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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: 0027/2020/K       Bratislava  21. 05. 2020 

Č.sp.: 4107-2020-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 povinností vyplývajúcich zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov a na základe protokolu č. 512/2019 o výsledku 

vykonanej kontroly prerokovaného dňa 08. 11. 2019 a ďalších podkladov rozhodol tak, že 

účastníkovi konania BPS Ladomirová, s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava,  

IČO: 46 148 663 u k l a d á podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

  

 

úhrnnú pokutu 

 

vo výške 2 700,- eur 

(slovom dvetisícsedemsto eur), 

 

 

za spáchanie správnych deliktov tým, že:  

 

1. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach, pretože poskytol úradu nepravdivé údaje o množstve vyrobenej 

elektriny meranej na svorkách generátora zariadenia (AE), o množstve technologickej 

spotreby tepla nemeranej (QTS max) a o výške percentuálneho posúdenia podielu dodávky 

využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za rok 2018 (PP), a to v dokumente „Percentuálne 

posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci 

kalendárny rok 2018“ predloženom úradu na základe žiadosti úradu ev. č. 30149/2019/BA zo 

dňa 22. 07. 2019, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona  

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

 

2. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach, pretože neznížil pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku na rok 

2018 schválenú úradom rozhodnutím úradu č. 0137/2017/E-OZE zo dňa 13. 12. 2016 o 30 % 

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 

neskorších predpisov, pretože v roku 2018 nevyužil z ročnej výroby tepla najmenej 50 % 

na dodávku využiteľného tepla ale len 45,32 %, čím nevykonával regulovanú činnosť v súlade 

s rozhodnutím úradu č. 0137/2017/E-OZE zo dňa 13. 12. 2016, a dopustil sa správneho 
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deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach. 

 
 Pokutu spolu vo výške 2 700,- 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 500272020. 

 

Odôvodnenie: 

 

V súlade s písomným poverením č. 512/2019 na vykonanie kontroly zo dňa  

15. 07. 2019 vykonali zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ 

alebo „správny orgán“) v dňoch od 23. 07. 2019 do 08. 11. 2019 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 

záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti 

dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky a  tepelnej energetiky za 

roky 2018 - 2019 v spoločnosti BPS Ladomirová, s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, 

IČO: 46 148 663 (ďalej len „spoločnosť BPS Ladomirová“). 

 

Spoločnosť BPS Ladomirová bola dňa 18. 05. 2011 zapísaná do Obchodného registra 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 73161/B. Na základe výpisu 

z obchodného registra je predmetom podnikania spoločnosti BPS Ladomirová okrem iného 

výroba tepla, rozvod tepla. Spoločnosť BPS Ladomirová bola v kontrolovanom roku 2018 

držiteľom povolenia č. č. 2014T 0552 – 1. zmena vydaného dňa 07. 05. 2015 na predmet 

podnikania výroba tepla, rozvod tepla s dobou začatia výkonu podnikania 29. 12. 2014, 

pričom kópia predmetného povolenia sa nachádza ako príloha č. 3 protokolu č. 512/2019 

o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“). Úrad vydal pre spoločnosť BPS 

Ladomirová taktiež dňa 18. 02. 2014 potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti  

č. 243/2014/E-PT a dňa 23. 04. 2015 potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti  

č. 120/2015/E-PT na činnosť: výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny 

s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, pre zariadenie: Bioplynová stanica 

Ladomirová, pričom ich kópie sa nachádza ako príloha č. 4 protokolu. Potvrdenie 

o oznamovacej povinnosti je zároveň dokladom o oprávnení podnikať v energetike. 

 

Dňa 08. 03. 2019 vydal úrad pre spoločnosť BPS Ladomirová potvrdenie o pôvode 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie č. 0103/2018/PoP-OZE za rok 2018, pričom jeho 

kópia sa nachádza ako príloha č. 5 protokolu, pre zariadenie výrobcu elektriny využívajúce 

technológiu výroby elektriny zo spaľovania bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou 

technológiou v zariadení výrobcu elektriny ,,Bioplynová stanica Ladomirová“ s celkovým 

inštalovaným výkonom 0,999 nachádzajúcom sa v k. ú. Ladomirová na pozemku  

s parc. č. E-KN 839/12, 839/13, 839/14, 839/15, 839/16, 839/17.  

 

Spoločnosť BPS Ladomirová v kontrolovanom roku 2018 vyrábala elektrinu 

technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu 

vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou v zariadení „Bioplynová stanica 

Ladomirová“. Vyrobené množstvo elektriny bolo v roku 2018 dodávané do sústavy 

...................................................................................................................... Ďalej spoločnosť 

BPS Ladomirová v roku 2018 vyrábala teplo, ktoré nebolo realizované koncovým 

odberateľom, ale využité pre vlastnú spotrebu v rámci areálu BPS Ladomirová, s.r.o. 
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Úrad listom ev. č. 9767/2020/BA zo dňa 21. 04. 2020 oznámil spoločnosti BPS 

Ladomirová začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona 

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

Ladomirová, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia 

uvedené v protokole ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním. 

