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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: 0072/2016/K                   Bratislava  23. 12. 2016 
Č.sp.: 6021-2016-BA 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, 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 v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej 
zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov rozhodol tak, že účastníkovi konania Občianske združenie kúpele Byšta, Stredná 2421/9,  
075 01  Trebišov, IČO: 35 560 827 
 
 

ukladá pokutu 
 
 
podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 91 ods. 2  
písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, tým že porušil povinnosť ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

vo výške 300,- eur  
(slovom tristo eur).  

 
 

Podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov regulovanými činnosťami v sieťových odvetviach sú výroba, prenos, distribúcia 
a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby. 

Podmienky pre podnikanie v energetike upravuje zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 4 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov podnikaním v energetike je výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny. 

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia 
elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny vrátane 
zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny 
a dodávka plynu vrátane zabezpečenia prepravy plynu, distribúcie plynu a ostatných služieb spojených 
s dodávkou plynu pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu 
elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu 
plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu bez ďalšieho zvýšenia; to neplatí, ak ide o dodávku 
elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy. Týmto  
nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.  
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Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov cena za jednotku dodanej elektriny a plynu podľa odseku 1 
vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou 
elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu 
musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom za takúto dodávku elektriny alebo dodávku 
plynu vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené 
s dodávkou elektriny alebo zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené 
s dodávkou plynu. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podnikať v energetike možno len na základe a v súlade 
s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti a podľa § 6 ods. 2 písm. a) tohto 
zákona povolenie sa vyžaduje, ak nejde o činnosti podľa odseku 4, na výrobu, prenos, distribúciu 
a dodávku elektriny. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pri výkone svojej pôsobnosti vymedzenej zákonom  
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov zistil, že regulovaný 
subjekt Občianske združenie kúpele Byšta, Stredná 2421/9, 075 01  Trebišov, IČO: 35 560 827 
podnikal v rokoch 2014 a 2015 v energetike v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, avšak nebol 
držiteľom povolenia na podnikanie v sieťových odvetviach na predmet podnikania dodávka elektriny, 
čím porušil § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a dopustil sa správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona  
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 Pokutu spolu vo výške 300,- 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 500722016. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad”) pri výkone svojej pôsobnosti vymedzenej 
zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  (ďalej len 
„zákon č. 250/2012 Z. z.“) zistil, že regulovaný subjekt Občianske združenie kúpele Byšta,  
Stredná 2421/9, 075 01  Trebišov, IČO: 35 560 827 (ďalej len „OZ kúpele Byšta ”) si svoju povinnosť 
zakotvenú v § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) nesplnil.  

Regulovanému subjektu OZ kúpele Byšta bolo dňa 14. 05. 2004 vydané potvrdenie o pridelení 
identifikačného čísla a identifikácií v Štatistickom registri. 

Úrad listom Ev. č. 44433/2016/BA zo dňa 07. 12. 2016 oznámil regulovanému subjektu  
OZ kúpele Byšta začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona  
č. 251/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil regulovanému subjektu  
OZ kúpele Byšta, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude výhradne 
zistenie porušenia zákona č. 251/2012 Z. z. 

Podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 250/2012 Z. z. regulovanými činnosťami v sieťových 
odvetviach sú výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby. 
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Podmienky pre podnikanie v energetike upravuje zákon č. 251/2012 Z. z. Podľa § 4 ods. 1 
písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. podnikaním v energetike je výroba, prenos, distribúcia a dodávka 
elektriny. 

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, 
distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny 
vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou 
elektriny a dodávka plynu vrátane zabezpečenia prepravy plynu, distribúcie plynu a ostatných služieb 
spojených s dodávkou plynu pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, 
distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, 
distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu bez ďalšieho zvýšenia; to neplatí, ak ide 
o dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy. 
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.  

