2017 (ďalej len „vyhláška č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z.“). 

 

Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú ustanovené  

v § 3 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 235/2016 Z. z. štandardmi kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej 

len „odvádzanie vody“) je plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné 

miesto jej likvidácie, okrem prerušenia alebo obmedzenia odvádzania vody podľa osobitného 

predpisu, alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na kanalizačnej prípojke  

vo vlastníctve producenta. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 235/2016 Z. z. štandardmi kvality odvádzania vody je overenie správnosti vyúčtovania 

fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, ktorým sa rozumie určenie množstva 

odvedenej vody v m3 a ceny za 1 m3 odvedenej vody, odstránenie zistenej nesprávnosti 

vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie 

správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd. 

 

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z.  

sa štandardy kvality regulovaným subjektom vyhodnocujú podľa príloh č. 1 a 2 za každý 

kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú 

činnosť, na základe podaní a informácii zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. 

Udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom 

nastali a neboli vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok,  

v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie. 

 

Podľa § 9 ods. 5 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. 

vyhodnotenie štandardov kvality podľa odseku 3 a prehľad o vyplatených kompenzačných 

platbách podľa prílohy č. 4 za rok t-1 sa regulovaným subjektom predkladajú do konca 

februára roku t úradu písomne alebo elektronicky.  

 

Úrad požiadal spoločnosť ČKS, s.r.o. prostredníctvom žiadosti o predloženie dokladov 

ev. č. 28280/2020/BA z 03. 12. 2020, ktorá sa nachádza v prílohe č. 3 protokolu, okrem iných 

dokladov aj o predloženie vyhodnotenia štandardov kvality a prehľadu o vyplatených 

kompenzačných platbách za roky 2018 a 2019 v lehote do 11. 12. 2020.  

 

Spoločnosť ČKS, s.r.o. predložila v úradom stanovenej lehote evidenciu štandardov 

kvality vrátane prehľadu o výške vyplatených kompenzačných platieb za roky 2018 a 2019, 

ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 14 a 22 protokolu.  

 

V predloženej evidencii štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová za rok 2018 

bolo evidovaných spolu 1 583 udalostí podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 235/2016 Z. z.  Z toho bolo 883 udalostí podľa § 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky  

č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., 40 udalostí podľa § 3 ods. 1 písm. h) 

vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., 40 udalostí podľa  

§ 3 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z.  

a 620 udalostí podľa § 3 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 235/2016 Z. z. 
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Úrad výberovým spôsobom na základe dokladov predložených spoločnosťou  

ČKS, s.r.o. preveril správnosť údajov uvádzaných vo vyhodnotení štandardov kvality 

odvádzania vody za rok 2018 a v prehľade o vyplatených kompenzačných platbách za rok 

2018, pričom boli zistené nasledovné nepravdivé údaje:    

- v stĺpci A - „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ podľa § 3 ods. 1 písm. e) 

vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. bola uvedená hodnota 883, 

pričom správne mala byť uvedená hodnota 0, 

- v stĺpci A - „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ podľa § 3 ods. 1 písm. k) 

vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. bola uvedená hodnota 620, 

pričom správne mala byť uvedená hodnota 0. 

 

V predloženom prehľade o výške kompenzačných platieb za rok 2018 uviedla 

spoločnosť ČKS, s.r.o. sumu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality  

za oblasť VODA – odpadová vo výške 0,00 eur.  

 

V predloženej evidencii štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová za rok 2019 

bolo evidovaných spolu 1 715 udalostí podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 235/2016 Z. z. Z toho bolo 883 udalostí podľa § 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky  

č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., 31 udalostí podľa § 3 ods. 1 písm. h) 

vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. a 801 udalostí podľa  

§ 3 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. 

 

Úrad výberovým spôsobom preveril správnosť údajov uvádzaných v predloženej 

evidencii štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová za rok 2019, pričom boli zistené 

nasledovné nepravdivé údaje:    

- v stĺpci A - „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ podľa § 3 ods. 1 písm. e) 

vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. bola uvedená hodnota 883, 

pričom správne mala byť uvedená hodnota 0, 

- v stĺpci A - „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ podľa § 3 ods. 1 písm. k) 

vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. bola uvedená hodnota 801, 

pričom správne mala byť uvedená hodnota 0. 

 

V predloženom prehľade o výške kompenzačných platieb za rok 2019 uviedla 

spoločnosť ČKS, s.r.o. sumu kompenzačných platieb za nedodržanie štandardov kvality  

za oblasť VODA – odpadová vo výške 0,00 eur.  

 

Spoločnosť ČKS, s.r.o. uvedením nepravdivých údajov o počte udalostí podľa  

§ 3 ods. 1 písm. e) a k) vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. 

v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality odvádzania vody za rok 2018 a 2019 

neposkytla úradu úplné a pravdivé údaje, čím porušila ustanovenie § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z.   

 

Spoločnosť ČKS, s.r.o. sa k uvedenému kontrolnému zisteniu vyjadrila listom  

z 25. 01. 2021, ktorý sa nachádza v prílohe č. 15 protokolu, v ktorom uviedla, že pracovník 

ČKS, s.r.o. v stĺpci A – Zaznamenané udalosti v sledovanom období podľa § 3 ods. 1 písm. e) 

vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. omylom uviedol údaj v oboch 

rokoch 883, čo predstavovalo počet všetkých odberných miest, pričom správny údaj mal byť 

0. Tak isto v stĺpci A – Zaznamenané udalosti v sledovanom období podľa § 3 ods. 1 písm. k) 

vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. bola v roku 2018 vyplnená 

hodnota 620 a v roku 2019 vyplnená hodnota 801, pričom táto kolónka bola omylom 

vyhodnotená, ako počet pripojených domácností, ktoré v stanovenom termíne uhradili 
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záväzky – bolo to nesprávne pochopené a správny údaj mal byť v obidvoch prípadoch 

uvedený 0. Spoločnosť ČKS, s.r.o. uviedla, že chybné uvedené údaje vznikli nepochopením 

podkladov jej pracovníka za čo sa ospravedlnila a uviedla, že zjedná nápravu, aby  

sa v budúcnosti zle vyplnené údaje nevyskytli. 

