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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: 0030/2020/K       Bratislava  16. 06. 2020 

Č.sp.: 4406-2020-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 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe protokolu  

č. 313/2019 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného dňa 19. 12. 2019 a ďalších 

podkladov rozhodol tak, že účastníkovi konania OFZ, a.s.,  Široká 381,  027 41 Oravský 

Podzámok,  IČO: 36 389 030 u k l a d á 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  

  

 

úhrnnú pokutu 

 

vo výške 8 500,- eur 

(slovom osemtisícpäťsto eur), 

 

 

za spáchanie správnych deliktov tým, že:  

 

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

v sieťových odvetviach, pretože nezúčtoval dobropisom náklady zahrnuté v určenej fixnej 

zložke maximálnej ceny tepla na rok 2017 na ekonomicky oprávnené náklady vo výške  

........  eura v termíne do 31. 03. 2018 v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 

36 ods. 1 písm. q) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

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

v sieťových odvetviach, pretože nezúčtoval dobropisom náklady zahrnuté v určenej fixnej 

zložke maximálnej ceny tepla na rok 2018 na ekonomicky oprávnené náklady vo výške  

........ eura v termíne do 31. 03. 2019 v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 

36 ods. 1 písm. q) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

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

v sieťových odvetviach, pretože v kontrolovanom období rokov 2017 a 2018 vo 

vyúčtovaniach elektriny fakturoval nesprávne tarify za straty pri distribúcii elektriny  
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v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0413/2017/E zo dňa 17. 05. 2017 a rozhodnutím  

č. 0110/2018/E zo dňa 18. 12. 2017, čím sa dopustil správneho deliktu podľa  

§ 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

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

v sieťových odvetviach, pretože vo vyúčtovaniach elektriny v roku 2018 fakturoval nesprávne 

tarifu za prevádzkovanie systému v rozpore s  rozhodnutím úradu č. 0275/2018/E zo dňa  

28. 08. 2018, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona  

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

 

5. porušil povinnosť podľa § 34 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože vo 

vyhotovených faktúrach alebo v materiáloch zasielaných súčasne s takouto faktúrou  

a v propagačných materiáloch zasielaných koncovým odberateľom elektriny v období rokov 

2017 a 2018 neposkytol odberateľom elektriny informácie v zmysle § 34 ods. 3 zákona 

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

s § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, a teda informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych 

energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej 

dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia  

v predchádzajúcom roku, informácie o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej 

dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo 

vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane údajov  

o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny a taktiež 

neuviedla ani odkaz na verejný zdroj týchto informácií a neposkytla koncovému odberateľovi 

elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na 

urovnanie sporu, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 91 ods. 2 písm. e) zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období od  

01. 01. 2017 do 30. 06. 2018 a podľa § 91 ods. 2 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z.  

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období od 01. 07. 2018 do  

31. 12. 2018, 

 

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

v sieťových odvetviach, pretože v období rokov 2017 a 2018 vo vyúčtovacích faktúrach za 

dodávku a distribúciu elektriny vystavených odberateľom elektriny, a to vo vybraných 

vyúčtovacích faktúrach uvedených v prílohe č. 22 protokolu č. 313/2019 o výsledku 

vykonanej kontroly neuviedol informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality 

v zmysle § 7 ods. 19 poslednej vety vyhlášky č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá 

pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu  

s plynom v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z., čím sa dopustil správneho deliktu podľa  

§ 36 ods. 1 písm. af) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

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

v sieťových odvetviach, pretože v období rokov 2017 a 2018 vo vyúčtovacích faktúrach za 

dodávku a distribúciu elektriny vystavených odberateľom elektriny, a to vo vybraných 

vyúčtovacích faktúrach uvedených v prílohe č. 22 protokolu č. 313/2019 o výsledku 

vykonanej kontroly neuviedol identifikáciu odberného miesta v zmysle § 23 ods. 3 vyhlášky 

č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou  

a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z., čím 
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sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. af) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach, 

 

8. porušil povinnosť podľa § 31 ods. 2 písm. u) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože nezverejnil na svojom webovom sídle 

obchodné podmienky pripojenia do  sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribučnej 

sústavy a distribúcie elektriny, čo preukazujú printscreeny jeho webového sídla zo dňa  

19. 09. 2019 nachádzajúce sa v prílohe č. 32 protokolu č. 313/2019 o výsledku vykonanej 

kontroly, čím 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 zákona  

č. 309/2018 Z. z., č. 162/2018 Z. z. a č. 177/2018 Z. z., 

 

9. porušil povinnosť podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, pretože nezverejnil na svojom webovom sídle vzor žiadosti o pripojenie do 

distribučnej sústavy v súlade s ustanovením bodu 2. 1. 1 Prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy OFZ, a.s. schváleného rozhodnutím úradu  

č.  0014/2018/E-PP zo dňa 13.  09.  2018, čo preukazujú printscreeny jeho webového sídla zo 

dňa 19. 09. 2019 nachádzajúce sa v prílohe č. 32 protokolu o výsledku vykonanej kontroly, 

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

o regulácii v sieťových odvetviach, 

 

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

v sieťových odvetviach, pretože poskytol úradu nepravdivé údaje za roky 2017 a 2018  

v prílohách č. 3, 4, 5 a 11 a v prehľadoch fakturovaných cien vrátane príslušných celkových 

množstiev odvedenej odpadovej vody podľa vyhlášky č. 21/2017 Z. z. ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom  

a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktoré boli predložené úradu na 

základe žiadostí ev. č. 34020/2019/BA zo dňa 04. 09. 2019, čím sa dopustil správneho deliktu 

podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

 

 Pokutu spolu vo výške 8 500,- 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 500302020. 

 

Odôvodnenie: 

 

V súlade s písomným poverením č. 313/2019 na vykonanie kontroly zo dňa  

20. 08. 2019 vykonali zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ 

alebo „správny orgán“) v dňoch od 04. 09. 2019 do 19. 12. 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 tepelnej energetiky, elektroenergetiky 

a vodného hospodárstva za roky 2017 - 2019 v spoločnosti OFZ, a.s.,  Široká 381,  027 41 

Oravský Podzámok,  IČO: 36 389 030 (ďalej len „spoločnosť OFZ“). 

