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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: 0032/2020/K       Bratislava  09. 07. 2020 

Č.sp.: 4622-2020-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 a na základe protokolu č. 515/2019 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 

dňa 11. 02. 2020 a ďalších podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania  

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, 

IČO: 36 500 968 

 

ukladá pokutu 

 

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

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

o regulácii v sieťových odvetviach tým, že porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

 

vo výške 1000,- eur  

(slovom tisíc eur), 

 

pretože Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,  

058 89 Poprad, IČO: 36 500 968 poskytla úradu nepravdivé údaje v prílohe č. 5 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 za 

rok 2018, ktorá bola predložená úradu na základe žiadosti ev. č. 39239/2019/BA zo  

dňa 19. 11. 2019. 

 
 Pokutu vo výške 1000,- 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 500322020. 

 

Odôvodnenie: 

 

V súlade s písomným poverením č. 515/2019 na vykonanie kontroly zo dňa  

11. 11. 2019 a dodatku č. 1 k povereniu č. 515/2019 na vykonanie kontroly zo dňa  

09. 12. 2019 vykonali zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ 

alebo „správny orgán“) v dňoch od 19. 11. 2019 do 11. 02. 2020 v súlade s ustanovením  

§ 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 
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záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti 

dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie vodného hospodárstva za roky 2018 - 2020 

v spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,  

058 89 Poprad, IČO: 36 500 968 (ďalej len „spoločnosť Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť“). 

 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť bola dňa 21. 12. 2004 zapísaná 

do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P. Na základe 

výpisu z obchodného registra je predmetom podnikania Podtatranskej vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti aj prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie  

a prevádzkovanie verejných kanalizácii I. kategórie. Obvodný úrad v Poprade, odbor 

živnostenského podnikania vydal dňa 09. 12. 2004 Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti rozhodnutím č. ŽO-2004/25909/2/MA živnostenský list, č. živnostenského 

registra 740-18661, na vykonávanie ohlasovacej živnosti okrem iného na prevádzkovanie 

verejných vodovodov I. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie, 

ktorého kópia sa nachádza v prílohe č. 2 protokolu č. 515/2019 o výsledku vykonanej 

kontroly (ďalej len „protokol“). Úrad vydal Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti dňa 09. 09. 2013 potvrdenie o registrácii č. 0354/2013/V-RG na vykonávanie 

regulovaných činností podľa § 11 ods. 4 písm. a), b) a d) zákona č. 250/2012 Z. z.: výroba 

a dodávka pitnej vody vereným vodovodom I. kategórie, výroba a distribúcia pitnej vody 

verejným vodovodom I. kategórie a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou I. kategórie, pričom kópia predmetného potvrdenia tvorí prílohu č. 3 protokolu. 

 

V kontrolovanom období rokov 2018 – 2020 Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť vyrábala a dodávala pitnú vodu verejným vodovom domácnostiam a ostatným 

odberateľom pitnej vody mimo domácnosti a odvádzala a čistila odpadovú vodu verejnou 

kanalizáciou pre producentov odpadovej vody, pričom dodávka pitnej vody odberateľom bola 

realizovaná na základe zmlúv o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a o odvádzaní 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou a zmlúv o centrálnej dodávke pitnej vody. 

 

Úrad listom ev. č. 16929/2020/BA zo dňa 15. 06. 2020 oznámil Podtatranskej 

vodárenskej prevádzkovej spoločnosti začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za 

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

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, 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. 

 

Podľa § 2 písm. c) bod 6. zákona č. 250/2012 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie 

regulovanými činnosťami výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 

a podľa § 2 písm. c) bod 7. zákona č. 250/2012 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie 

regulovanými činnosťami odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii vo vodnom 

hospodárstve podlieha výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom, podľa  

§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve 
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podlieha výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom a podľa § 11 ods. 4 písm. d) 

zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve podlieha odvádzanie  

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

 

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 s účinnosťou od 16. 02. 2017, ktorá bola novelizovaná vyhláškou  

č. 204/2018 Z. z. s účinnosťou od 20. 07. 2018 (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“). 

 

Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov sú ustanovené  

v § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., pričom podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sa do  

31. mája predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú 

činnosť, a to v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) až l) vyhlášky č. 21/2017 Z. z.  

 

Podľa § 12 ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. ak dodávka pitnej vody na rok t je väčšia 

ako 1 000 000 m3 alebo ak množstvo odvedenej odpadovej vody na rok t je väčšie ako  

1 000 000 m3, predkladajú sa do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka aj údaje za 

predchádzajúci rok na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch podľa prílohy  

č. 16 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.  

 

Podľa § 12 ods. 3 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sa skutočné údaje podľa odsekov  

1 a 2 predkladajú v listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú 

aj v elektronickej podobe v súboroch obsahujúcich tabuľky. 

