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Č.sp.: 415-2022-BA 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor plynárenstva a obchodu s elektrinou 

a plynom ako vecne príslušný správny orgán na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. c) tretieho bodu  

v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov týmto podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje 

 

správne konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti podľa  

§ 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov voči účastníkovi konania PAMIZ, s.r.o., 411 Košeca, 018 64 Košeca,  

IČO: 36 011 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,  

vložka č.: 3519/R, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet  

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou 

a plynom. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva a obchodu 

s elektrinou a plynom (ďalej len „úrad”) kontrolou plnenia povinností regulovaných subjektov 

podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.”) zisťoval, či si spoločnosť PAMIZ, s.r.o., 411 Košeca,  

018 64 Košeca, IČO: 36 011 011 (ďalej len „PAMIZ, s.r.o.“) splnila povinnosť ustanovenú  

v § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z.  

 

PAMIZ, s.r.o. je podľa § 9 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1 písm. c) a § 15 ods. 4 v spojení  

s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa § 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je držiteľom potvrdenia o splnení oznamovacej 

povinnosti číslo 0181/2013/E-PT.  

 

Úrad listom zaevidovaným pod ev. č. 1816/2022/BA z 25. 01. 2022, doručeným  

10. 02. 2022, oznámil PAMIZ, s.r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty  

za porušenie § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z., ktorého  
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sa PAMIZ, s.r.o. mala dopustiť, tým, že do konca februára kalendárneho roka 2021 

neinformovala úrad, že v predchádzajúcom roku 2020 nevykonávala regulovanú činnosť,  

na ktorú má potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti číslo 0181/2013/E-PT, čím mala 

porušiť povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. a mala sa dopustiť 

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

 

V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil PAMIZ, s.r.o.,  

že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude výhradne zistenie porušenia 

zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Úrad listom ev. č. 1816/2022/BA z 25. 01. 2022, oznámil PAMIZ, 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) 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. 

 

PAMIZ, s.r.o. sa po začatí správneho konania v určenej lehote  

do 21. 02. 2022 písomne vyjadrila 18. 02. 2022, prostredníctvom elektronickej pošty 

zaevidovaným pod ev. č. 1816/2022/BA, vo vyjadrení uvádza, že PAMIZ, s.r.o. úrad už 

informovala o nevykonávaní regulovanej činnosti v roku 2020 a to dňa 22. 02. 2021, listom 

zaevidovaným pod ev. č. 5454/2021/BA.  

 

Úrad ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) tretieho bodu  v spojení 

s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z.  vo veci uloženia pokuty účastníkovi konania  

PAMIZ, s.r.o. za porušenie povinností podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona  

č. 250/2012 Z. z. uvedenej v oznámení o začatí správneho konania zaevidovaným  

pod ev. č. 1816/2022/BA z 25. 01. 2022 prehodnotil skutkový a právny stav veci a dospel 

k záveru, že nie je oprávnený uložiť pokutu z dôvodu včasného splnenia si tejto povinnosti  

podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa 

§ 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku úrad správne konanie voči účastníkovi konania  

PAMIZ, s.r.o. zastavuje. 

 

Poučenie: 

 

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno 

odvolať. 

 

 

 

 Ing. Richard Ružička 

  riaditeľ odboru 

 

 
 
 

Rozhodnutie sa doručí: PAMIZ, s.r.o., 411 Košeca, 018 64 Košeca 