 

Spoločnosť OFZ bola dňa 01. 12. 1999 zapísaná do Obchodného registra Okresného 

súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10228/L. Na základe výpisu z obchodného registra je 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/309/20190101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/162/20190101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20190101.html
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predmetom podnikania spoločnosti OFZ aj výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla  

a prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií 

III. kategórie. Spoločnosť OFZ bola v kontrolovanom období držiteľom: povolenia  

č. 2006T 0102 – 4. zmena zo dňa 29. 07. 2015  na predmet podnikania výroba tepla, rozvod 

tepla v rozsahu: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 3,52 MW; z toho plynné palivo  

3,52 MW, rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 3,52 MW, pričom kópia 

predmetného povolenia tvorí prílohu č. 2 protokolu č. 313/2019 o výsledku vykonanej 

kontroly (ďalej len „protokol“), povolenia č. 2005E 0091 – 3., 4. a 5. zmena zo dňa  na 

predmet podnikania elektroenergetika v rozsahu: distribúcia elektriny, dodávka elektriny, 

pričom kópia predmetného povolenia tvorí prílohu č. 3 protokolu a potvrdenia o registrácii  

č. 0542/2013/V-RG zo dňa  24. 09. 2013 na vykonávanie regulovaných činností podľa  

§ 11 ods. 4 písm. a) a d) zákona č. 250/2012 Z. z., ktorými sú výroba a dodávka pitnej vody 

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

kanalizáciou III. kategórie, pričom kópia predmetného potvrdenia tvorí prílohu č. 4 protokolu.  

 

Úrad listom ev. č. 14181/2020/BA zo dňa 26. 05. 2020 oznámil spoločnosti OFZ 

začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona  

č. 250/2012 Z. z. a 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.“). V oznámení  

o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti OFZ, 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. 
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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.  

a zákona č. 251/2012 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 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 najprísnejšie postihnuteľným správnym deliktom je správny delikt uvedený  

v bode 8. výroku tohto rozhodnutia, za ktorý správny orgán 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 zákona č. 309/2018 Z. z., č. 162/2018 Z. z. a č. 177/2018 Z. z. v rozpätí 

sadzby pokuty od 500 eur do 500 000 eur, uložil tak správny orgán spoločnosti OFZ úhrnnú 

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

niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z., č. 162/2018 Z. z. a č. 177/2018 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. c) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem 

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný zúčtovávať náklady pri výrobe, 

distribúcii a dodávke tepla, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady, v lehote  

a spôsobom ustanoveným úradom. 

 

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku 

č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len 

„vyhláška č. 248/2016 Z. z.“). 

 

Rozsahu, štruktúre a výške ekonomicky oprávnených nákladov sa venuje ustanovenie 

§ 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/309/20190101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/162/20190101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20190101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/309/20190101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/162/20190101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20190101.html
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Podľa § 4 ods. 4 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa maximálna výška ceny 

zemného plynu bez nákladov na prepravu, distribúciu a uskladňovanie zemného plynu a bez 

spotrebnej dane zo zemného plynu na rok t v eurách/kWh vypočíta podľa vzorca 

 

CZPt = 1,15 × CENCGt,  

 

kde CENCGt je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy 

Exchange) na jej webovom sídle produktu NCG Natural Gas Year futures Cal-t v eurách na 

jednotku množstva plynu za obdobie predchádzajúcich 12-tich kalendárnych mesiacov pred 

podaním návrhu ceny alebo zmeny rozhodnutia podľa § 17 zákona (pre rok 2017 je to 

0,0162927 a pre rok 2018 0,0169079). 

 

Podľa § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ekonomicky oprávnené fixné 

náklady sú náklady regulovanej zložky fixných nákladov, ktoré sa pre každý návrh ceny určia 

v rozsahu prílohy č. 2 podľa celkového regulačného príkonu všetkých odberných zariadení  

v kilowattoch  

1.do 300 kW vrátane, maximálne 15 000 eur, 

2.nad 300 kW do 3 500 kW vrátane, maximálne 50 eur/kW, 

3.nad 3 500 kW do 5 200 kW vrátane, maximálne 175 000 eur + 38,50 eura/kW za každý 

ďalší kilowatt nad 3 500 kW,  

4.nad 5 200 kW do 13 000 kW vrátane, maximálne 240 450 eur + 37 eur/kW za každý ďalší 

kilowatt nad 5 200 kW,  

5.nad 13 000 kW do 21 000 kW vrátane, maximálne 529 050 eur + 31 eur/kW za každý ďalší 

kilowatt nad 13 000 kW,  

6.nad 21 000 kW, maximálne 777 050 eur + 27,3 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 21 000 

kW. 

 

Podľa § 4 ods. 9 písm. b) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ekonomicky oprávnené fixné 

náklady sú ostatné fixné náklady v primeranej výške nevyhnutné na vykonávanie regulovanej 

činnosti, ktoré zahŕňajú fixné náklady na nákup tepla, poistenie majetku, dane, nájomné, 

revízie a na zákonné prehliadky, náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy 

hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, 

náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky  

z investičného úveru a prevádzkového úveru. 

 

Podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. po skončení roku t sa celkový objem 

ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla môže 

prerozdeliť medzi jednotlivé odberné miesta odberateľov podľa skutočne dodaného množstva 

tepla v roku t podľa vzorca:   

 
kde   

Pn je platba odberateľa na odbernom mieste v eurách,  

RPt je regulačný príkon odberného miesta odberateľa v roku t vypočítaný podľa  

§ 6 ods. 3 v kilowattoch,    

CFZ je skutočná fixná zložka ceny tepla v eurách za kilowatt,  

QSKn je skutočná dodávka tepla na odberné miesto odberateľa v roku  

t v kilowatthodinách,    

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/248/20170101.html#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_248_2016_z_z
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z je počet odberných miest odberateľov, ktorí majú dohodnuté prerozdelenie fixných 

nákladov a primeraného zisku, bez odberných miest odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť 

tepla samostatne a odberateľov, ktorí odobrané teplo ďalej dodávajú odberateľom za 

schválenú alebo určenú cenu.    