 

Vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 veta prvá Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd, z Odporúčania výboru ministrov z 13. 02. 1991 ako aj z judikatúry Európskeho súdu 

pre ľudské práva (napr. rozsudok Neumeister v. Rakúsko z júla 1976) trestanie za správne 

delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb – 

podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Je preto 

nevyhnutné poskytnúť záruky a práva, ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom 

poriadku nielen obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná 

administratívnoprávna zodpovednosť, čo napokon vyplýva aj zo zásady č. 6 odporúčania 

o správnych sankciách, podľa ktorej je nevyhnutné v rámci správneho konania vo veciach 

správnych sankcií, poskytovať okrem záruk spravodlivého správneho konania v zmysle 

rezolúcie (77)31, aj pevne zavedené záruky v trestnom konaní. Nemožno pritom opomenúť,  

že hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a správnymi deliktami,  

za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú 

odvodené prirodzeno-právnymi princípmi.  

 

V administratívno-právnom trestaní je potrebné rešpektovať Odporúčanie výboru 

ministrov Rady Európy (91) z 13. 02. 1991 (relative aux sanctions administratives), podľa 

ktorého pre ukladanie administratívnych sankcií platia analogicky zásady ukladania sankcií 

trestných s tým, že správny (administratívny) postih protiprávneho správania možno uplatniť 

len v primeranej lehote. 

 

Keďže administratívne trestanie má aj podľa štrasburskej judikatúry trestnoprávny 

charakter, treba vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky aj z Trestného 

zákona. 

 

Na rozdiel od Trestného zákona právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty 

správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh deliktov. 

Pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „analogiae 

legis” tzv. absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest 

pohlcuje miernejší). Zbiehajúce delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší 

z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu 

a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov, závažnosť pritom treba 

posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže 

záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená. 

 

V tomto smere je jednotná aj judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  

(napríklad sp. zn. 3Sžn/68/2004, 3Sž/85/2007, 8Sžo/28/2007, 8Sžo/147/2008, 2Sžf/9/2010, 

2Sžf/44/2011, 5Sž/21/2010), podľa ktorej sa uvedené princípy v správnom trestaní v plnom 

rozsahu aplikujú a že trestanie za správne delikty musí podliehať rovnakému režimu ako 

trestný postih za trestné činy. 

 

S ohľadom na spomenuté princípy správneho trestania, ktoré musia zodpovedať 

trestaniu v trestnom práve, správny orgán zistené porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. posúdil 

ako súbeh správnych deliktov, pritom podľa trestnoprávnej teórie o súbeh trestných činov ide 

vtedy, ak ten istý páchateľ spácha dva alebo viac trestných činov pred tým, ako bol 
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za niektorý z nich odsúdený súdom prvého stupňa, a pokiaľ nezanikla trestnosť niektorého 

z nich, a regulovanému subjektu uložil, z hľadiska hmotnoprávnych účinkov súbehu, úhrnnú 

pokutu za správny delikt najprísnejšie postihnuteľný podľa absorpčnej zásady, ktorá sa 

v trestnom práve uplatňuje pri trestaní zbiehajúcich sa trestných činov. 

 

Nakoľko za obidva správne delikty, za porušenie povinností podľa § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z. a § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. správny orgán ukladá 

pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z., a to v rozpätí sadzby od 500 eur 

do 100 000 eur, správny orgán spoločnosti BPS Ladomirová uložil úhrnnú pokutu podľa  

§ 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. s použitím analógie legis § 41 ods. 1 zákona  

č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

 

1. 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. 

 

Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 

energie a elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou ustanovuje zákon  

č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej 

výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  

len „zákon č. 309/2009 Z. z.“). 

 

Podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 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 dňa 07. 12. 2015 vyhlášku 

č. 15/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 

(ďalej len „vyhláška č. 15/2016 Z. z.“) s účinnosťou od 01. 01. 2016. 

 

Na základe žiadosti úradu ev. č. 30149/2019/BA zo dňa 22. 07. 2019, nachádzajúcej sa 

v prílohe č. 2 protokolu, predložila spoločnosť BPS Ladomirová kontrole dňa 23. 07. 2019 

dokument „Percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla 

za predchádzajúci kalendárny rok 2018“ podľa zákona č. 309/2009 Z. z., nachádzajúci sa 

v prílohe č. 16 protokolu, podľa ktorého bol percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla za kalendárny rok 2018 vo výške 51,29 %. 

 

Spoločnosť BPS Ladomirová uviedla vo vyššie uvedenom dokumente „Percentuálne 

posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci 

kalendárny rok 2018“ nasledovné údaje, ktoré použila vo výpočte: ročná výroba tepla (Q): 

....... MWh, výroba elektriny meraná na svorkách generátora zariadenia (AE): ....... MWh, 
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projektovaný inštalovaný tepelný výkon zariadenia (PQ): ..... MW, projektovaný inštalovaný 

elektrický výkon zariadenia (PE): ..... MW, technologická spotreba tepla nemeraná (QTS max): 

....... MWh, skutočné merané množstvo dodávky využiteľného tepla, okrem dodávky 

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

 

Protokol uvádza, že spoločnosť BPS Ladomirová nedodávala v roku 2018 teplo 

žiadnym odberateľom a vyrobené teplo bolo využité v rámci vlastnej spotreby, čo oznámila 

úradu listom doručeným úradu dňa 27. 03. 2019, nachádzajúcom sa v príloha č. 7 protokolu. 