 

Kontrolou bolo zistené, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť zaslala 

úradu skutočné údaje za regulované činnosti, a to za výrobu, distribúciu, dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za 

rok 2018 v rozsahu § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., nachádzajúce sa v prílohe č. 5 protokolu, 

a to elektronickou poštou dňa 30. 05. 2019 ako uvádza protokol a zároveň aj prostredníctvom 

Slovenskej pošty listom doručeným dňa 31. 05. 2019 a zaevidovaným pod  

ev. č. 23610/2019/BA, t. j. v termíne do 31. 05. 2019 stanovenom v § 12 vyhlášky  

č. 21/2017 Z. z. 

 

V rámci výkonu kontroly úrad žiadosťou o predloženie dokladov  

ev. č. 39239/2019/BA zo dňa 19. 11. 2019, ktorá sa nachádza v prílohe č. 4 protokolu, 

požiadal Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť okrem iného o predloženie 

skutočných údajov za regulované činnosti, a to za výrobu, distribúciu, dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za 

rok 2018.  

 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť predložila úradu dňa 27. 11. 2019 

skutočné údaje za tieto regulované činnosti za rok 2018 v rozsahu   

§ 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. 

 

Úrad na základe účtovných dokladov predložených Podtatranskou vodárenskou 

prevádzkovou spoločnosťou overil správnosť a pravdivosť predložených skutočných údajov 

za rok 2018 v zmysle vyhlášky č. 21/2017 Z. z. za regulované činnosti, a to za výrobu, 

distribúciu, dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej 

vody verejnou kanalizáciou. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/#paragraf-40.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/#paragraf-40.odsek-1.pismeno-h
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/21/20180720#prilohy.priloha-priloha_c_16k_vyhlaske_c_21_2017_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/21/20180720#prilohy.priloha-priloha_c_16k_vyhlaske_c_21_2017_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/21/20180720#prilohy.priloha-priloha_c_1k_vyhlaske_c_21_2017_z_z
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Z dokladov predložených Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou 

úradu dňa 27. 11. 2019 k prílohe 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.“) bolo kontrolórmi pri výkone kontroly zistené, že skutočné ekonomicky 

oprávnené náklady na regulované činnosti v položke ostatné služby za rok 2018 predstavovali 

celkovú sumu ............ eura, pričom: pri pitnej vode boli v sume .......... eura a nie  

v sume ............ eur, ktorú Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť uviedla v prílohe 

č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. a pri odpadovej vode boli v sume .......... eura a nie v sume 

............ eur, ktorú Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť uviedla v prílohe č. 5 

k vyhláške č. 21/2017 Z. z. predloženej úradu dňa 19. 11. 2019 prostredníctvom emailu. 

 

Tým, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť uviedla v prílohe  

č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. pri pitnej vode v položke ostatné služby nepravdivý údaj 

............ eur a pri odpadovej vode v položke ostatné služby nepravdivý údaj  

............ eur, pričom skutočné náklady pri pitnej vode v položke ostatné služby boli v sume 

.......... eura a skutočné náklady v položke ostatné služby pri odpadovej vode boli sume .......... 

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

 

 K vyššie uvedenému kontrolnému zisteniu sa Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť vyjadrila listom „Vyjadrenie k uplatneniu a vykazovaniu nákladov za služby na 

základe zmluvy medzi PVPS, a .s. a ...............................“ zaevidovaným úradom pod ev. č. 

2340/2020/BA, ktorý sa nachádza v prílohe č. 7 protokolu, v ktorom okrem iného uviedla, že 

na základe povahy a reálneho využitia činností a služieb vyplývajúcich zo Zmluvy o službách 

medzi PVPS, a.s. a ............................... boli tieto náklady priradené pod výrobnú réžiu 

spoločnosti, nakoľko sa týkajú hlavného predmetu činnosti a to dodávky vody 

a odkanalizovania. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť uvádza, že spoločnosť 

...... ako svetový líder na trhu v tomto sektore má bohaté skúsenosti v rámci riadenia, kontroly 

a technologických postupov v oblasti výroby vody a odkanalizovania. Podtatranská 

vodárenská prevádzková spoločnosť ďalej uvádza, že skupina ...... vstúpila do spoločnosti 