 

Spôsob určenia výšky primeraného zisku je ustanovený  

v § 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. 

 

Podľa § 4 ods. 17 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ak regulovaný subjekt vykonáva aj 

neregulovanú činnosť, do regulovanej zložky fixných nákladov sa zahrnú spoločné náklady 

na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) štvrtého bodu zákona a neregulovanej 

činnosti, najviac do výšky zodpovedajúcej pomeru dosiahnutých tržieb z regulovanej činnosti 

k celkovým tržbám v roku t-2. 

 

Podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa variabilná zložka maximálnej ceny 

tepla v eurách za kilowatthodinu určuje na objednané množstvo tepla a uplatňuje sa za 

namerané množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určí  

v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu. 

 

Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. regulačný príkon odberného zariadenia   

so  spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebu tepla v teplej úžitkovej vode sa na  

rok t vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla, osobitne pre teplo na 

vykurovanie a pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného 

zariadenia, počtu hodín 5 300 a podielu dennostupňov podľa vzorca: 

        

 
kde Qt-2 je skutočné množstvo dodaného tepla v roku t-2,  

°Dt-2 je priemerný počet dennostupňov v roku t-2, ktorý sa zverejní na webovom sídle 

úradu do 8. septembra roku t-1, D2015 =  3 388, D2016 = 3 540.   

 

Podľa § 6 ods. 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. regulačný príkon nového odberného 

zariadenia sa vypočíta ako podiel objednaného množstva tepla na vykurovanie a prípravu 

teplej úžitkovej vody alebo na technologické využitie na rok t v kilowatthodinách a počtu 

hodín podľa spôsobu využitia dodávky tepla podľa odsekov 3 a 4.  

 

Podľa § 6 ods. 6 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. celkový regulačný príkon na rok t sa  

vypočíta ako súčet regulačných príkonov všetkých odberných zariadení podľa vzorca:                                   

 

 
kde  

RPt je celkový regulačný príkon v kilowattoch,  

RPVkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie  

a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode v kilowattoch,  

RPTkt je regulačný príkon odberného zariadenia s technologickou spotrebou tepla vo  

výrobnom procese v kilowattoch,  
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RPDkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou doplnkového tepla  

v  kilowattoch,  

x, y, z je počet odberných zariadení pre jednotlivé druhy odberných zariadení. 

 

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. sa po skončení roku t do 31. marca 

nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté v určenej variabilnej 

zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok t na ekonomicky oprávnené náklady 

podľa § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. vrátane nákladov na nákup paliva podľa  

§ 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktorých výška sa vypočíta so zohľadnením 

skutočnej ceny paliva, ktorá nemôže prekročiť maximálnu výšku podľa § 4 odseku 4 vyhlášky 

č. 248/2016 Z. z., nákladov na nákup tepla podľa § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky  

č. 248/2016 Z. z. a nákladov regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta 

podľa § 4 ods. 9 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z., a primeraného zisku podľa § 5 vyhlášky 

č. 248/2016 Z. z.; finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky 

oprávnenými nákladmi, sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. 

 

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. výška skutočných nákladov na výrobu 

tepla, distribúciu tepla a dodávku tepla za rok t sa predkladá v elektronickej podobe alebo 

listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 13 až 16 a pri kombinovanej výrobe elektriny 

a tepla aj podľa príloh č. 17 až 21 do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

Overenie nákladov bolo vykonané na základe predložených účtovných dokladov 

(dodávateľské faktúry, interné doklady) a účtovnej evidencie spoločnosti OFZ. Podľa 

predložených dokladov, skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla spolu s prílohami boli 

predložené úradu za rok 2017 dňa 27. 03. 2018 a za rok 2018 dňa 27. 03. 2019 a tvoria 

prílohu č. 7  protokolu. 

 

Rozhodnutím č. 0279/2017/T zo dňa 08. 12. 2016, ktorého kópia tvorí prílohu  

č. 8 protokolu, boli pre spoločnosť OFZ schválené na obdobie od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021 ceny: variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0347 eura/kWh a fixná zložka 

maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 168,4578 eura/kW pre odberné miesta v obci 

Istebné. 

 

Kontrola zahrnula do fixnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2017 oprávnené 

náklady v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a prepočítala na skutočný regulačný príkon tak, 

že do jednotlivých položiek neregulovanej zložky fixných nákladov zahrnula oprávnené 

náklady v zmysle § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. overené z podkladov účtovnej evidencie, 

dodávateľských faktúr, interných dokladov, regulovanú zložku fixných nákladov zahrnula  

v zmysle § 4 ods. 9  vyhlášky č. 248/2016  Z. z. a zisk zahrnula vo výške určenej podľa  

§ 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.   

 

Overenie oprávnených nákladov na výrobu a dodávku tepla za rok 2017 započítaných 

do maximálnej ceny tepla za rok 2017 sa nachádza v prílohe č. 9  protokolu.  

 

Kontrola overila zahrnutie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle vyhlášky  

č.  248/2016 Z. z. vo fixnej zložke maximálnej ceny tepla a zistila, že oprávnené náklady 

fixnej zložky maximálnej ceny tepla vrátane primeraného zisku za rok 2017 boli vo výške  

.........  eura na regulačný príkon ...... kW. Overená fixná zložka maximálnej ceny tepla, ktorá 

zahŕňa ekonomicky oprávnené náklady v zmysle platnej vyhlášky na rok 2017 pre  odberné 

miesta v obci Istebné je ........ eura/kWh, a teda nižšia ako úradom schválená.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/248/20170101.html#paragraf-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/248/20170101.html#paragraf-4.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/248/20170101.html#paragraf-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/248/20170101.html#paragraf-4.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/248/20170101.html#paragraf-4.odsek-9.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/248/20170101.html#paragraf-5
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Na základe predložených dokladov bolo kontrolou zistené, že spoločnosť OFZ  

v priebehu roka 2017 vyfakturovala odberateľom tepla fixnú zložku ceny tepla s primeraným 

ziskom vo výške ........ eura/kWh v sume ......... eura na regulačný príkon ...... kW. Spoločnosť 

OFZ odberateľom tepla po skončení roka 2017 urobila vyúčtovanie tak, že  celkový objem 

ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla 

prerozdelila podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku 2017. Spoločnosť OFZ tak po 

skončení roka 2017 vyfakturovala odberateľom tepla v roku 2017 fixnú zložku ceny tepla vo 

výške ........ eura/kWh pri regulačnom príkone  ...... kW v celkovej sume ......... eura (tržby 

zaúčtované v hlavnej knihe na účte 602/038).  