 

 Na základe žiadosti úradu o predloženie dokladov č. 30149/2019/BA zo dňa 

22. 07. 2019, nachádzajúcej sa v prílohe č. 2 protokolu, ďalej predložila spoločnosť BPS 

Ladomirová kontrole dňa 02. 08. 2019 faktúry za dodávku elektriny za rok 2018 na straty 

(faktúra č. 20180101 zo dňa 07. 02. 2018, č. 20180201 zo dňa 07. 03. 2018, č. 20180601 zo 

dňa 09. 07. 2018, č. 20180701 zo dňa 07. 08. 2018, č. 20180801 zo dňa 06. 09. 2018, 

č. 20180901 zo dňa 06. 10. 2018, č. 20181001 zo dňa 06. 11. 2018, č. 20181101 zo dňa  

06. 12. 2018, č. 20181201 zo dňa 06. 01. 2019) a na doplatok (faktúra č. 20180102 zo dňa  

07. 02. 2018, č. 20180202 zo dňa 07. 03. 2018, č. 20180602 zo dňa 09. 07. 2018, č. 20180702 

zo dňa 07. 08. 2018, č. 20180802 zo dňa 06. 09. 2018, č. 20180902 zo dňa 06. 10. 2018,  

č. 20181002 zo dňa 06. 11. 2018, č. 20181102 zo dňa 06. 12. 2018, č. 20181202 zo dňa  

06. 01. 2019), pričom predmetné faktúry sa nachádzajú v prílohe č. 14 protokolu. 

 

Súčasťou všetkých predložených faktúr sú prílohy, a to tabuľky s názvom „Údaje 

o výrobe a dodávke elektriny pre uplatnenie podpory v zmysle zákona č. 309/2009“, podľa 

ktorých bolo kontrolou zistené skutočné množstvo vyrobenej elektriny na svorkách 

generátorov v zariadení ,,Bioplynová stanica Ladomirová“ za všetky mesiace v roku 2018 

(súčet riadkov B v predmetných tabuľkách) v objeme ....... MWh a vlastná technologická 

spotreba v zariadení ,,Bioplynová stanica Ladomirová“ za všetky mesiace v roku 2018 (súčet 

riadkov C v predmetných prehľadoch) bola v objeme ...... MWh. Bilančné údaje o výrobe 

a spotrebe elektriny za rok 2018 (prehľad fakturácie cien elektriny za dodávku elektriny do 

distribučnej siete na krytie strát a fakturácie pre uplatnenie doplatku na vyrobenú elektrinu za 

rok 2018) sa nachádzajú v prílohe č. 15 protokolu. 

 

Množstvo vyrobenej elektriny meranej na svorkách generátora zariadenia (AE)  

za rok 2018 bolo teda ....... MWh a nie ....... MWh, ako to spoločnosť BPS Ladomirová 

uviedla vo svojom dokumente „Percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z 

ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2018“. 

 

Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu 

ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou 

fermentáciou, vydanej 25. 10. 2011, s účinnosťou do 31. 12. 2015 (ďalej len ,,vyhláška 

č. 372/2011 Z. z.) ak nie je technologická spotreba tepla zariadenia meraná, vypočíta sa podľa 

vzorca: 

QTS = 0,15 x Q, 

pričom 

QTS – technologická spotreba tepla zariadenia v megawatthodinách za rok. 

 

Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 15/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu 

ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny, vydanej 07. 12. 2015, s účinnosťou od 01. 01. 2016 

(ďalej len ,,vyhláška č. 15/2016 Z. z.) ak nie je technologická spotreba tepla meraná, vypočíta 

sa podľa vzorca 

QTS = 0,1 x Q, 
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kde 

Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok, 

QTS - technologická spotreba tepla v megawatthodinách za rok. 

 

Kontrolou údajov uvedených vo vyššie uvedenom dokumente „Percentuálne 

posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci 

kalendárny rok 2018“ bolo zistené, že spoločnosť BPS Ladomirová pri výpočte 

technologickej spotreby tepla nemeranej (QTS max) za rok 2018 postupovala podľa vzorca 

uvedeného v ustanovení § 1 ods. 3 vyhlášky č. 372/2011 Z. z., t. j. podľa vzorca  

QTS max = 0,15 x Q a nie podľa vzorca QTSmax = 0,1 x Q uvedeného v ustanovení § 1 ods. 3 

vyhlášky č. 15/2016 Z. z. účinnej od 01. 01. 2016. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť BPS Ladomirová mala pre výpočet 

technologickej spotreby tepla nemeranej za rok 2018 postupovať podľa § 1 ods. 3 vyhlášky  

č. 15/2016 Z. z., teda podľa vzorca QTSmax = 0,1 x Q. Potom technologická spotreba tepla 

nemeraná (QTS max) sa rovná ....... MWh (výpočet je uvedený nižšie) a nie ....... MWh, ako to 

spoločnosť BPS Ladomirová uviedla vo svojom výpočte v dokumente „Percentuálne 

posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci 

kalendárny rok 2018“. 

 

Výpočet podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla 

za kalendárny rok 2018 vypracovaný kontrolou podľa vzorcov a postupov uvedených 

vo vyhláške č. 15/2016 Z. z. a je nasledovný: 

 

Výpočet ročnej výroby tepla (Q): Q = AE  x  PQ / PE 

Hodnoty vstupujúce do výpočtu: 

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

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

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

potom: 

Q = AE  x  PQ / PE 

Q = ....... MWh x ..... MW / ..... MW 

Q = ....... MWh 

Výpočet technologickej spotreby tepla nemeranej (QTS max): QTS max = 0,1 x Q 

Hodnota vstupujúca do výpočtu: 

- ročná výroba tepla (Q): 988,516 MWh, 

potom: 

QTS max = 0,1 x Q 

QTS max = 0,1 x ....... MWh 

QTS max = ....... MWh  

Výpočet percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla (PP): PP = 100 x QVT / Q 

Hodnoty vstupujúce do výpočtu: 