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. cena za jednotku dodanej elektriny a plynu podľa 
odseku 1 vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené 
s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené 
s dodávkou plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom za takúto dodávku 
elektriny alebo dodávku plynu vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné 
služby spojené s dodávkou elektriny alebo zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné 
služby spojené s dodávkou plynu. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. podnikať v energetike možno len na základe 
a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti a podľa § 6 ods. 2 písm. a) 
tohto zákona povolenie sa vyžaduje, ak nejde o činnosti podľa odseku 4, na výrobu, prenos, distribúciu 
a dodávku elektriny. 

Úrad prostredníctvom elektronickej komunikácie dňa 14. 09. 2016 požiadal regulovaný subjekt 
OZ kúpele Byšta o predloženie všetkých dokladov súvisiacich s dodávkou elektriny do chatovej oblasti 
Byšta v období rokov 2014 až 2016, a to zmluvu o dodávke elektriny uzatvorenú medzi dodávateľom 
elektriny spoločnosťou ........................................................... (ďalej  
len „................................“) a regulovaným subjektom OZ kúpele Byšta, vrátane všetkých dokladov 
a žiadostí o odpojení a znovupripojení elektriny za predmetné obdobie, faktúru za dodávku elektriny  
pre odberateľa elektriny p. .......... za predmetné obdobie, odpočtový hárok spotreby elektriny  
za predmetné obdobie, nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom trafostanice TS 1129 – 9002 TS Byšta 
Kúpele spoločnosťou ......................................... (ďalej  
len „................“), písomné vyjadrenie k dodávke elektriny v predmetnom období - počet chát  
resp. odberných miest odoberajúcich elektrinu, kto je vlastníkom elektrickej prípojky od transformátora 
do odberného miesta (chaty), akým spôsobom je zabezpečené meranie elektriny do odberného miesta, 
revízie elektrometrom, ich výmena v prípade poruchy, výkon odpočtu spotreby elektriny atď. 

Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta doručil úradu písomné vyjadrenie zo dňa 19. 09. 2016, 
v ktorom uviedol, že bol založený troma vlastníkmi rekreačných chát dňa 03. 05. 2004 (registrovaný  
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-23819 dňa 03. 05. 2004) výlučne  
za účelom získania právnej subjektivity a možnosti dodávky elektrickej energie pre chatovú oblasť 
kúpele Byšta, nakoľko zhruba 50 chát v objekte zostalo bez elektrickej energie po zastavení dodávky 
elektriny zo strany obce a následne spoločnosti ................ Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta uviedol, 
že má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou ................................, odberné 
miesto ......, zákaznícke číslo ........... Momentálne regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta zabezpečuje 
dodávku elektriny pre 57 chát, s ktorými  
má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektrickej energie, vzor uvedenej zmluvy predložil v prílohe tohto 
vyjadrenia. Zároveň v prílohe tohto vyjadrenia predložil súhlas vlastníka trafostanice s odberom 
elektrickej energie a nájomnú zmluvu s Obcou Byšta ako vlastníkom NN rozvodov v kúpeľoch Byšta 
s príslušenstvom od trafostanice. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta uviedol, že podal žiadosť 
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spoločnosti .............................................................. o zabezpečenie dodávky elektrickej energie  
pre chatovú oblasť kúpele Byšta, pričom regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta túto priložil k vyjadreniu. 
Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta ďalej uviedol, že na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou 
................................ je fakturovaná dodávka elektrickej energie na základe spotreby meranej 
v trafostanici. Uvedenú sumu hradí regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta v termíne splatnosti  
za všetkých chatárov a následne je vystavená faktúra pre každé odberné miesto podľa stavu 
elektromera na každom odbernom mieste. Každý odberateľ je povinný sa sám starať o svoj elektromer, 
t. j. vykonať revízie elektromera podľa platných právnych predpisov, v prípade poruchy alebo výmeny 
elektromera je vlastník odberného miesta povinný túto výmenu zabezpečiť sám,  
ale zároveň je povinný každú výmenu elektromera nahlásiť regulovanému subjektu OZ kúpele Byšta 
telefonicky, písomne alebo e-mailom. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta uviedol, že čo sa týka 
odpočtu elektromerov na jednotlivých odberných miestach, tak uvedené odpočty robí 4-členná skupina 
z dôvodu zabezpečenia dôveryhodnosti opisu elektromerov, na základe zisteného stavu elektromera  
je vystavená faktúra pre jednotlivé odberné miesto, sadzba je vypočítaná na základe faktúry  
od spoločnosti ................................ a touto sadzbou je vynásobený počet spotrebovaných kWh 
jednotlivých odberných miest. 