PVPS, a. s. na základe záujmu prevádzkovania infraštruktúry ako partner miest a obcí v tomto 

regióne a z tohto dôvodu všetku svoju činnosť, záujem a aktivity sústredí do tohto sektora. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť ďalej uvádza, že skupina ...... neriadi 

a nekontroluje iné aktivity v rámci iných poskytovaných služieb. A tiež uvádza, že za účelom 

dodržania a zabezpečenia požadovanej a nastavenej kvality poskytovaných služieb, sú tieto 

služby, ktoré sú poskytované na základe uvedenej zmluvy, smerované do oblasti 

prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry, výroby a dodávky vody a jej odkanalizovania 

a čistenia. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť uvádza, že v roku 2018 boli 

uvedené služby (management free) účtované do správnej réžie (činnosť 80), ale podľa ich 

charakteru mali byť vo výrobnej réžii vody a kanálu (činnosti 02 a 03). Ďalej Podtatranská 

vodárenská prevádzková spoločnosť uvádza, že po ukončení uzávierky za rok 2018 už nebolo 

možné robiť preúčtovanie medzi činnosťami, a preto ostali v hlavnej knihe uvedené náklady 

na nesprávnej činnosti. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť tiež uviedla, že do 

prílohy č. 5 boli uvedené náklady rozdelené v pomere 40 % PV a 60 % OV (riadok 6 – 

Ostatné služby). V závere svojho vyjadrenia Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť uviedla, že týmto pochybením nepoškodila odberateľov vodného  

a stočného. 

 

 Správny orgán konštatuje, že náklady na služby management free podľa svojho 

charakteru nepatria do stĺpcov ekonomicky oprávnených nákladov pitnej a odpadovej vody 

prílohy č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z., pretože sú to náklady útvarov Podtatranskej 

vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, ktoré priamo nesúvisia s výrobou a dodávkou pitnej 
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vody a odvádzaním a čistením odpadovej vody. Správny orgán tiež konštatuje, že ostatné 

skutočnosti uvedené Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou v jej vyššie 

uvedenom vyjadrení nemajú vplyv na kontrolné zistenia a porušenie povinností uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

 

Z dokladov predložených Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou 

úradu dňa 27. 11. 2019 k prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. bolo ďalej kontrolórmi pri 

výkone kontroly zistené, že skutočné ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti 

za rok 2018 v položke ostatné prevádzkové náklady predstavovali celkovú sumu ......... eura, 

pričom: pri pitnej vode boli v sume ........ eura a nie v sume ......... eur, ktorú Podtatranská 

vodárenská prevádzková spoločnosť uviedla v prílohe č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. a pri odpadovej vode boli v sume ........ eura a nie v sume ......... eur, ktorú 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť uviedla v prílohe č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. predloženej úradu dňa 19. 11. 2019 prostredníctvom emailu. 

 

Tým, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť uviedla v prílohe  

č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. pri pitnej vode v položke ostatné prevádzkové náklady 

nepravdivý údaj v sume ......... eur a pri odpadovej vode v položke ostatné prevádzkové 

náklady uviedla nepravdivý údaj v sume ......... eur, pričom skutočne ostatné prevádzkové 

náklady pri pitnej vode boli v sume ........ eura a ostatné prevádzkové náklady pri odpadovej 

vode boli sume ........ eura,  porušila § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. 

 

K vyššie uvedenému kontrolnému zisteniu sa Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť vyjadrila listom „Vyjadrenie k ostatným prevádzkovým nákladom za rok 2018“ 

zaevidovaným úradom pod ev. č. 2343/2020/BA, ktorý sa nachádza v prílohe č. 8 protokolu, 

v ktorom okrem iného uviedla, že pri predkladaní skutočných údajov za regulované činnosti 

za rok 2018 boli presunuté do ekonomicky oprávnených nákladov náklady na vysporiadanie 

škodovej udalosti za úhyn rýb vo výške ........ eura a nákladová rezerva na zmluvnú obnovu 

majetku vo výške ......... eur - rezerva sa účtuje na účtoch ............. a tieto rezervy sa zatiaľ 

nepoužili, sleduje ich podľa jednotlivých zmlúv s obcami na účte ......  

a po ukončení bude záležať na dohode s vlastníkom ako sa to vysporiada. Podtatranská 

vodárenská prevádzková spoločnosť tiež uvádza, že uvedené zistenia berie na vedomie a pri 

uvedenom zistení nedošlo k poškodeniu odberateľa. 

 

 Správny orgán konštatuje, že náklady na vysporiadanie škodovej udalosti za úhyn rýb 

a nákladová rezerva na zmluvnú obnovu majetku podľa svojho charakteru nepatria do stĺpcov 

ekonomicky oprávnených nákladov pitnej a odpadovej vody prílohy č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z., pretože priamo nesúvisia s výrobou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním 

a čistením odpadovej vody. Správny orgán tiež konštatuje, že ostatné skutočnosti uvedené 

Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou v jej vyššie uvedenom vyjadrení 

nemajú vplyv na kontrolné zistenia a porušenie povinností uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

Tým, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z., pretože poskytla úradu nepravdivé  

údaje v položke ostatné služby a v položke ostatné prevádzkové náklady v prílohe  

č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá bola predložená úradu na základe žiadosti 

ev. č. 39239/2019/BA zo dňa 19. 11. 2019, čím spáchala správny delikt podľa výroku tohto 

rozhodnutia. 
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Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť oprávnená v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku 

kontrolným zisteniam a podať ku kontrolným zisteniam námietky v lehote určenej 

zamestnancami úradu, pričom sa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť v zmysle 

svojho práva vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam v úradom určenej lehote do 10. 02. 2020 

nevyjadrila. 