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

- dodávka využiteľného tepla, okrem dodávky využiteľného tepla využitého na výrobu 

elektriny (Qm): ....... MWh, 

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

- dodané využiteľné teplo v megawatthodinách za rok vrátane technologickej spotreby 

tepla v megawatthodinách za rok 2018 (QVT): ....... MWh + ....... MWh, 

potom: 

PP = 100 x QVT / Q 

PP = 100 x (....... MWh + ....... MWh) / ....... MWh 
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PP = 100 x .......... / ....... MWh 

PP = 45,32 % 

 

A teda kontrolou bolo zistené, že po dosadení skutočných údajov zistených kontrolou 

do výpočtu percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla podľa vzorcov a postupov 

uvedených vo vyhláške č. 15/2016 Z. z. bol skutočný percentuálny podiel dodávky 

využiteľného tepla za rok 2018 vo výške 45,32 % a nie 51,29 %, ako to deklarovala 

spoločnosť BPS Ladomirová vo svojom výpočte percentuálneho podielu dodávky 

využiteľného tepla v dokumente „Percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2018“. 

 

Uvedeným postupom spoločnosť BPS Ladomirová predložila úradu nepravdivé údaje 

o množstve vyrobenej elektriny meranej na svorkách generátora zariadenia (AE), o množstve 

technologickej spotreby tepla nemeranej (QTS max) a o výške percentuálneho posúdenia 

podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za rok 2018, čím porušila 

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

 

K vyššie uvedeným kontrolným zisteniam predložila spoločnosť BPS Ladomirová 

úradu vyjadrenie, nachádzajúce sa prílohe č. 17 protokolu, v ktorom okrem iného uviedla, že 

v reakcii na porušenia uvedené v liste úradu konštatuje, že sú v niektorých častiach pravdivé 

a nenamieta svoje porušenia, ktoré sa stali pri písomnom vyhotovení podkladov k potvrdeniu 

o pôvode elektriny, ale chce poukázať na to, že v januári 2019 stiahla dokument z webového 

sídla úradu medzi tlačivami Percentuálne posúdenie podielu dodávky využiteľného tepla 

z ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok, kde bol v dokumente údaj v odseku 

f), výpočet technologickej spotreby tepla najmenej: 0,15 x Q (MWh). Spoločnosť BPS 

Ladomirová ďalej uvádza, že je pravdou, že ju neospravedlňuje neznalosť zákona ale ani 

po predložení formuláru a príloh jej úrad konanie neprerušil a nevyzval ju na odstránenie 

nedostatkov minimálne čo sa týka ,,starého tlačiva“ a hlavne čo ju po kontrole zaráža, že jej 

úrad chce odobrať 30 % doplatku za rok 2018 aj napriek tomu, že to úrad sám odsúhlasil, 

keďže postupovala v zmysle usmernenia, resp. verejne dostupných dokumentov úradu. 

 

K vyššie uvedenému vyjadreniu spoločnosti BPS Ladomirová zaujal v protokole úrad 

stanovisko, v ktorom uvádza, že vyhlášku č. 15/2016 Z. z. vydalo dňa 07. 12. 2015 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a tá nadobudla účinnosť 01. 01. 2016. Úrad 

uvádza, že na webovom portáli Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bola a je táto 

vyhláška verejne dostupná a zverejnená v časti energetika / legislatíva / obnoviteľné zdroje, 

a to konkrétne na: https://www.mhsr.sk/energetika/legislativa/obnovitelne-zdroje-energie-a-

kombinovana-vyroba s tým, že odkazuje na portál www.slov-lex.sk, na ktorom je možné 

sledovať vydanie, zmeny, vzťahy akýchkoľvek vyhlášok. Úrad uvádza, že taktiež jej vydaniu 

predchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie za účasti verejnosti. Spoločnosť BPS 

Ladomirová mala niekoľko ďalších možností, kde mohla sledovať vydanie vyhlášok resp. ich 

zmien, napr. na webovom portáli www.epi.sk, www.zakonypreludi.sk, a teda ju mala riadne 

aplikovať. Nie je zákonnou povinnosťou úradu zverejňovať predmetnú vyhlášku č. 15/2016 

Z. z. na svojom webovom sídle a ani upozorňovať na jej zmeny. Úrad uvádza, že každý 

regulovaný subjekt vykonávajúci regulovanú činnosť je povinný dodržiavať právne predpisy 

súvisiace s výkonom tejto činnosti a má pravidelne a riadne sledovať zmeny v príslušných 

právnych predpisoch. Úrad tiež uviedol, že kontrolou predložených faktúr vrátane ich príloh – 

tabuliek s názvom „Údaje o výrobe a dodávke elektriny pre uplatnenie podpory v zmysle 

Zákona č. 309/2009“ (v prílohe č. 14 protokolu) bolo zistené správne skutočné množstvo 

vyrobenej elektriny na svorkách generátorov za všetky mesiace v roku 2018 (súčet riadkov  

B v predmetných tabuľkách) v objeme ....... MWh (bilančné údaje o výrobe a spotrebe 

https://www.mhsr.sk/energetika/legislativa/obnovitelne-zdroje-energie-a-kombinovana-vyroba
https://www.mhsr.sk/energetika/legislativa/obnovitelne-zdroje-energie-a-kombinovana-vyroba
http://www.slov-lex.sk/
http://www.epi.sk/
http://www.zakonypreludi.sk/
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elektriny za rok 2018 sú v prílohe č. 15 protokolu). Z uvedeného vyplýva, že údaj o množstve 

vyrobenej elektriny meranej na svorkách generátora zariadenia (AE) za rok 2018 v objeme 