Podľa čl. I. vybranej zmluvy o dodávke elektrickej energie uzatvorenej medzi regulovaným 
subjektom OZ kúpele Byšta a vybraným odberateľom elektriny je predmetom plnenia zabezpečenie 
dodávky elektrickej energie zo zariadenia dodávateľa do rekreačného zariadenia odberateľa 
v katastrálnom území obce Byšta. 

Podľa čl. III. uvedenej vybranej zmluvy je cena plnenia odvodená z fakturácie spoločnosti 
................................ za rok a bude aktualizovaná podľa vývoja cien elektrickej energie. Odberateľ  
je zároveň člen združenia a je povinný uhrádzať raz ročne poplatok do rezervného fondu spoločnosti  
vo výške ..... eur. Táto suma bude každoročne zahrnutá vo fakturácii za odber skutočnej spotrebovanej 
elektrickej energie. Pri prvej fakturácii za elektrickú energie sa vychádza z predpokladanej spotreby. 

Podľa predložených podkladov regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta nakúpil od dodávateľa 
elektriny spoločnosti ................................ v roku 2014 množstvo ......... kWh elektriny v celkovej sume 
........ eur, v roku 2015 množstvo ......... kWh elektriny v celkovej sume  
........ eur. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje faktúra č. 7210217080 zo dňa 15. 01. 2015 a faktúra  
č. 7220190136 zo dňa 11. 01. 2016. 

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta vybranému 
odberateľovi elektriny vyfakturoval za rok 2014 spotrebu elektriny v množstve ........ kWh v celkovej 
sume ...... eur, pričom mu vyfakturoval aj príspevok do združenia za rok 2014 vo výške ..... eur,  
a za rok 2015 mu vyfakturoval spotrebu elektriny v množstve ..... kWh v celkovej sume ........ eur, pričom 
mu vyfakturoval aj príspevok do združenia za rok 2015 vo výške ..... eur. Uvedenú skutočnosť 
potvrdzuje faktúra č. 4215 zo dňa 20. 01. 2015 a faktúra č. 4116 zo dňa 18. 01. 2016. 

Tým, že regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta v rokoch 2014 a 2015 vo fakturácii elektriny 
jednotlivým odberateľom elektriny navýšil jednotkovú cenu proti nákupnej cene od dodávateľa elektriny 
spoločnosti ................................ o ročný príspevok do združenia vo výške ..... eur, podnikal v energetike 
v zmysle platných právnych predpisov. Nakoľko v uvedenom období regulovaný subjekt OZ kúpele 
Byšta nebol držiteľom povolenia na vykonávanie regulovanej činnosti, vykonával regulovanú činnosť 
dodávka elektriny bez povolenia vydaného úradom a v rozpore s platnou legislatívou. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je preukázané, že v rokoch 2014 a 2015 regulovaný 
subjekt OZ kúpele Byšta realizoval dodávku elektriny odberateľom elektriny, pričom fakturoval 
jednotlivým odberateľom elektriny ročne sumu ..... eur ako poplatok do rezervného fondu,  
resp. príspevok do združenia. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta v uvedenom období nakúpenú 
elektrinu nevyužíval len na vlastnú spotrebu, ale dodával ju iným odberateľom elektriny, pričom dodávka 
elektriny bola odberateľom elektriny fakturovaná za navýšenú jednotkovú cenu proti nákupnej cene  
od dodávateľa elektriny spoločnosti ................................ Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta tak 
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v uvedenom období vykonával regulovanú činnosť dodávka elektriny v zmysle zákona  
č. 251/2012 Z. z. bez toho, aby bol držiteľom povolenia na podnikanie v energetických odvetviach  
na predmet podnikania dodávka elektriny, aj napriek tomu, že v zmysle § 6 ods. 1 zákona  
č. 251/2012 Z. z., podnikať v  energetike možno len na základe a v súlade s povolením vydaným 
úradom. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta tak v uvedenom období vykonával regulovanú činnosť 
dodávka elektriny v rozpore s platnou právnou úpravou vyplývajúcou zo zákona č. 251/2012 Z. z. 