 

Porovnaním úradom overenej fixnej zložky ceny tepla obsahujúcej ekonomicky 

oprávnené náklady v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a fakturácie fixnej zložky ceny tepla 

bolo zistené, že spoločnosť OFZ v roku 2017 vyúčtovala vo fixnej zložke ceny tepla 

odberateľom tepla v obci Istebné, náklady ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené  

v  sume ........ eura.  

 

Prehľad fakturácie a vyúčtovanie fixnej zložky ceny tepla a prerozdelenie fixnej 

zložky ceny tepla vybraným odberateľom za rok 2017 sa nachádza v prílohe č. 10 protokolu.  

 

V prílohe č. 11 protokolu pre odberateľov sú uvedené vybrané priebežné  

a vyúčtovacie faktúry spolu s prílohami za dodávku tepla: priebežná faktúra č. 17440170 zo 

dňa 06. 03. 2017 pre odberateľa ...................................................................................., 

priebežná faktúra č. 17440961 zo dňa 07. 09. 2017 pre odberateľa 

......................................................................................., vyúčtovacia faktúra č. 18440264 zo 

dňa 16. 03. 2018 pre odberateľa ..................................................................................... a 

vyúčtovacia faktúra č. 18440242 zo dňa 16. 03. 2018 pre odberateľa 

.................................................................................. 

 

Spoločnosť OFZ doručila dňa 07. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 12 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že ako regulovaný subjekt v oblasti tepelného hospodárstva berie na vedomie závery 

kontroly ÚRSO v plnom rozsahu. Ďalej spoločnosť OFZ uviedla, že neoprávnené náklady vo 

výške ........ eura boli zaúčtované do vyúčtovania za rok 2017 z dôvodu nesprávneho výpočtu 

skutočných nákladov v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Spoločnosť OFZ uvádza, že 

neoprávnené náklady vo výške ........ eura sa zaväzuje vrátiť odberateľom. 

 

Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona  

č. 250/2012 Z. z., pretože nezúčtovala dobropisom náklady zahrnuté v určenej fixnej zložke 

maximálnej ceny tepla na rok 2017 na ekonomicky oprávnené náklady vo výške ........ eura 

v termíne do 31. 03. 2018 v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., spáchala správny 

delikt podľa bodu 1. výroku tohto rozhodnutia. 

 

2. Kontrola zahrnula do fixnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2018 oprávnené 

náklady v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a prepočítala na skutočný regulačný príkon tak, 

že do jednotlivých položiek neregulovanej zložky fixných nákladov zahrnula oprávnené 

náklady v zmysle § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. overené z podkladov účtovnej evidencie, 

dodávateľských faktúr, interných dokladov, regulovanú zložku fixných nákladov zahrnula  

v zmysle § 4 ods. 9 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a zisk zahrnula vo výške určenej podľa  

§ 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.   
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Overenie oprávnených nákladov započítaných do maximálnej ceny tepla za rok 2018 

sa nachádza v prílohe č. 13 protokolu.  

 

Na základe predložených dokladov bolo kontrolou zistené, že spoločnosť OFZ  

v priebehu roku 2018 vyfakturovala odberateľom tepla fixnú zložku ceny tepla s primeraným 

ziskom vo výške ........ eura/kWh v sume ......... eura na regulačný príkon ...... kW. Spoločnosť 

OFZ odberateľom tepla po skončení roka 2018 urobila vyúčtovanie tak, že celkový objem 

ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla 

prerozdelila podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku 2018. Spoločnosť OFZ tak po 

skončení roka 2018 vyfakturovala odberateľom tepla fixnú zložku ceny tepla vo výške ........ 

eura/kWh pri regulačnom príkone  ...... kW v celkovej sume ......... eura (tržby zaúčtované v 

hlavnej knihe na účte 602/038).  

 

Kontrolou bolo zistené, že spoločnosť OFZ pri výpočte regulačného príkonu na rok 

2018 uplatnila a vyfakturovala nesprávny regulačný príkon v objeme ...... kW. Pri výpočte 

regulačného príkonu za rok 2018 nepostupovala spoločnosť OFZ podľa § 6 ods. 3  vyhlášky 

č. 248/2016 Z. z.  

 

Jednotlivým odberateľom tepla kontrola prepočítala regulačný príkon na rok 2018 

podľa § 6 ods. 3  vyhlášky č. 248/2016 Z. z. ako podiel nameraného množstva tepla dodaného 

na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v kWh v roku t-2 (2016) a počtom hodín 

5300 a podielu počtu dennostupňov 1,00678 (3 564 / 3 540). Pri výpočte regulačného príkonu 

kontrola vychádzala z dodaného množstva tepla odberateľom v roku 2016 v objeme  

............ kWh t. j. ................................. Celkový skutočný regulačný príkon odberateľov tepla 

v roku 2018 je ...... kW. Kontrolné zistenie preukazuje výpočet regulačných príkonov pre 

jednotlivé odberné miesta spoločnosti OFZ a jeho celková skutočná výška na rok 2018, čo je 

uvedené v prílohe č. 16 protokolu.  

 

Kontrola zahrnula do fixnej zložky maximálnej ceny tepla na rok 2018 oprávnené 

náklady v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a prepočítala na skutočný regulačný príkon ...... 

kW. Kontrola overila zahrnutie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle vyhlášky č.  