....... MWh, ktoré uviedla spoločnosť BPS Ladomirová vo svojom dokumente „Percentuálne 

posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci 

kalendárny rok 2018“ bol nesprávny. Ďalej mala spoločnosť BPS Ladomirová pre výpočet 

technologickej spotreby tepla nemeranej za rok 2018 postupovať podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 

15/2016 Z. z., teda podľa vzorca QTSmax = 0,1 x Q, potom technologická spotreba tepla 

nemeraná (QTS max) sa rovná ....... MWh. Údaj o technologickej spotrebe tepla nemeranej 

(QTS max) za rok 2018 v objeme ....... MWh, ktorý uviedla spoločnosť BPS Ladomirová 

vo svojom dokumente „Percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej 

výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2018“ bol nesprávny. Úrad uvádza, že 

následne, po dosadení vyššie uvedených skutočných hodnôt (AE) a (QTS max)  zistených 

kontrolou do výpočtu percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla podľa vzorcov 

a postupov uvedených vo vyhláške  

č. 15/2016 Z. z. bol skutočný vypočítaný percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla 

za rok 2018 vo výške 45,32 % a nie 51,29 %, ako to deklarovala spoločnosť BPS Ladomirová 

vo svojom výpočte percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla (v prílohe  

č. 16 protokolu). Úrad konštatuje, že uvedeným postupom predložila spoločnosť BPS 

Ladomirová úradu nepravdivé údaje o množstve vyrobenej elektriny meranej na svorkách 

generátora zariadenia (AE), o množstve technologickej spotreby tepla nemeranej (QTS max)  

a o výške percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby 

tepla (PP) za rok 2018, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. 

 

Tým, že spoločnosť BPS Ladomirová porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 250/2012 Z. z., pretože poskytla úradu nepravdivé údaje o množstve vyrobenej 

elektriny meranej na svorkách generátora zariadenia (AE), o množstve technologickej 

spotreby tepla nemeranej (QTS max) a o výške percentuálneho posúdenia podielu dodávky 

využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za rok 2018 (PP), a to v dokumente „Percentuálne 

posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci 

kalendárny rok 2018“ predloženom úradu na základe žiadosti úradu ev. č. 30149/2019/BA zo 

dňa 22. 07. 2019, spáchala správny delikt podľa bodu 1. výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť 

v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu 

podľa všeobecne záväzného platného predpisu vydaného úradom. 

 

Podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii 

v elektroenergetike podlieha výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba 

elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. 

 

Podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sa 

na účely tohto zákona všeobecne rozumie pod technologickou vlastnou spotrebou elektriny 

spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a spotreba elektriny v stavebnej časti 

zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny 

a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste 

umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny. 
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Podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. na účely tohto zákona sa všeobecne 

rozumie pod elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom vrátane 

technologickej  vlastnej spotreby elektriny. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sa 

podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko 

účinnou kombinovanou výrobou zabezpečuje odberom elektriny prevádzkovateľom 

regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu 

elektriny na straty. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 

sa podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny 

vysoko účinnou kombinovanou výrobou zabezpečuje doplatkom. 

 

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov sa podpora 

podľa odseku 1 písm. b), c) a d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15 rokov 

od času uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie 

technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) 

sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW 

po celú dobu životnosti zariadenia výrobcu elektriny. 

 

Podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 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. 

 

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 

výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3, má právo 

na doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) na základe účtovného dokladu vystaveného 

prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy na skutočné množstvo elektriny vyrobenej 

za kalendárny mesiac alebo v prípade malého zdroja za kalendárny rok, z obnoviteľných 

zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, zníženej 

o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, upravenej podľa § 3 ods. 4, aj v tom prípade, 

že si právo na odber elektriny podľa písmena b) neuplatňuje. 

 

Podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov pri 

stanovení ceny sa rozumie doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na 

straty, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi 

elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou prevádzkovateľ regionálnej distribučnej 

sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené alebo na vymedzenom území 

ktorého sa nachádza. 
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Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov cena elektriny 

pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia 

zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie 

výrobcu elektriny uvedené do prevádzky. 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov úrad zmení 

cenu elektriny podľa odseku 3 na jeden kalendárny rok príplatkom, ktorý zohľadňuje výrazné 

zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré 

sa použili na výrobu elektriny. 

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov potvrdenie  

o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny 

prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, slúži na preukázanie práva na podporu 

podľa § 3.  

 

Podľa § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 

potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vydáva výrobcovi elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu 

spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, spaľovaním alebo spoluspaľovaním 

biokvapaliny alebo spotrebou biometánu, spaľovaním komunálnych odpadov s podielom 

biologicky rozložiteľnej zložky odpadov nad 55 %, spaľovaním bioplynu získaného 

anaeróbnou fermentáciou a z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku 

využiteľného tepla. 

 

Úrad vydal pre spoločnosť BPS Ladomirová dňa 08. 03. 2019 rozhodnutím  

č. 0103/2018/PoP-OZE zo dňa 08. 03. 2019 potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok 2018, ktoré sa nachádza v prílohe  

č. 5 protokolu. Podľa tohto rozhodnutia celkové množstvo vyrobenej elektriny v zariadení 

výrobcu elektriny v roku 2018 bolo vo výške ....... MWh, technologická vlastná spotreba pri 

výrobe elektriny bolo vo výške ...... MWh a percentuálny podiel množstva dodaného 

využiteľného tepla z celkového množstva vyrobeného tepla je vo výške 51,29 %. Pevná cena 

elektriny pre stanovenie doplatku sa pre rok 2018 neznížila. 