K uvedenému kontrolnému zisteniu podal písomné vyjadrenie zo dňa 30. 09. 2016 regulovaný 
subjekt OZ kúpele Byšta, v ktorom uviedol, že je dobrovoľné združenie občanov – vlastníkov 
rekreačných chát v katastrálnom území obce Byšta, kúpele Byšta, ktoré vzniklo podľa zákona  
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov registráciou na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90 dňa 03. 05. 2004. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta 
uviedol, že hlavným cieľom tohto občianskeho združenia je ochrana životného prostredia v kúpeľoch 
Byšta, t. j. nezisková a všeobecne prospešná činnosť, predmetné občianske združenie nevykonáva 
žiadnu podnikateľskú činnosť ako podpornú činnosť. V zmysle prijatých stanov zdrojmi jeho majetku  
sú členské príspevky členov združenia, poukázaný 2 % podiel zaplatenej dane prijímateľovi, dary 
a granty od fyzických a právnických osôb. Členská schôdza schválila výšku ročného členského 
príspevku za jedného člena vo výške ..... eur, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov v prípade občianskych združení sú členské príspevky oslobodené  
od dane z príjmu a dary nie sú predmetom dane. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta ďalej uviedol,  
že pokiaľ ide o skutočnosť, že vo faktúre, ktorou fakturoval odberateľovi elektriny okrem nákladov  
za dodávku elektriny aj schválený príspevok do združenia za rok 2014 a 2015 v sume ..... eur  
za každý rok, k tomu došlo nedopatrením. Výška členského príspevku nie je súčasťou ceny elektriny, 
regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta si je preto vedomý, že táto čiastka mala byť fakturovaná osobitne, 
pričom uviedol, že prehodnotí spôsob fakturácie elektriny tak, aby faktúry obsahovali iba náklady  
za dodávku elektriny – prefakturácia elektriny od spoločnosti ................................ V závere vyjadrenia 
regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta uviedol, že túto skutočnosť oznámi úradu. 

Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta v roku 2014 a 2015 dodával elektrinu odberateľom 
elektriny na základe uzatvorených zmlúv o dodávke elektrickej energie. Podľa čl. I. vybranej zmluvy 
o dodávke elektrickej energie je predmetom plnenia zabezpečenie dodávky elektrickej energie  
zo zariadenia dodávateľa do rekreačného zariadenia odberateľa v katastrálnom území obce Byšta  
a podľa čl. III. uvedenej vybranej zmluvy je cena plnenia odvodená z fakturácie spoločnosti 
................................ za rok a bude aktualizovaná podľa vývoja cien elektrickej energie. Odberateľ  
je zároveň člen združenia a je povinný uhrádzať raz ročne poplatok do rezervného fondu spoločnosti  
vo výške ..... eur. Táto suma bude každoročne zahrnutá vo fakturácii za odber skutočnej spotrebovanej 
elektrickej energie. 

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že poplatok do rezervného fondu uvedený v článku III. 
zmluvy o dodávke elektrickej energie, ktorý má názov cena plnenia, sa týka plnenia zmluvy, pričom 
predmetom plnenia zmluvy je zabezpečenie dodávky elektrickej energie zo zariadenia dodávateľa  
do rekreačného zariadenia odberateľa v katastrálnom území obce Byšta. 

Na základe uvedených skutočností sa úrad nestotožňuje s tvrdením regulovaného subjektu  
OZ kúpele Byšta, že uvedený ročný príspevok do združenia vo výške ..... eur nie je súčasťou ceny 
elektriny. 

