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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
SEKCIA CENOVEJ REGULÁCIE 

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

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo: 0034/2019/K      Bratislava 25. 03. 2019 

Č.sp.: 1436-2019-BA 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia cenovej regulácie, 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 v znení neskorších predpisov a na základe protokolu č. 213/2018 

o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 09. 11. 2018 a ďalších podkladov rozhodol tak, 

že účastníkovi konania BPS Veľké Ripňany s.r.o., Narcisová 54, 949 01 Nitra, IČO: 46 359 923 

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 500,- eur 

(slovom päťsto eur) 

 

za spáchanie správneho deliktu tým, že porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, pretože uviedol nepravdivé údaje 

v položkách technologická spotreba tepla nemeraná a percentuálne posúdenie podielu dodávky 

využiteľného tepla v tlačive označenom ako Percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla za rok 2017, ktoré predložil úradu na základe žiadosti úradu  

ev. č. 31469/2018/BA z 12. 09. 2018, čím sa dopustil správneho deliktu podľa  

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

 

Pokutu vo výške 500,- 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 500342019. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 Podľa písomného poverenia č. 213/2018 na vykonanie kontroly z 20. 08. 2018  

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

vykonali od 11. 09. 2018 do 09. 11. 2018 podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach kontrolu dodržiavania vybraných 

zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie 

správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky  
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a tepelnej energetiky za roky 2016 - 2018 v regulovanom subjekte BPS Veľké Ripňany s.r.o., 

Narcisová 54, 949 01 Nitra, IČO: 46 359 923. 

 

Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 30006/N od 14. 10. 2011. Na základe výpisu z obchodného 

registra je predmetom podnikania spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o. okrem iných činností  

aj výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľov alebo konečného 

spotrebiteľa, výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným 

zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW v zariadeniach na využitie bioplynu 

a v zariadeniach na využitie biomasy. Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. je v súčasnosti 

držiteľom povolenia č. 2012T 0490 – 1. zmena na predmet podnikania: výroba tepla s celkovým 

inštalovaným výkonom 0,73 MW z obnoviteľných zdrojov, rozvod tepla maximálny výkon  

pre dodávku tepla 0,61 MW a potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti  

č. 0481/2012/E-PT.  

 

Úrad listom ev. č. 8807/2019/BA z 04. 03. 2019 oznámil spoločnosti  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie 

zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti  

BPS Veľké Ripňany s.r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude 

zistenie uvedené v protokole č. 213/2018 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“), 

ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním. 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona o regulácii je regulovaný subjekt 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 § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie 

a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 382/2013 Z. z. pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním 

bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a elektrinu z plynu vyrobeného termochemickým 

splyňovaním biomasy a ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku 

využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky 

rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, sa cena elektriny podľa  

§ 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky 

rozložiteľného odpadu sa pre zariadenie spaľujúce bioplyn s inštalovaným výkonom  

do 250 kW, ktoré hmotnostne využíva menej ako 40 % účelovo pestovanej biomasy na ornej 

pôde, započítava pre výpočet 50 % dodávky využiteľného tepla. Spôsob výpočtu ročnej výroby 

tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky. 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo vyhlášku č. 15/2016 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny, ktorá je účinná 

od 01. 01. 2016. Vyhláška č. 15/2016 Z. z. zrušila vyhlášku Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby 

tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou. 

 

Úrad požiadal spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. listom ev. č. 31469/2018/BA  

z 12. 09. 2018, ktorý tvorí prílohu č. 23 protokolu, podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. okrem iného o zaslanie údajov týkajúcich sa percentuálneho posúdenia 

podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za rok 2017, ktoré spoločnosť  
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BPS Veľké Ripňany s.r.o. predložila úradu 21. 09. 2018. Percentuálne posúdenie podielu 

dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla rok 2017 predložené spoločnosťou  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. úradu je v prílohe č. 25 protokolu, v ktorom spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. uviedla percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla z ročnej 

výroby tepla za kalendárny rok 2017 vo výške ..... %. 