248/2016 Z. z. vo fixnej zložke maximálnej ceny tepla a zistila, že oprávnené náklady fixnej 

zložky maximálnej ceny tepla vrátane primeraného zisku za rok 2018 boli vo výške  

......... eura na skutočný regulačný príkon ...... kW. Overená fixná zložka maximálnej ceny 

tepla, ktorá zahŕňa ekonomicky oprávnené náklady v zmysle platnej vyhlášky na rok 2018 pre  

odberné miesta v obci Istebné je ........ eura/kWh, a teda nižšia ako úradom schválená. 

 

Spoločnosť OFZ doručila dňa 07. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 17 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že ako regulovaný subjekt v oblasti tepelného hospodárstva, berie na vedomie závery 

kontroly ÚRSO v plnom rozsahu. Ďalej spoločnosť OFZ uviedla, že neoprávnené náklady vo 

výške ........ eura boli zaúčtované do vyúčtovania za rok 2018 z dôvodu nesprávneho výpočtu 

skutočných nákladov v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Spoločnosť OFZ tiež uviedla, že 

neoprávnené náklady vo výške ........ eura sa zaväzuje vrátiť odberateľom. 

 

Úradu uvádza, že spoločnosť OFZ v roku 2018 dobropisom nezúčtovala náklady 

zahrnuté vo fixnej zložke maximálnej ceny tepla na ekonomicky oprávnené náklady  

a odberateľom tepla v obci Istebné vyúčtovala náklady vyššie o ........  eura  

......................., čím nedodržala ustanovenie § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.  

a porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.  
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Prehľad fakturácie a vyúčtovanie fixných a variabilných nákladov za dodávku tepla za 

rok 2018 sa nachádza v prílohe č. 14  protokolu.  

 

V prílohe č. 15 protokolu sú uvedené vybrané priebežné a vyúčtovacie faktúry spolu 

s prílohami, a to priebežná faktúra č. 18440968 zo dňa 07. 09. 2018  pre odberateľa 

.....................................................................................,  priebežná faktúra č. 18441351 zo dňa 

07. 12. 2018  pre odberateľa ......................................................................................., 

vyúčtovacia faktúra č. 19440133 zo dňa 28. 02. 2019 pre odberateľa 

................................................................................... a vyúčtovacia faktúra č. 19440145 zo dňa 

28. 02. 2019 pre odberateľa ....................................................................................... 

 

Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona č. 

250/2012 Z. z., pretože nezúčtovala dobropisom náklady zahrnuté v určenej fixnej zložke 

maximálnej ceny tepla na rok 2018 na ekonomicky oprávnené náklady vo výške ........ eura 

v termíne do 31. 03. 2019 v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., spáchala správny 

delikt podľa bodu 2. výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu 

a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného 

úradom.  

 

Podľa § 2 písm. c) bod 1. zákona č. 250/2012 Z. z. regulovanými činnosťami sa na  

účely tohto zákona rozumie výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace 

služby.  

 

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

maximálnou cenou cena, ktorú nie je možné prekročiť a podľa § 2 písm. h) tohto zákona 

pevnou cenou cena, ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa,  ktorá sa 

viaže na technickú jednotku.  

 

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

v elektroenergetike podlieha prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny.  

 

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

v elektroenergetike podlieha dodávka elektriny zraniteľným odberateľom.  

 

Podľa § 2 písm. l) bodu 1. a 3. zákona č. 250/2012 Z. z. na účely tohto zákona sa 

rozumie zraniteľným odberateľom odberateľ elektriny v domácnosti a malý podnik.  

 

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. na účely tohto zákona sa rozumie malým 

podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za 

predchádzajúci rok.  

 

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i), a l) až n) zákona č. 250/2012 Z. z.  a § 19 ods. 2 

písm. c), d), i) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. vydal vyhlášku č. 260/2016 Z. z. účinnú od  

30. 09. 2016 do 09. 02. 2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike  

a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len 

„vyhláška č. 260/2016 Z. z.“).  
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Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i), a l) až n) zákona č. 250/2012 Z. z.  a § 19 ods. 2 

písm. c), d), i) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. vydal vyhlášku č. 18/2017 Z. z. účinnú  

od 10. 02. 2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré 

podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike a následne vydal vyhlášku 

č. 207/2018 Z. z. účinnú od 20. 07. 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 18/2017 Z. z. 

(ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“).  

 

Podľa § 2 písm. e) vyhlášky č. 260/2016 Z. z. a § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky  

č. 18/2017 Z. z. sa cenová regulácia v elektroenergetike vzťahuje na prístup do distribučnej 

sústavy a distribúciu elektriny.  

 

Podľa § 2 písm. f) vyhlášky č. 260/2016 Z. z a § 2 ods. 1 písm. f) vyhlášky  

č. 18/2017 Z. z. cenová regulácia v elektroenergetike sa  vzťahuje na dodávku elektriny 

zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberateľ elektriny v  domácnosti a malý podnik.  

 

Podľa § 2 písm. g) a h) vyhlášky č. 260/2016 Z. z a § 2 ods. 1 písm. g) a h) vyhlášky  

č.  18/2017 Z. z. cenová regulácia v elektroenergetike sa vzťahuje aj na poskytovanie 

podporných služieb a na poskytovanie systémových služieb. 

 

Úrad rozhodnutím č. 0413/2017/E zo dňa 17. 05. 2017 schválil spoločnosti OFZ na 

obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2021 maximálne ceny  za prístup do  

miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia (ďalej len 

,,rozhodnutie č. 0413/2017/E“).  

 

Podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa prvýkrát postupuje pri  vykonávaní cenovej 

regulácii na rok 2017, pričom cenová regulácia sa vzťahuje na  regulačné obdobie rokov 2017 

až 2021. Z dôvodu zosúladenia rozhodnutia s touto vyhláškou, úrad určuje ceny na celé 

regulačné obdobie, teda odo dňa prevzatia tohto rozhodnutia do 31. 12. 2021. 

 

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny odberateľov elektriny 

pripojených na napäťovej úrovni NN je stanovená ako dvojzložková a skladá sa: z mesačnej 

tarify za príkon pre jedno odberné miesto, ktorý je určený hodnotou ističa pred elektromerom 

v ampéroch a z tarify za nameranú distribuovanú elektrinu v €/MWh (vysoká tarifa (VT), 

nízka tarifa  (NT)).          