Z vyššie uvedených skutočností je preukázané, že regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta v roku 
2014 a 2015 realizoval dodávku elektriny odberateľom elektriny, pričom vo fakturácii elektriny 
jednotlivým odberateľom elektriny navýšil jednotkovú cenu proti nákupnej cene od dodávateľa elektriny 
spoločnosti ................................ o ročný príspevok do združenia vo výške ..... eur,  
čím došlo k naplneniu podmienky pre podnikanie v energetike v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 
Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta tak v uvedenom období vykonával regulovanú činnosť dodávka 
elektriny v rozpore s platnou právnou úpravou vyplývajúcou zo zákona č. 251/2012 Z. z. 
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Tým, že regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta podnikal v rokoch 2014 a 2015 v energetike 
v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z., avšak nebol držiteľom povolenia na podnikanie 
v sieťových odvetviach na predmet podnikania dodávka elektriny, porušil § 6 ods. 1 zákona  
č. 251/2012 Z. z. a dopustil sa správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z.  

Úradu bolo dňa 21. 12. 2016 doručené vyjadrenie regulovaného subjektu OZ kúpele Byšta  
zo dňa 19. 12. 2016, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s uložením pokuty, nakoľko aj keď po zákonom 
stanovenej lehote, listom zo dňa 30. 09. 2016 v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. oznámil 
úradu prefakturáciu nákladov pre vlastníkov rekreačných chát za dodávku elektriny od spoločnosti 
................................ v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v kat. území obce Byšta, 
lokalita kúpele Byšta. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta poukázal na skutočnosť,  
že je neziskové dobrovoľné združenie občanov, vlastníkov rekreačných chát v k. ú. obce Byšta, kúpele 
Byšta, ktoré vzniklo podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90 dňa 03. 05. 2004. 
Hlavným cieľom občianskeho združenia je ochrana životného prostredia v kúpeľoch Byšta,  
t. j. nezisková a všeobecne prospešná činnosť. Predmetné občianske združenie nevykonáva žiadnu 
podnikateľskú činnosť, ako podpornú činnosť. V zmysle prijatých stanov zdrojmi jeho majetku  
sú členské príspevky členov združenia vo výške ..... eur ročne a poukázaný 2%-ný podiel zaplatenej 
dane prijímateľovi. Vlastníci rekreačných chát boli v roku 2004 nútení založiť predmetné občianske 
združenie, nakoľko predchádzajúci dodávateľ elektrickej energie ukončil svoju podnikateľskú činnosť 
v obci Byšta a päťdesiati vlastníci rekreačných chát zostali zo dňa na deň bez dodávky elektrickej 
energie. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta ďalej uviedol, že keďže sa jedná o vlastníkov 
nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. obce Byšta, požiadal obec Byšta o zabezpečenie dodávky 
elektrickej energie, ktorá však túto požiadavku zamietla z dôvodu, že je obec v exekúcii  
a nie je schopná plniť si povinnosti voči dodávateľovi elektrickej energie. So spoločnosťou 
................................ nakoniec dohodli systém odberu elektrickej energie, založili občianske združenie, 
ktoré si prenajalo od predchádzajúceho dodávateľa elektrickú trafostanicu, uzatvorili zmluvu na dodávku 
elektrickej energie, aby bolo zriadené len jedno odberné miesto. Predmetné združenie na základe 
údajov na podružných meračoch jednotlivých chát rozúčtovalo vyfakturované množstvo elektrickej 
energie jednotlivým vlastníkom rekreačných chát za nákupnú cenu bez ďalšieho zvýšenia. Preto podľa 
ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta nepovažuje 
túto činnosť za podnikanie v energetike. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta uviedol, že je síce 
pravdou, že opomenul, že podľa odseku 5 sa na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 4, 
vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote  
do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Keďže ide o prvé takéto 
pochybenie, ktoré regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta sám napravil, vzhľadom na povahu, závažnosť, 
spôsob a následky porušenia povinnosti žiada úrad, aby vzal tieto skutočnosti do úvahy a prihliadol  
na samotný účel správneho trestania, ktorý má byť predovšetkým výchovný a nie represívny. 

Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta v roku 2014 a 2015 dodával elektrinu odberateľom 
elektriny na základe uzatvorených zmlúv o dodávke elektrickej energie. Podľa čl. I. vybranej zmluvy 
o dodávke elektrickej energie je predmetom plnenia zabezpečenie dodávky elektrickej energie  
zo zariadenia dodávateľa do rekreačného zariadenia odberateľa v katastrálnom území obce Byšta  
a podľa čl. III. uvedenej vybranej zmluvy je cena plnenia odvodená z fakturácie spoločnosti 
................................ za rok a bude aktualizovaná podľa vývoja cien elektrickej energie. Odberateľ  
je zároveň člen združenia a je povinný uhrádzať raz ročne poplatok do rezervného fondu spoločnosti  
vo výške ..... eur. Táto suma bude každoročne zahrnutá vo fakturácii za odber skutočnej spotrebovanej 
elektrickej energie. 

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že poplatok do rezervného fondu uvedený v článku III. 
zmluvy o dodávke elektrickej energie, ktorý má názov cena plnenia, sa týka plnenia zmluvy, pričom 
predmetom plnenia zmluvy je zabezpečenie dodávky elektrickej energie zo zariadenia dodávateľa  
do rekreačného zariadenia odberateľa v katastrálnom území obce Byšta. 
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Úrad opakovane uvádza, že zo skutočností uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia  
je preukázané, že regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta v roku 2014 a 2015 realizoval dodávku elektriny 
odberateľom elektriny, pričom vo fakturácii elektriny jednotlivým odberateľom elektriny navýšil 
jednotkovú cenu proti nákupnej cene od dodávateľa elektriny spoločnosti ................................. o ročný 
príspevok do združenia vo výške ..... eur, čím došlo k naplneniu podmienky pre podnikanie v energetike 
v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta tak v uvedenom období 
vykonával regulovanú činnosť dodávka elektriny v rozpore s platnou právnou úpravou vyplývajúcou  
zo zákona č. 251/2012 Z. z. 

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci 
a dospel k záveru, že regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta porušil zákon č. 251/2012 Z. z. Správny 
orgán pri ukladaní pokuty regulovanému subjektu OZ kúpele Byšta podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona  
č. 251/2012 Z. z. vo výške 300,- eur, za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia,  
bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 91 ods. 5 zákona  
č. 251/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na závažnosť, 
spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinnosti. Správny orgán posúdil zistené porušenie 
zákona ako chybu pri vykonávaní regulovanej činnosti v roku 2014 a 2015. Správny orgán  
pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty zohľadnil vyjadrenia regulovaného subjektu OZ kúpele Byšta. 
Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že regulovaný subjekt OZ kúpele 
Byšta je povinný dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, 
za dodržiavanie ktorých zodpovedá. Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty  
za preukázané porušenie zákona vzal do úvahy aj dĺžku vykonávania regulovanej dodávka elektriny  
bez povolenia vydaného úradom na podnikanie v oblasti energetiky. Správny orgán rovnako prihliadol 
na skutočnosť, že regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta začal podnikať kroky vedúce k náprave 
protiprávneho stavu, nakoľko uviedol, že prehodnotí spôsob fakturácie elektriny tak, aby faktúry 
obsahovali iba náklady za dodávku elektriny, pričom zároveň doručil úradu oznámenie, že vykonáva 
refakturáciu nákladov za dodávku elektriny v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 251/2012 Z. z.  
Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností pristúpil správny orgán k uloženiu sankcie na spodnej 
hranici zákonom ustanovenej sadzby. 

Správny orgán zohľadnil aj čas trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý trval v roku 2014  
a 2015. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa závažnosti, spôsobu, času 
trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené  
vo výroku rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona spolu vo výške 300,- eur, ktorá je v dolnej 
hranici z možného uloženia pokuty, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné 
preventívne opatrenie voči kontrolovanému subjektu. 

Správny orgán listom Ev. č. 44433/2016/BA zo dňa 07. 12. 2016 oznámil regulovanému 
subjektu OZ kúpele Byšta, 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 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Regulovaný subjekt OZ kúpele Byšta  
v určenej lehote doručil úradu vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania zo dňa 19. 12. 2016. 
Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe. 
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Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, Bajkalská 27, 
P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Klaudia Juhászová 
             riaditeľka odboru kontroly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: Občianske združenie kúpele Byšta, Stredná 2421/9, 075 01  Trebišov 