 

Správny orgán listom ev. č. 16929/2020/BA zo dňa 15. 06. 2020 oznámil 

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, 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. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť sa k oznámeniu o začatí správneho konania 

zo dňa 15. 06. 2020 vyjadrila listom „Vyjadrenie k podkladom pre správne konanie 

a rozhodnutie“ zo dňa 24. 06. 2020 doručeným úradu dňa 25. 06. 2020 a zaevidovaným pod 

ev. č. 17595/2020/BA, v ktorom okrem iného uvádza, že náklady na strategické riadenie 

spoločnosti neboli zahrnuté do výpočtu ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou, na základe ktorého úrad zvýšil maximálnu cenu rozhodnutím  

č. 0008/2019/V zo dňa 29. 07. 2019. Ďalej Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 

uvádza, že v prílohe č. 5 predloženej v rámci návrhu na zmenu cenového rozhodnutia zo dňa 

02. 07. 2019 boli uvedené náklady vyňaté a tiež uvádza, že vykázaním nesprávnych údajov 

v prílohe č. 5 v rámci vykázania skutočných údajov za rok 2018 nepoškodila odberateľov 

vodného a stočného. V závere svojho vyjadrenia Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť uvádza, že zároveň potvrdzuje, že predmetné náklady sú v rokoch 2019 

a nasledujúcich zaúčtované na činnostiach, kam patria (v súlade so zisteniami kontroly), a že 

vykazovanie predmetných nákladov v rámci prílohy č. 5 pri predkladaní skutočných údajov za 

rok 2019 a v ďalších rokoch je v súlade s účtovníctvom. 

 

Správny orgán konštatuje, že vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti týkajúce sa návrhu na zmenu cenového rozhodnutia sa netýka predmetu kontroly. 

Správny orgán tiež konštatuje, že ostatné skutočnosti uvedené Podtatranskou vodárenskou 

prevádzkovou spoločnosťou v jej vyššie uvedenom vyjadrení, ako napríklad to, že vykázaním 

nesprávnych údajov v prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. v rámci vykázania skutočných 

údajov za rok 2018 nepoškodila odberateľov vodného a stočného, vyhodnocuje správny orgán 

ako poľahčujúcu okolnosť a prihliada na ňu pri určovaní výšky pokuty za spáchanie 

správneho deliktu Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou uvedeného vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

 

Správny orgán sa po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou 

kontrolou stotožnil so zisteniami porušení zákona č. 250/2012 Z. z. preukázaných kontrolou. 

Správny orgán pri ukladaní pokuty Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti podľa 

§ 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 1000,- eur za porušenie povinnosti 

uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov 

a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej 

pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky porušenia 

povinnosti. 

 

Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty za preukázané porušenia 

zákona vzal do úvahy všetky skutočnosti uvedené Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou 

spoločnosťou v jej vyjadreniach. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal ale tiež do 
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úvahy skutočnosť, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť je povinná 

dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za 

dodržiavanie ktorých zodpovedá. Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky 

dôkazy, skutočnosti svedčiace v prospech aj v neprospech Podtatranskej vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach. Zhodnotil a zobral do 

úvahy všetky jemu známe liberačné dôvody, respektíve poľahčujúce okolnosti, a to najmä 

skutočnosť, že sa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť nedopustila v zmysle 

ustanovenia § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. správneho deliktu opakovane do 3 rokov 

odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Zároveň správny orgán prihliadol aj 

na priťažujúce okolnosti, a to najmä na skutočnosť, že v prípade spáchania správneho deliktu 

podľa výroku tohto rozhodnutia sa jedná o poskytnutie nepravdivých údajov Podtatranskou 

vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou v dvoch položkách prílohy č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, a to položku ostatné služby a položku ostatné prevádzkové 

náklady. 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, kladeným na presné a jednoznačné vymedzenie spáchaných 

správnych deliktov tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými, a racionálne a presvedčivo 

formulované odôvodnenie. 

 

Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a rozbore poľahčujúcich a priťažujúcich 

okolností, správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom 

ustanovenej sadzby, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu 

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti 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. 16929/2020/BA zo dňa 15. 06. 2020 oznámil 

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, 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. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť sa k oznámeniu o začatí správneho konania 

zo dňa 15. 06. 2020 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, 
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ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,  

je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

Ing. Slávka Jánošíková, PhD. 

          generálna riaditeľka sekcie 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968 

 

 

 

 