 

Pri cenovej regulácii na rok 2017 sa postupovalo podľa vyhlášky č. 260/2016 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania 

regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 260/2016 Z. z.“), účinnou 

od 30. 09. 2016 do 09. 02. 2017. 

 

 Podľa § 39 ods. 3 vyhlášky č. 260/2016 Z. z. návrhy cien na prvý rok regulačného 

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

do účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za návrhy cien podané podľa tejto vyhlášky a posúdia 

sa v súlade s touto vyhláškou. 

 

Dňa 10. 02. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania 

regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len ,,vyhláška č. 18/2017 Z. z.“). 

 

Podľa § 46 ods. 1 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa podľa tejto vyhlášky prvýkrát postupuje 

pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017. 
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Podľa § 46 ods. 2 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. do dňa doručenia cenového rozhodnutia 

regulovanému subjektu na rok 2017 sa uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 

2014 až 2016; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená. 

 

Podľa § 46 ods. 3 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. návrhy cien na prvý rok regulačného 

obdobia podané podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov do účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za návrhy cien podané podľa 

tejto vyhlášky a posúdia sa v súlade s touto vyhláškou. 

 

Podľa § 47 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa zrušuje vyhláška Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike.  

 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa cenová regulácia podľa odsekov 2 až 19 

a § 8 až 10 vzťahuje na výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov 

energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a cenová regulácia podľa § 11 sa vzťahuje 

na  výrobu elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva 

o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0137/2017/E-OZ zo dňa 13. 12. 2016, nachádzajúcom sa  

v prílohe č. 12 protokolu, schválil pre spoločnosť BPS Ladomirová na obdobie od  

01. 01. 2017 do 31. 12. 2021 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške  

...... eura/MWh, vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov  energie  

spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou v zariadení  

výrobcu elektriny  ,,Bioplynová stanica Ladomirová“ s celkovým inštalovaným výkonom 

0,999 MW umiestnenom na adrese 090 03 Ladomirová nachádzajúcej sa v k. ú. Ladomirová 

na pozemku s parc. č. E-KN 839/12, 839/13, 839/14, 839/15, 839/16, 839/17 (uvedená cena je 

bez dane z pridanej hodnoty). 

 

Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. cenové rozhodnutie na prvý rok 

regulačného obdobia, ktorým je rok 2017, platí na celé regulačné obdobie od 2017 do 2021, 

ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Vyššie uvedené rozhodnutie č. 0137/2017/E-OZ zo dňa 13. 12. 2016 okrem iného 

uvádza, že uvedená pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku sa znižuje o 30 % podľa  

§ 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z., ak sa 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. Znížená pevná ceny elektriny pre stanovenie doplatku sa uplatní pre rok, v ktorom 

sa z ročnej výroby tepla nevyužilo najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla. 

 

Zariadenie výrobcu elektriny, teda spoločnosti BPS Ladomirová, ,,Bioplynová stanica 

Ladomirová“ bolo uvedené do prevádzky 18. 12. 2013 podľa rozhodnutia č. 971/2013/175 

obce Ladomirová, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2013. 

 

Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2017 postupoval 

podľa § 7 a 8 vyhlášky č. 260/2016 Z. z. a vychádzal zo schválenej ceny elektriny 

pre stanovenie doplatku na rok predchádzajúci roku 2017 na základe času uvedenia zariadenia 

výrobcu elektriny do prevádzky a príplatku. 
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Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2017 sa  určila  podľa  §  8  vyhlášky  

č. 260/2016 Z. z. vo výške ...... eur/MWh a deklarovaného percentuálneho podielu dodaného 

množstva využiteľného tepla vo výške 66 %. 

 

Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. cenové rozhodnutie na prvý rok 

regulačného obdobia, ktorým je rok 2017, platí na celé regulačné obdobie od 2017 do 2021, 

ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov pri 

stanovení ceny sa rozumie doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na 

straty, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi 

elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou prevádzkovateľ regionálnej distribučnej 

sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené alebo na vymedzenom území 

ktorého sa nachádza.. 

 

Spoločnosť BPS Ladomirová, ako výrobca elektriny, uzatvorila dňa 09. 12. 2014 

„Zmluvu o dodávke elektriny, prevzatí zodpovednosti za odchýlku a doplatku“ (č. zmluvy 

........................................................), ktorej kópia tvorí prílohu č. 13 k protokolu, na dodávku 

elektriny zo zdroja na výrobu elektriny (typ zdroja: OZE – bioplyn, lokalita umiestnenia 

zdroja: Ladomirová, celkový inštalovaný výkon: 999 kW, EIC a číslo odovzdávacieho miesta: 

24ZVS00006977861/1358751), a to so spoločnosťou 

............................................................................................ a spoločnosťou 

...................................................... Predmetná zmluva sa uzatvorila na dobu určitú do zániku 

práva výrobcu na podporu podľa  

§ 3 ods. 1 písm. b) zákona o podpore, ktorá sa touto zmluvou realizuje. 