 

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny v €/MWh je určená pre jednotlivé napäťové         

úrovne.  

 

Tarify za distribúciu elektriny a tarifa za straty podľa napäťových úrovní je v zmysle 

rozhodnutia č. 0413/2017/E nasledovná. Úroveň napätia: NN, tarifa za distribúciu elektriny 

vrátane prenosu elektriny v €/MWh: podľa jednotlivých sadzieb, tarifa za straty pri distribúcii 

elektriny v €/MWh: ....... 

  

Úrad rozhodnutím č. 0110/2018/E zo dňa 18. 12. 2017 určil pre spoločnosť OFZ na 

obdobie od  01. 01. 2018 do 31. 12. 2021 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy  

a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia (ďalej len ,,rozhodnutie č.  0110/2018/E“).   

 

Sadzby uvedené v rozhodnutí č. 0110/2018//E sú stanovené ako dvojzložkové: 

mesačná platba za príkon alebo pevná mesačná platba za jedno odberné miesto a platba za 

distribuované množstvo elektriny (vo vysokej tarife, v nízkej tarife, v jednotarife). 
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K sadzbám je samostatne účtovaná tarifa za straty pri distribúcii elektriny na 

napäťovej úrovni NN, a to vo výške podľa bodu 2.3 rozhodnutia č.  0110/2018/E. 

 

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny na napäťovej úrovní NN je v zmysle 

rozhodnutia č. 0110/2018/E nasledovná: úroveň napätia: NN a tarifa za straty pri distribúcii 

elektriny eura/MWh: ....... 

   

V prílohe č. 21 protokolu sú rozhodnutia, v ktorých sú určené tarify za prístup do  

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017 

rozhodnutie č.  0413/2017/E zo dňa 17. 05. 2017 a na rok 2018 rozhodnutie č. 0110/2018/E 

zo dňa 18. 12. 2017.  

 

Podľa § 2 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. na účely tohto zákona rozumie pevnou 

cenou cena ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže na  

technickú jednotku.   

 

Kontrola náhodným výberom faktúr vykonala kontrolu dodržiavania úradom 

schválených taríf a zistila, že spoločnosť OFZ jednotlivým odberateľom elektrickej energie  

v roku 2017 fakturovala tarifu za straty pri distribúcii elektriny v sume ...... eura/MWh 

namiesto tarify ...... eura/MWh určenej rozhodnutím č. 0413/2017/E a v roku 2018 

fakturovala tarifu za straty pri distribúcii elektriny v sume ...... eura/MWh namiesto tarify ...... 

eura/MWh určenej rozhodnutím č.  0110/2018/E. 

 

Vyššie uvedené kontrolné zistenie preukazujú náhodne vybrané vyúčtovacie faktúry spolu s 

prílohami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 22 protokolu. Za rok 2017 ide napríklad  

o faktúru č. 17440941 vystavená dňa 06. 09. 2017 pre ....................................., a za rok 2018 

ide napríklad o faktúru č. 18441483, vystavená 08. 01. 2019 pre 

........................................................ 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť OFZ v kontrolovanom období rokov 

2017 a 2018 fakturovala nesprávne tarify za straty pri distribúcii elektriny v rozpore  

s  rozhodnutím úradu č. 0413/2017/E a rozhodnutím č. 0110/2018/E, čím porušila povinnosť 

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

 

Spoločnosť OFZ doručila dňa 16. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 23 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že na základe žiadosti o vyjadrenie k rozporu pri fakturácii pri jednotlivých 

odberateľoch elektrickej energie v rokoch 2017-2018, ktoré sú v rozpore s rozhodnutím úradu 

č. 0413/2017/E a rozhodnutím č. 0110/2018/E prehlasuje, že k predmetnému porušeniu došlo 

z dôvodu softvérovej chyby v systéme. 

 

Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 250/2012 Z. z., pretože v kontrolovanom období rokov 2017 a 2018 vo vyúčtovaniach 

elektriny fakturovala nesprávne tarify za straty pri distribúcii elektriny v rozpore  

s  rozhodnutím úradu č. 0413/2017/E zo dňa 17. 05. 2017 a rozhodnutím č. 0110/2018/E zo 

dňa 18. 12. 2017, spáchala správny delikt podľa bodu 3. výroku tohto rozhodnutia. 

 

4. Spoločnosť OFZ fakturovala odberateľom v kategórii malý podnik a ostatným 

odberateľom (veľký podnik) tarify za systémové služby a prevádzkovanie systému podľa 

cenového rozhodnutia úradu.  
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Rozhodnutím č. 0194/2018/E zo dňa 21.  12.  2017 schválil úrad pre  spoločnosť 

OKTE, a.s. s účinnosťou na obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2021 tarify za poskytovanie 

systémových služieb a tarify za prevádzkovanie systému (ďalej len „rozhodnutie  

č.  0194/2018/E“) nasledovne: tarifa za systémové služby vo výške ...... eura/MWh a tarifa za 

prevádzkovanie systému vo výške ....... eura/MWh.   

 

Úrad rozhodnutím č. 0275/2018/E zo dňa 28. 08. 2018 (ďalej len „rozhodnutie  

č.  0275/2018/E“) zmenil rozhodnutie č.  0194/2018/E s účinnosťou od 01. 09. 2018 do  

31.  12. 2021 a zmenil výšku tarify za prevádzkovanie systému vo výške ....... eura/MWh. 

 

Úrad náhodným výberom faktúr za rok 2018 vykonal kontrolu dodržiavania úradom 

schválených taríf za poskytovanie systémových služieb a tarifu za prevádzkovanie systému 

pre odberateľov elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy spoločnosti OFZ  

a zistil, že spoločnosť OFZ jednotlivým odberateľom elektrickej energie fakturovala tarifu za 

prevádzkovanie systému v období od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 v sume  

....... eura/MWh namiesto tarify ....... eura/MWh určenej rozhodnutím č.  0275/2018/E zo dňa 

28. 08. 2018, ktoré sa nachádza v prílohe č. 24 protokolu.    

