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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
Číslo:  0026/2021/S-SD               Bratislava 06. 12. 2021 

Č.sp.:  3237-2021-BA 

 

 Úrad pre reguláciu  sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, 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. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci 

uloženia pokuty rozhodol tak, že účastníkovi konania subjektu Apollo ISTROCENTRUM s. r. 

o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 396 224 

 

ukladá pokutu 

 

podľa § 91 ods. 2 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o zákona o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

vo výške 500,- eur  

(slovom päťsto eur) 

 

 

za to, že nepredložil úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov 

a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu podnikania v energetike alebo do 30 dní 

odo dňa zmeny v spôsobe rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov.  

   

 

 Pokutu spolu 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 SK59 

8180 0000 0070 0044 2847, KS 6348, VS 1200262021. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Spoločnosť ISTROCENTRUM s. r. o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská 

časť Staré Mesto, IČO: 31 396 224 (ďalej len „regulovaný subjekt“) je zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 141730/B. Na podnikanie 

v energetických odvetviach jej bolo Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) 

vydané povolenie č. 2005E 0138 na predmet podnikania elektroenergetika s rozsahom 

podnikania: distribúcia elektriny, dodávku elektriny a č. 2011P 0155 na predmet podnikania 

plynárenstvo s rozsahom podnikania dodávka plynu.  
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Úrad preverením plnenia povinností regulovaného subjektu č. 251/2012 Z. z. zákona 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) 

zistil, že regulovaný subjekt nepredložil úradu na schválenie nové pravidlá pre rozvrhovanie 

aktív a pasív, nákladov a výnosov podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z., v lehote 

do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 tohto zákona alebo do 30 

dní odo dňa zmeny v spôsobe rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov. 

 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. na účely zabránenia vzniku diskriminácie 

a krížových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ 

distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka povinní viesť evidenciu skutočností, ktoré 

sú predmetom účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, určiť pravidlá 

na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne za 

každú jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, 

preprava plynu, distribúcia plynu a uskladňovanie plynu; krížovou dotáciou je čiastočné alebo 

úplné vyrovnanie straty alebo nákladov z jednej činnosti ziskom alebo výnosmi z inej činnosti. 

 

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 

sú povinní viesť evidenciu skutočností oddelene aj za inú činnosť, ktorú vykonávajú v rámci 

podnikania, ako je činnosť uvedená v odseku 1. 

 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu 

je povinný viesť evidenciu skutočností podľa odseku 1 oddelene pre dodávku elektriny alebo 

pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti 

a oddelene pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo 

odberateľovi plynu v domácnosti a oddelene za inú činnosť, ktorú vykonáva v rámci 

podnikania. 

 

Podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 

sú povinné predložiť úradu nové pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 

v lehote do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 zákona 

č. 251/2012 Z. z. alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, 

výnosov. 

 

Za uvedené porušenie zákona sa regulovanému subjektu ukladá pokuta podľa  

§ 91 ods. 2 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. vo výške 500,- eur. 

 

Pri určení výšky pokuty podľa § 91 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. regulovanému 

subjektu úrad pri určení výšky pokuty prihliadal najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania 

a možné následky porušenia povinnosti. Úrad vzal do úvahy skutočnosť, že regulovaný subjekt 

je pri vykonávaní regulovanej činnosti povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené 

povinnosti, za dodržanie ktorých zodpovedá.        

 

Úrad posúdil zistené porušenie zákona ako chybu v činnosti regulovaného subjektu. 

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia nebolo preukázané úmyselné konanie regulovaného 

subjektu. Ďalej úrad vzal do úvahy možné následky porušenia povinnosti informovať úrad 

v zákonom stanovenom termíne. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností 

týkajúcich sa spôsobu, času trvania a následkov protiprávneho stavu porušenia vyššie uvedenej 

povinnosti úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Pokutu uloženú v dolnej 
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hranici zo zákonom stanoveného rozsahu považuje úrad za primerane represívne a dostatočné 

preventívne opatrenie voči regulovanému subjektu. 

 

Úrad listom č. 32103/2021/BA zo dňa 02. 12. 2021 oznámil regulovanému subjektu 

začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty. Súčasne účastníkovi konania úrad oznámil, 

že podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov má pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť 

sa k podkladom, spôsobu ich zistenia prípadne navrhnúť ich doplnenie do 5 pracovných dní 

odo dňa doručenia tohto oznámenia. Účastník konania sa v stanovenej lehote k podkladom 

nevyjadril. 

 

Úrad po preverení všetkých podkladov ku konaniu zistil, že úradu bol dňa  

26. 07. 2021 doručený a zaevidovaný pod číslom 20408/2021/BA návrh na zmenu pravidiel 

pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia oddelenej evidencie 

regulovaného subjektu. Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie 

aktív, pasív, nákladov, výnosov regulovaným subjektom tento schválil v takom znení, ako ho 

predložil rozhodnutím č. 0009/2021/S-AP zo dňa 23. 08. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 10. 09. 2021.  

 

Úrad konštatuje, že regulovaný subjekt s platnosťou odo dňa 10. 09. 2021 má riadne 

schválené zmenené pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov rozhodnutím 

úradu, avšak tieto predložil až dňa 26. 07. 2021. Začiatok zmeny rozsahu podnikania 

v energetike podľa § 8 zákona č. 251/2012 Z. z. regulovaného subjektu je preukázaná odo dňa 

01. 01. 2021. Na základe zistených skutočností úrad uvádza, že regulovaným subjektom bola 

porušená povinnosť dodržania lehoty v zmysle § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z., 

a to lehota predloženia pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov úradu na 

schválenie do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 tohto zákona 

alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov.. Úrad 

zistil porušenie predmetnej povinnosti v rámci konania vo veci schvaľovania pravidiel 

na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov. 

 

Podľa § 91 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. konanie o uložení pokuty možno začať  

do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia alebo úrad zistili porušenie povinností, najneskôr však 

do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.  

 

Úrad po preskúmaní všetkých dostupných podkladov ku konaniu zistil, že regulovaný 

subjekt pri vykonávaní regulovanej činnosti nepostupoval podľa § 16 ods. 4 c) zákona 

č. 251/2012 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučenie:  
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Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad       pre 

reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Hudec 

poverený riadením odboru organizácie trhu  

               a regulačnej politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

ISTROCENTRUM s. r. o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 