Predmetom tejto zmluvy podľa článku I ods. 1 je: 

a) Záväzok výrobcu dodať elektrinu odberateľovi v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona  

o podpore a odovzdať údaje o tejto výrobcom vyrobenej elektrine podľa ustanovení 

prevádzkového poriadku .... 

b) Záväzok odberateľa odobrať vo vlastnom mene a na vlastný účet od výrobcu elektrinu 

podliehajúcu podpore v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona o podpore za cenu 

za dodávku elektriny podľa tejto zmluvy. 

c) Záväzok odberateľa výrobcovi zaplatiť za odobranú elektrinu určenú cenu. 

d) Záväzok odberateľa prevziať zodpovednosť za odchýlku Výrobcu v zmysle  

§ 3 ods. 1 písm. d) zákona o podpore. 

e) Záväzok výrobcu vyrobiť elektrinu spôsobom, na ktorý sa vzťahuje podpora vo forme 

doplatku v zmysle § 3 ods. 1 písm. c) zákona o podpore a zároveň odovzdať údaje 

o takto vyrobenej elektrine ... v súlade s prevádzkovým poriadkom .... 

f) Záväzok ... v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a spôsobom v tejto 

zmluve uvedeným zaplatiť výrobcovi doplatok podľa cenového rozhodnutia Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví (v ďalšom „ÚRSO”) vydaného výrobcovi. 

 

 Na základe žiadosti úradu o predloženie dokladov č. 30149/2019/BA zo dňa 

22. 07. 2019, nachádzajúcej sa v prílohe č. 2 protokolu, ďalej predložila spoločnosť BPS 

Ladomirová kontrole dňa 02. 08. 2019 faktúry za dodávku elektriny za rok 2018 na straty 

(faktúra č. 20180101 zo dňa 07. 02. 2018, č. 20180201 zo dňa 07. 03. 2018, č. 20180601 zo 

dňa 09. 07. 2018, č. 20180701 zo dňa 07. 08. 2018, č. 20180801 zo dňa 06. 09. 2018, 

č. 20180901 zo dňa 06. 10. 2018, č. 20181001 zo dňa 06. 11. 2018, č. 20181101 zo dňa  

06. 12. 2018, č. 20181201 zo dňa 06. 01. 2019) a na doplatok (faktúra č. 20180102 zo dňa  
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07. 02. 2018, č. 20180202 zo dňa 07. 03. 2018, č. 20180602 zo dňa 09. 07. 2018, č. 20180702 

zo dňa 07. 08. 2018, č. 20180802 zo dňa 06. 09. 2018, č. 20180902 zo dňa 06. 10. 2018,  

č. 20181002 zo dňa 06. 11. 2018, č. 20181102 zo dňa 06. 12. 2018, č. 20181202 zo dňa  

06. 01. 2019), pričom predmetné faktúry sa nachádzajú v prílohe č. 14 protokolu. 

 

Súčasťou všetkých predložených faktúr sú prílohy, a to tabuľky s názvom „Údaje 

o výrobe a dodávke elektriny pre uplatnenie podpory v zmysle zákona č. 309/2009“, podľa 

ktorých skutočné množstvo vyrobenej elektriny na svorkách generátorov v zariadení 

,,Bioplynová stanica Ladomirová“ za všetky mesiace v roku 2018 (súčet riadkov B 

v predmetných tabuľkách) bolo v objeme ....... MWh a vlastná technologická spotreba 

v zariadení ,,Bioplynová stanica Ladomirová“ za všetky mesiace v roku 2018 (súčet 

riadkov C v predmetných prehľadoch) bola v objeme ...... MWh. Bilančné údaje o výrobe 

a spotrebe elektriny za rok 2018 (prehľad fakturácie cien elektriny za dodávku elektriny do 

distribučnej siete na krytie strát a fakturácie pre uplatnenie doplatku na vyrobenú elektrinu za 

rok 2018) sa nachádzajú v prílohe č. 15 protokolu. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že podľa vystavených faktúr, nachádzajúcich  

v prílohe č. 14 protokolu, fakturovala spoločnosť BPS Ladomirová prevádzkovateľovi 

distribučnej sústavy, spoločnosti ................................... dodávku elektriny do distribučnej 

siete, vyrobenej v zariadení „Bioplynová stanica Ladomirová“ v objeme  

....... MWh, v cene elektriny na doplatok vo výške ........ eur/MWh (...... eura/MWh – ....... 

eura/MWh), v sume ......... eura. V hlavnej knihe spoločnosti BPS Ladomirová, nachádzajúcej 

sa v prílohe č. 15 protokolu, sú tržby za dodávku elektriny na doplatok v sume ......... eura 

(účet č. 648001). 

 

Cena elektriny na straty pre rok 2018 bola určená úradom pre subjekt 

.................................. rozhodnutím č. 0010/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 vo výške ....... 

eura/MWh. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že podľa vystavených faktúr (v prílohe č. 14 protokolu) 

spoločnosť BPS Ladomirová vyfakturovala odberateľovi elektriny .......... dodávku elektriny 

vyrobenej v zariadení „Bioplynová stanica Ladomirová“ v objeme ....... MWh, 

v cene elektriny na krytie strát vo výške ....... eura/MWh, v sume ......... eura. V hlavnej knihe 

sú tržby za dodávku elektriny na straty v sume ......... eura (účet č. 601001, príloha č. 15 

k protokolu). 