 

Za rok 2018 kontrolné zistenie preukazujú náhodne vybrané vyúčtovacie faktúry spolu 

s prílohami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 22 protokolu: faktúra č. 18441483, vystavená  

08.  01.  2019 pre ......................................................., faktúra  

č.  18441474 vystavená 08. 01. 2019 pre ......................................................, faktúra č. 

18441195 vystavená 06. 11. 2018 pre odberateľa ................................................. a faktúra č. 

18441459 vystavená 07. 01. 2019 pre ............................................................   

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť OFZ v roku 2018 v období od  

01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 fakturovala nesprávne tarifu za prevádzkovanie systému  

v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0275/2018/E, čím porušila povinnosť podľa  

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

.Spoločnosť OFZ doručila dňa 16. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 25 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že na základe žiadosti o vyjadrenie sa k nesprávnosti fakturácie prevádzkovania 

systému pri jednotlivých odberateľoch elektrickej energie v časti roku 2018, ktoré sú  

v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0194/2018/E a rozhodnutím č. 0275/2018/E prehlasuje, že  

k predmetnému porušeniu došlo z dôvodu zlyhania ľudského faktora. 

 

Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 250/2012 Z. z., pretože vo vyúčtovaniach elektriny v roku 2018 fakturovala nesprávne 

tarifu za prevádzkovanie systému v rozpore s  rozhodnutím úradu č. 0275/2018/E zo dňa  

28. 08. 2018, spáchala správny delikt podľa bodu 4. výroku tohto rozhodnutia. 

 

5. Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a h) 

musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich povinný uviesť na vyhotovenej faktúre za 

dodávku elektriny alebo v materiáli zasielanom súčasne s takouto faktúrou a v propagačných 

materiáloch zasielaných koncovým odberateľom elektriny. Informácie podľa odseku  

2 písm. c) je dodávateľ elektriny povinný uvádzať spôsobom, ktorý je pre odberateľa 

elektriny zrozumiteľný a ktorý umožní ich jednoduchú porovnateľnosť s obdobnými 

informáciami poskytovanými inými dodávateľmi dodávajúcimi elektrinu na vymedzenom 

území. 
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Podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. dodávateľ elektriny je povinný 

poskytovať odberateľovi elektriny informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych 

energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej 

dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia 

v predchádzajúcom roku; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu 

nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; informácie je povinný 

poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu. 

 

Podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. dodávateľ elektriny je povinný 

poskytovať informácie odberateľovi elektriny o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo 

vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov 

elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane 

údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, alebo 

uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní 

dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; 

informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu. 

 

Podľa § 34 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. dodávateľ elektriny je povinný 

poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich 

sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporu. 

 

Kontrolou fakturácie bolo zistené, že spoločnosť OFZ neposkytla vo vyhotovených 

faktúrach svojim odberateľom elektriny v období kontrolovaných rokov 2017 a 2018 

informácie v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. v spojení s § 34 ods. 2 písm. c), d)  

a h) zákona č. 251/2012 Z. z. 

 

Vyššie uvedené kontrolné zistenie preukazujú náhodne vybrané vyúčtovacie faktúry 

spolu s prílohami, nachádzajúce sa v prílohe č. 22  protokolu. Za rok 2017 ide o faktúry: 

faktúra č. 17440941 vystavená dňa 06. 09. 2017 pre ....................................., faktúra č. 

17441009 vystavená dňa 13. 09. 2017 pre ......................................................, faktúra č. 

17441255 vystavená dňa 09. 11. 2017 pre .........................................................., faktúra 

č.17440942 vystavená dňa 06. 09. 2017 pre .................................................., faktúra č. 

17441012 vystavená dňa 13. 09. 2017 pre ...................................................., faktúra  

č. 17440235 vystavená dňa 09. 03. 2017 pre  ...................................................................., 

faktúra č.  4417105 vystavená 06.  10.  2017 pre ................................................... Za rok 2018 

ide o faktúry: faktúra  

č. 18441483, vystavená 08. 01. 2019 pre ......................................................., faktúra č. 

18441474 vystavená 08. 01. 2019 pre ......................................................., faktúra č. 18441195 

vystavená 06. 11. 2018 pre odberateľa ...............................................ín,  faktúra č. 18441459 

vystavená  

07. 01. 2019 pre ..........................................................., faktúra  

č. 18441466 vystavená 08. 01. 2019 pre  .............................................., faktúra č. 4418127 

vystavená 31. 12. 2018 pre ...................................................., faktúra č. 4418118 vystavená 

13. 12. 2018 pre ..........................................................  

 

Spoločnosť OFZ doručila dňa 16. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 26 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že na základe žiadosti o vyjadrenie sa k nesplneniu povinností v zmysle zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike pri  jednotlivých odberateľoch elektrickej energie v období 

rokov 2017-2018, ktoré sú v rozpore s povinnosťami v zmysle zákona 251/2012 Z. z.  
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§ 34 ods. 2 písm. c), d), h), prehlasuje, že k predmetnému porušeniu došlo z dôvodu zlyhania 

ľudského faktora. 

 

Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 34 ods. 3 zákona  

č. 251/2012 Z. z. v spojení s § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) zákona č. 251/2012 Z. z., pretože vo 

vyhotovených faktúrach alebo v materiáloch zasielaných súčasne s takouto faktúrou  

a v propagačných materiáloch zasielaných koncovým odberateľom elektriny v období rokov 

2017 a 2018 neposkytla odberateľom elektriny informácie v zmysle § 34 ods. 3 zákona 

č. 251/2012 Z. z. v spojení s § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) zákona č. 251/2012 Z. z., a teda 

informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine 

nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane 

odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku, informácie  

o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky 

odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia  

v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO2  

a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny a taktiež neuviedla ani odkaz 

na verejný zdroj týchto informácií a neposkytla koncovému odberateľovi elektriny základné 

informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporu, čím 

spáchala správny delikt podľa bodu 5. výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný dodržiavať pravidlá trhu. 