 

Spoločnosť ČKS, s.r.o. neposkytla úradu úplné a pravdivé údaje za rok 2018 a 2019  

o počte vyhodnocovaných udalostí v predložených vyhodnoteniach štandardov kvality 

odvádzania vody v zmysle vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., 

ktoré boli predložené úradu na základe žiadosti ev. č. 28280/2020/BA z 03. 12. 2020, čím 

porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila  

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

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. bola spoločnosť ČKS, s.r.o. 

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  

05. 03. 2021. Spoločnosť ČKS, s.r.o. sa 02. 03. 2021 vyjadrila listom označeným ako 

Vyjadrenie zástupcu kontrolovaného subjektu k preukázanému kontrolnému zisteniu, 

v ktorom okrem iného uviedla, že nemá žiadne námietky k preukázanému kontrolnému 

zisteniu uvedenému v protokole.  

 

Úrad listom ev. č. 30180/2021/BA z 10. 11. 2021 oznámil spoločnosti ČKS, s.r.o. 

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

V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti ČKS, s.r.o., že podkladom 

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

aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním. Predmetné oznámenie bolo 

spoločnosti ČKS, s.r.o. doručené 10. 11. 2021. 

 

Spoločnosť ČKS, s.r.o. sa k oznámeniu o začatí správneho konania z 10. 11. 2021 

vyjadrila listom z 11. 11. 2021, doručeným úradu 23. 11. 2021 (ďalej len „vyjadrenie), 

v ktorom okrem iného uviedla, že v žiadnom prípade nechcela v predložených štandardoch 

kvality odvádzania vody v zmysle vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktoré predložila úradu, 

zavádzať alebo poskytovať nepravdivé údaje. Spoločnosť ČKS, s.r.o. ďalej uviedla, že jej 

pracovník len nesprávne vyhodnotil dva dopĺňané riadky, kde malo byť uvedené doplnenie 

celkového počtu prípojných miest, kde boli zaznamenané nejaké udalosti. V týchto riadkoch 

uviedol celkový počet prípojných miest, pričom správne malo byť uvedené – bez udalosti, 

teda 0. Bolo to len nesprávne pochopenie významu požadovaných položiek. Spoločnosť  

ČKS, s.r.o. v závere svojho vyjadrenia žiada úrad, aby prihliadol na vzniknutú situáciu 

a v danom rozhodnutí o udelení pokuty žiada o zmiernenie sankcie a o udelenie čo najmenšej 

možnej pokuty, pretože každá finančná čiastka je nesmiernou záťažou. Odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody vykonáva pre obyvateľov obce a túto činnosť .............................  

 

Správny orgán posúdil zistené porušenie ako nepochopenie ustanovení vyhlášky  

č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. Pri určovaní výšky pokuty vzal správny 

orgán do úvahy skutočnosť, že spoločnosť ČKS, s.r.o. 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 ČKS, s.r.o. 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 ČKS, s.r.o., a to poskytnutím 

nepravdivých alebo neúplných údajov úradu, mohol byť negatívne ovplyvnený výkon 
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pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. Správny 

orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty zohľadnil vyjadrenie spoločnosti ČKS, s.r.o. 

 

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti 

svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti ČKS, s.r.o. jednotlivo aj v ich vzájomných 

súvislostiach. Zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou ČKS, s.r.o.  

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 ČKS, s.r.o. sa dopustila pochybenia vo vyhodnotení 

štandardov kvality za rok 2018 a aj za 2019. Spoločnosť ČKS, s.r.o. sa dopustila správneho 

deliktu v roku 2020, kedy poskyt1a úradu vyhodnotenia štandardov kvality za roky 2018 

a 2019 na základe žiadosti úradu ev. č. 28280/2020/BA z 03. 12. 2020.  

 

Správny orgán ako priťažujúcu okolnosť vyhodnotil aj skutočnosť, že spoločnosť  

ČKS, s.r.o. sa dopustila správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia č. 0079/2018/S-SD o uložení pokuty vo výške 500,- eur z 16. 10. 2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 11. 2018, to znamená, že správny orgán vzal do úvahy 

skutočnosť, že spoločnosť ČKS, s.r.o. bola upozornená na dodržiavanie platných právnych 

predpisov v oblasti regulácie sieťových odvetví a aj napriek tomu sa dopustila opakovane 

správneho deliktu. Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností pristúpil správny 

orgán k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby.  

 

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 ČKS, s.r.o., 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 ČKS, s.r.o. do budúcna vyvarovala 

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

v majetkovej sfére spoločnosti ČKS, s.r.o., pretože má pôsobiť ako trest za spáchané správne 

delikty. Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku proti spoločnosti ČKS, s.r.o. 

(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 30180/2021/BA z 10. 11. 2021 oznámil spoločnosti ČKS, s.r.o., 

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

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť ČKS, s.r.o. sa v určenej 

lehote písomne vyjadrila. 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: Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene „ČKS, s.r.o.“),  

Malinovského 769, 916 21 Čachtice 