 

Detailnejší prehľad fakturácie cien elektriny za dodávku elektriny do distribučnej siete 

na krytie strát a fakturácie pre uplatnenie doplatku na vyrobenú elektrinu za rok 2018 sa 

nachádza v prílohe č. 15 protokolu. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0137/2017/E-OZ zo dňa 13. 12. 2016, nachádzajúcom sa  

v prílohe č. 12 protokolu, schválil pre spoločnosť BPS Ladomirová na obdobie od  

01. 01. 2017 do 31. 12. 2021 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške  

...... eura/MWh, vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných  zdrojov energie  

spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou v zariadení  

výrobcu elektriny  ,,Bioplynová stanica Ladomirová“ s celkovým inštalovaným výkonom 

0,999 MW umiestnenom na adrese 090 03 Ladomirová nachádzajúcej sa v k. ú. Ladomirová 

na pozemku s parc. č. E-KN 839/12, 839/13, 839/14, 839/15, 839/16, 839/17 (uvedená cena je 

bez dane z pridanej hodnoty). 
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V zmysle § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. cenové rozhodnutie na prvý rok 

regulačného obdobia, ktorým je rok 2017, platí na celé regulačné obdobie, a teda od 2017 do 

2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. 

 

Podľa vyššie spomenutého rozhodnutia č. 0137/2017/E-OZ zo dňa 13. 12. 2016 

uvedená pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku sa znižuje o 30 % podľa § 3 ods. 11 

zákona č. 309/2009 Z. z., ak sa 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. Znížená pevná ceny 

elektriny pre stanovenie doplatku sa uplatní pre rok, v ktorom sa z ročnej výroby tepla 

nevyužilo najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla. 

 

Tým, že spoločnosť BPS Ladomirová v roku 2018 z ročnej výroby tepla využila  

45,32 % na dodávku využiteľného tepla, a teda z ročnej výroby tepla nevyužila najmenej  

50 % na dodávku využiteľného tepla, podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. cena 

elektriny na rok 2018 sa podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. 

 

Spoločnosť BPS Ladomirová však neznížila pevnú cenu elektriny pre stanovenie 

doplatku na rok 2018 schválenú rozhodnutím úradu č. 0137/2017/E-OZ zo dňa 13. 12. 2016  

a uvedeným postupom porušila § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K vyššie uvedeným kontrolným zisteniam predložila spoločnosť BPS Ladomirová 

úradu vyjadrenie, nachádzajúce sa prílohe č. 17 protokolu, ktorého znenie je uvedené 

v predchádzajúcom bode 2. tohto rozhodnutia. Taktiež stanovisko úradu k predmetnému 

vyjadreniu spoločnosti BPS Ladomirová je uvedené v bode 2. tohto rozhodnutia. 

 

Tým, že spoločnosť BPS Ladomirová porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 250/2012 Z. z., pretože neznížila pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku 

na rok 2018 schválenú úradom rozhodnutím úradu č. 0137/2017/E-OZE zo dňa 13. 12. 2016 

o 30 % 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 

neskorších predpisov, pretože v roku 2018 nevyužila z ročnej výroby tepla najmenej 50 % 

na dodávku využiteľného tepla ale len 45,32 %, čím nevykonávala regulovanú činnosť 

v súlade s rozhodnutím úradu č. 0137/2017/E-OZE zo dňa 13. 12. 2016, spáchala správny 

delikt podľa bodu 2. výroku tohto rozhodnutia. 

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je spoločnosť BPS Ladomirová 

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 

spoločnosť BPS Ladomirová v zmysle svojho práva vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam 

v úradom určenej lehote do 07. 11. 2019 nevyjadrila. 

 

Správny orgán listom ev. č. 9767/2020/BA zo dňa 21. 04. 2020 oznámil spoločnosti 

BPS Ladomirová, 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 Ladomirová sa 

k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 21. 04. 2020 nevyjadrila. 
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Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty za preukázané porušenia 

zákona vzal do úvahy všetky skutočnosti uvedené spoločnosťou BPS Ladomirová v jej 

vyjadreniach. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal však do úvahy skutočnosť, že 

spoločnosť BPS Ladomirová 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 spoločnosti BPS Ladomirová jednotlivo aj v ich 

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

spoločnosťou BPS Ladomirová a navrhnuté liberačné dôvody, respektíve poľahčujúce 

okolnosti. Správny orgán uvádza, že je jednou zo základných povinností spoločnosti BPS 

Ladomirová plniť si povinnosti, ktoré jej vyplývajú z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť 

regulácie sieťových odvetví a teda najmä poskytovať  úradu  bezodplatne úplné  a  pravdivé  

údaje,  podklady,  doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely zákona a na výkon 

pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom. Zároveň prihliadol aj 

na priťažujúce okolnosti, kde správny orgán vzal do úvahy najmä fakt, že sa spoločnosť BPS 

Ladomirová dopustila 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, a to 

rozhodnutia č. 0216/2015/K zo dňa 27. 10. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  

13. 11. 2015, rozhodnutia č. 0020/2016/S-SD zo dňa 16. 08. 2016, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 09. 09. 2016, rozhodnutia č. 0002/2018/T-SD zo dňa 16. 08. 2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 09. 2018 a rozhodnutia č. 0125/2018/S-SD zo dňa  

14. 12. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 01. 2019. Uvedené skutočnosti, a teda 

opakované spáchanie správnych deliktov, správny orgán považuje za výrazne priťažujúcu 

okolnosť. 

 

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 

spoločnosti BPS Ladomirová 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. 9767/2020/BA zo dňa 21. 04. 2020 oznámil spoločnosti  

BPS Ladomirová, 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 Ladomirová sa 
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k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 21. 04. 2020 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, sekcia cenovej 

regulácie, 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. Slávka Jánošíková, PhD. 

          generálna riaditeľka sekcie 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: BPS Ladomirová, s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava ,  

IČO: 46 148 663 


