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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 

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

R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
Číslo:  0065/2014/S-ZK                     Martin 14.07.2014 

Č.sp.:  3853-2014-BA 

 

 Úrad pre reguláciu  sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz, 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  

 

rozhodol 

 

tak, že tak, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz  

podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) regulovanému subjektu  

KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 844 103, konanie vo veci 

uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach z a s t a v u j e.  

 

 

Odôvodnenie: 

 

 Úrad listom zo dňa 16.06.2014 pod podacím číslom úradu 18805/2014/BA zaslal 

spoločnosti KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 844 103, 

(ďalej len „KOMPALA a.s.“) oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 18 správneho 

poriadku, v spojení s § 15 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

(ďalej len „zákon o regulácii“) vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej 

zo zákona o regulácii.  

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona o regulácii konanie o vecnej regulácii sa začalo z podnetu 

úradu. 

 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci uloženia  

pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o regulácii je - spoločnosť  

KOMPALA a.s. 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví ak odpadol 

dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.  

 

Úradu bolo dňa 01.07.2014 doručené a zaevidované pod číslom 19722/2014/BA 

vyjadrenie spoločnosti KOMPALA a.s., v ktorom uviedla, že spoločnosť prevádzkuje zdroj 

na výrobu elektrickej energie spaľovaním fermentovanej zmesi a bioplynu, pričom celá 
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produkcia výroby elektrickej energie, okrem vlastnej spotreby elektrickej energie pri výrobe 

elektrickej energie, je dodávaná výlučne do nadradenej distribučnej siete SSE-D, a.s. a teda 

spoločnosť  KOMPALA a.s. nemá tzv. ostatnú spotrebu elektrickej energie, nemá žiadnych 

iných koncových odberateľov elektrickej energie, len SSE-D, a.s. Vo vyjadrení bolo taktiež 

uvedené, že spoločnosť nemá dodnes uzatvorenú zmluvu na dodávku tepla pre jediného 

odberateľa tepla spoločnosť STVPS, a.s. Banská Bystrica, taktiež aktuálne nie je 

dodávateľom tepla pre túto spoločnosť, v areáli ktorej je zdroj na výrobu elektrickej energie 

Kompala, a.s. aj situovaný, zatiaľ nedošlo k dohode a k zmluvnému vzťahu akcionárov 

spoločnosti o spôsobe a systéme účtovania si energií medzi sebou navzájom a spoločnosť 

teplo využíva len na svoju vlastnú spotrebu. Účastník konania zároveň uviedol, že zdroj  

ES Badín bol uvádzaný postupne do skúšobnej prevádzky od februára 2012, následne  

bol kolaudovaný a uvedený do trvalej prevádzky.  

 

Úrad po preštudovaní všetkých dostupných podkladov dospel k záveru, že odpadol 

dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu čím sú splnené dôvody ustanovenia  

§ 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. Úrad 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 regulácie kvality 

a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Ivan Zachar 

 riaditeľ odboru regulácie kvality a analýz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  
KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica 