 

Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. vo výpočte percentuálneho podielu dodávky 

využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2017, ktorý tvorí 

prílohu č. 25 protokolu, uviedla nasledovné hodnoty vstupujúce do výpočtu: 

- ročná výroba tepla (Q): ......... MWh, 

- výroba elektriny meraná na svorkách generátora zariadenia (AE): ......... MWh, 

- projektovaný inštalovaný tepelný výkon zariadenia (PQ): .... MW, 

- projektovaný inštalovaný elektrický výkon zariadenia (PE): .... MW, 

- technologická spotreba nemeraná (QTS max): ....... MWh, 

- skutočné merané množstvo dodávky využiteľného tepla, okrem dodávky využiteľného tepla 

využitého na výrobu elektriny: ......... MWh (Qm). 

 

Úrad vykonanou kontrolou overil údaje predložené spoločnosťou  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. a zistil, že množstvo dodaného tepla za rok 2017 na výstupe 

z  kogeneračnej jednotky bolo ......... MWh a množstvo vyrobenej elektriny na svorkách 

zariadenia za rok 2017 bolo ......... MWh. Prehľad vyrobenej elektriny na svorkách generátora, 

elektriny dodanej do distribučnej sústavy, množstvo elektriny, na ktorú  

si spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. uplatnila u prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

doplatok, množstvo technologickej spotreby  a vlastnej netechnologickej spotreby za jednotlivé 

mesiace roka 2017 je prílohou č. 20 protokolu.   

 

Úrad na základe zistených údajov vypočítal podiel dodávky využiteľného tepla z ročnej 

výroby tepla za kalendárny rok 2017 podľa vyhlášky č. 15/2016 Z. z. nasledovne: 

- výpočet ročnej výroby tepla: Q = AE  x  PQ/PE  = ......... x ..../.... = ......... MWh,  

- výpočet technologickej spotreby tepla nemeranej: QTS = 0,1 x Q = 0,1 x .........  

     = ........ MWh, 

- percentuálne posúdenie podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla (%):  

     PP = (Q + QTSmax) x 100/Q = .......... + ........) x 100/......... = ..... %. 

 

Úrad vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. uviedla 

nepravdivé údaje v položke technologická spotreba tepla nemeraná ....... MWh namiesto ....... 

MWh a v položke percentuálne posúdenie podielu dodávky využiteľného tepla  

....... namiesto ....... v tlačive označenom ako Percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla za rok 2017, ktoré predložila úradu na základe žiadosti úradu  

ev. č. 31469/2018/BA z 12. 09. 2018, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k)  

zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala písomné vyjadrenie spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. listom zo 17. 10. 2018, ktorý je v prílohe č. 26 protokolu, v ktorom 

uviedla, že zaslala úradu 06. 02. 2018 v zmysle ustanovenia § 3 ods. 11 zákona  

č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z. informáciu označenú ako Percentuálne 

posúdenie podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci 

kalendárny rok 2017. Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. uviedla, že použila formulár 

uverejnený na webovom sídle úradu, ktorý bol spracovaný v zmysle ustanovení vyhlášky  

č. 372/2011 Z. z., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 15/2016 Z. z. s účinnosťou od 01. 01. 2016. 

Vyhláška č. 15/2016 Z. z. zmenila výpočet QTS, pre rok 2017 bolo QTS = 0,1 x Q. Spoločnosť 
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BPS Veľké Ripňany s.r.o. formulár informácie o percentuálnom podiele dodávky využiteľného 

tepla z ročnej výroby tepla za rok 2017 upravila v zmysle vyhlášky č. 15/2016 Z. z. a po oprave 

výpočtu bolo PP2017 = ..... %. Túto opravenú informáciu spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. zaslala úradu 17. 10. 2018. 

 

Úrad k vyjadreniu spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o. uvádza, že povinnosťou 

regulovaného subjektu je podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. okrem iného 

poskytovať úradu  pravdivé údaje. Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. je povinná dodržiavať 

všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie 

ktorých zodpovedá, čiže bolo povinnosťou spoločnosti BPS Veľké Ripňany sledovať,  

či neprišlo k zmene všeobecne záväzného predpisu, konkrétne vyhlášky Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej 

výroby tepla pri výrobe elektriny. Vyhláška č. 15/2016 Z. z. zmenila výpočet technologickej 

spotreby tepla nemeranej (QTS) pre rok 2017, ktorá sa mala vypočítať ako  

0,1 x Q (0,1 x ......... = ....... MWh) a nie ako 0,15 x Q (0,15 x .........  

= ....... MWh), ako ju vypočítala spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o., ktorá pri výpočte 

postupovala podľa neplatnej vyhlášky č. 372/2011 Z. z. Tento nesprávny výpočet mal vplyv  

na výpočet percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za rok 

2017, ktorý spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. vypočítala vo výške ..... % namiesto  

..... %. 

 

 Úrad považuje zistené skutočnosti týkajúce sa uvedenia nepravdivých údajov 

v položkách technologická spotreba tepla nemeraná a percentuálne posúdenie podielu dodávky 

využiteľného tepla v tlačive označenom ako Percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla za rok 2017 za dostatočne preukázané a konštatuje, že spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. spáchala správny delikt uvedený vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. mala možnosť v termíne do 16. 11. 2018 úradu 

doručiť vyjadrenie k zisteniu uvedenému v protokole. Štatutárny zástupca spoločnosti  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. v zápisnici o prerokovaní protokolu uviedol, že nemá k zisteniu 

uvedenému v protokole námietky, že vyjadrenie poskytol písomne počas kontroly.  

 

Správny orgán listom ev. č. 8807/2018/BA z 04. 03. 2019 oznámil spoločnosti  

BPS Veľké Ripňany 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 sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.  

 

Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. sa k oznámeniu o začatí správneho konania  

z 04. 03. 2019 vyjadrila listom z 11. 03. 2019 označenom ako BPS Veľké Ripňany - vyjadrenie 

k začatiu správneho konania, v ktorom uviedla, že spoločnosť BPS Veľké Ripňany na základe 

žiadosti úradu ev. č. 31469/2018/BA z 12. 09. 2018 predložila kontrole úradu požadované údaje 

a bola predložená aj informácia označená ako Percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2017. Túto informáciu spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. zaslala úradu aj z vlastnej iniciatívy už 06. 02. 2018, kedy úrad  

jej správnosť nespochybnil. Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. uviedla, že vyhláškou  

č. 15/2016 Z. z. sa od 01. 01. 2016 zmenil výpočet vlastnej spotreby tepla a spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. si neoverila platnosť obsahu formuláru zverejneného na webovom 

sídle úradu, čím sa stalo, že do formulára boli vložené údaje o technologickej spotrebe tepla 

a následne o podiele dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla vypočítané podľa 
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vyhlášky č. 372/2011 Z. z. Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. chybu napravila  

a 17. 10. 2018 zaslala úradu opravené oznámenie označené ako Percentuálne posúdenie podielu 

dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2017. 

Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. uviedla, že berie na vedomie oznámenie o začatí 

správneho konania, nemá námietky k podkladom a spôsobu ich zistenia a uviedla, že chybným 

informáciám došlo z jej strany neúmyselne, že boli po ich zistení napravené. Spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. uviedla, že chybný výpočet nemal vplyv na hlavný cieľ vyhlášky  

č. 15/2016 Z. z., ktorým je posúdenie, či regulovaný subjekt splnil podmienku pre výplatu 

doplatku za dodanú elektrinu v plnej výške, tým že užitočne využil najmenej 50 % celkového 

objemu vyrobeného tepla a že túto podmienku spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. splnila. 

Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. navrhuje úradu, aby tieto skutočnosti boli zobrané 

v úvahu a správne konanie voči spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o. vo veci uloženia pokuty 

bolo zastavené. 

 

Správny orgán k vyjadreniu spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o. k začatiu správneho 

konania uvádza, že úrad kontrolou overoval okrem iného aj dodržiavanie povinnosti 

regulovaného subjektu podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z., konkrétne overoval 

pravdivosť údajov predložených spoločnosťou  BPS Veľké Ripňany s.r.o. v tlačive označenom 

ako Percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za rok 2017,  

ktoré spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. predložila úradu na základe žiadosti úradu  

ev. č. 31469/2018/BA z 12. 09. 2018. Úrad kontrolou dodržiavania uvedenej povinnosti 

regulovaného subjektu zistil, že spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. uviedla nepravdivé údaje 

v položkách technologická spotreba tepla nemeraná a percentuálne posúdenie podielu dodávky 

využiteľného tepla v tlačive označenom ako Percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla za rok 2017, čo sama potvrdila spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o.  

vo svojom vyjadrení k oznámeniu začatia správneho konania. Spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. uviedla, že vyhláškou č. 15/2016 Z. z. sa od 01. 01. 2016 zmenil 

výpočet vlastnej spotreby tepla a spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. si neoverila platnosť 

obsahu formuláru zverejneného na webovom sídle úradu, čím sa stalo, že do formulára boli 

vložené údaje o technologickej spotrebe tepla a následne o podiele dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla vypočítané podľa vyhlášky č. 372/2011 Z. z. K oprave nesprávnych 

údajov zo strany spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o. prišlo až po upozornení úradom,  

teda v priebehu úradom vykonávanej kontroly, kedy úrad požiadal spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. žiadosťou ev. č. 34897 z 12. 10. 2018 o vyjadrenie k predloženiu 

nepravdivých údajov uvedených v predloženom tlačive označenom ako Percentuálne 

posúdenie podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci 

kalendárny rok 2017, t. j. k porušeniu povinnosti podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. Spoločnosť BPS Veľké Ripňany s.r.o. v ten istý deň (17. 10. 2018), kedy  

sa vyjadrila k zistenému porušeniu, zaslala úradu aj opravené údaje v oznámení označenom  

ako Percentuálne posúdenie podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla  

za predchádzajúci kalendárny rok 2017. 

 

Správny orgán k žiadosti spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o. k zastaveniu správneho 

konania vo veci uloženia pokuty uvádza, že v prípade preukázaného zistenia dopustenia  

sa správneho deliktu zo strany regulovaného subjektu je správny orgán, teda úrad, povinný 

regulovanému subjektu uložiť za jeho spáchanie sankciu, a to pokutu. Uvedená povinnosť 

úradu vyplýva zo zákona č. 250/2012 Z. z., konkrétne z ustanovenia § 36 ods. 3 zákona  

č. 250/2012 Z. z. Úrad nie je oprávnený na základe vlastnej úvahy rozhodnúť sa z určitých 

dôvodov nesankcionovať regulovaný subjekt, v prípade preukázaného dopustenia sa správneho 

deliktu. Takýmto postupom by práve úrad nepostupoval v zmysle zákona.  

 



 6 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť  

BPS Veľké Ripňany s.r.o. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti  

pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. Správny orgán 

pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty za preukázané porušenia zákonov vzal do úvahy  

aj vyjadrenie spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o., v ktorom uviedla, že zaslala úradu  

17. 10. 2018 opravené údaje v oznámení označenom ako Percentuálne posúdenie podielu 

dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2017.   

 

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti 

svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o. jednotlivo  

aj v ich vzájomných súvislostiach. 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, kladeným na presné 

a jednoznačné vymedzenie spáchaného správneho deliktu tak, aby ho nebolo možné zameniť 

s inými.  

 

Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov, správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, 

pokuty, na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby, ktorá podľa názoru správneho orgánu 

je dostačujúca na nápravu spoločnosti BPS Veľké Ripňany s.r.o., tak z hľadiska preventívneho  

ako aj represívneho. 

 

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času 

trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výroku rozhodnutia. 

 

Správny orgán listom ev. č. 8807/2019/BA z 04. 03. 2019 oznámil spoločnosti  

BPS Veľké Ripňany s.r.o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2  

v spojení s § 27 ods. 1 správneho poriadku 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 BPS Veľké Ripňany s.r.o. sa k oznámeniu o začatí správneho konania  

z 04. 03. 2019 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, sekcia cenovej 

regulácie, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie,  

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,  

je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

Ing. Slávka Jánošíková, PhD. 

         generálna riaditeľka sekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: BPS Veľké Ripňany s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava 