 

Úrad podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 24/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 

fungovanie vnútorného trhu s plynom s účinnosťou od 01. 02. 2013 (ďalej len „vyhláška  

č. 24/2013 Z. z. “).  

 

Úrad podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 423/2013 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 24/2013 Z. z. s účinnosťou od 01. 01. 2014 (ďalej 

len „vyhláška č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.“).  

 

Úrad podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 371/2016 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. 

s účinnosťou od 01. 01. 2017 (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 371/2016 Z. z.“). 

 

Podľa § 7 ods. 19 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z. 

obsahuje vyúčtovanie distribúcie elektriny odberateľovi elektriny údaje podľa uzatvorených 

zmlúv súvisiacich s distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny. Vyúčtovanie 

distribúcie elektriny obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť OFZ vo vyhotovených vyúčtovacích 

faktúrach za dodávku a distribúciu elektriny odberateľom elektriny za kontrolované roky 

2017 a 2018 neuvádzala informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality  

v zmysle § 7 ods.19 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z.  

 

Ako príklad sa v prílohe č. 22 protokolu nachádzajú faktúry s prílohami, ktoré 

preukazujú vyššie uvedené kontrolné zistenie. Za rok 2017 ide o faktúry: faktúra č. 17440941 

vystavená dňa 06. 09. 2017 pre ....................................., faktúra č. 17441009 vystavená dňa 

13. 09. 2017 pre ......................................................, faktúra č. 17441255 vystavená dňa 09. 11. 
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2017 pre ..........................................................., faktúra č.17440942 vystavená dňa 06. 09. 

2017 pre .................................................., faktúra č. 17441012 vystavená dňa  

13. 09. 2017 pre ...................................................., faktúra  

č. 17440235 vystavená dňa 09. 03. 2017 pre  ...................................................................., 

faktúra č.  4417105 vystavená 06.  10.  2017 pre ................................................... Za rok 2018 

ide o faktúry: faktúra  

č. 18441483, vystavená 08. 01. 2019 pre ......................................................., faktúra č. 

18441474 vystavená 08. 01. 2019 pre ......................................................., faktúra č. 18441195 

vystavená 06. 11. 2018 pre odberateľa .................................................,  faktúra č. 18441459 

vystavená  

07. 01. 2019 pre ..........................................................., faktúra  

č. 18441466 vystavená 08. 01. 2019 pre .............................................., faktúra č. 4418127 

vystavená 31. 12. 2018 pre ..................................................... faktúra č. 4418118 vystavená 

13. 12. 2018 pre ..........................................................  

 

Spoločnosť OFZ doručila dňa 16. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 27 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že na základe žiadosti o vyjadrenie sa k neuvádzaniu vyhodnotení štandardov kvality 

na faktúrach pri jednotlivých odberateľoch elektrickej energie v období rokov 2017-2018, 

ktoré je v rozpore s §  29 ods. 1 písm. o) zákona č.  250/2012 Z. z., prehlasuje, že  

k predmetnému porušeniu došlo z dôvodu zlyhania ľudského faktora. 

 

Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona  

č. 250/2012 Z. z., pretože v období rokov 2017 a 2018 vo vyúčtovacích faktúrach za dodávku 

a distribúciu elektriny vystavených odberateľom elektriny, a to vo vybraných vyúčtovacích 

faktúrach uvedených v prílohe č. 22 protokolu neuviedla informáciu, kde je uverejnené 

vyhodnotenie štandardov kvality v zmysle § 7 ods. 19 druhej vety vyhlášky č. 24/2013 Z. z. 

v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z., spáchala správny delikt podľa bodu 6. výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

7. Podľa § 23 ods. 3 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z. 

vyúčtovanie dodávky elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených 

zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je 

odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a samostatne 

vyčíslený údaj o cene za  .a) dodávku elektriny,   

b) distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a straty pri prenose elektriny,  

c) straty pri distribúcii elektriny,  

d) systémové služby,  

e) prevádzkovanie systému.  

 

Vykonanou kontrolou výberovým spôsobom bolo zistené, že spoločnosť OFZ 

odberateľom elektriny v období rokov 2017 a 2018 neuvádzala na vyúčtovacích faktúrach 

dodávky a distribúcie elektriny identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto 

evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a nepostupovala tak v zmysle  

§ 23 ods. 3 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z.  z.   

 

Ako príklad v prílohe č. 22 protokolu sú uvedené faktúry s prílohami, ktoré 

preukazujú uvedenú skutočnosť. Za rok 2017 ide o faktúry: faktúra č. 17440941 vystavená 

dňa 06. 09. 2017 pre ....................................., faktúra č. 17441009 vystavená dňa 13. 09. 2017 

pre ......................................................, faktúra  

č. 17441255 vystavená dňa 09. 11. 2017 pre .........................................................., faktúra č. 
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17440942 vystavená dňa 06. 09. 2017 pre ................................................., faktúra č. 17441012 

vystavená dňa 13.  09.  2017 pre ...................................................., faktúra č. 17440235 

vystavená dňa 09. 03. 2017 pre  ...................................................................., faktúra č. 

4417105 vystavená 06. 10. 2017 pre .................................................... Za rok 2018 ide 

o faktúry: faktúra č. 18441483, vystavená 08. 01. 2019 pre ......................................................., 

faktúra  

č. 18441474 vystavená 08. 01. 2019 pre ......................................................., faktúra č. 

18441195 vystavená 06. 11. 2018 pre odberateľa .................................................,  faktúra č. 

18441459 vystavená 07. 01. 2019 pre ..........................................................., faktúra č. 

18441466 vystavená 08. 01. 2019 pre  .............................................., faktúra č. 4418127 

vystavená  

31. 12. 2018 pre ...................................................., faktúra  

č. 4418118 vystavená 13. 12. 2018 pre ...........................................................  

 

Spoločnosť OFZ doručila dňa 21. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 28 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že na základe žiadosti o vyjadrenie sa k neuvádzaniu identifikácie odberného miesta 

na vyúčtovacích faktúrach pri jednotlivých odberateľoch elektrickej energie v rokoch 2017-

2018, ktoré sú v rozpore s vyhláškou § 23 ods. 3 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 371/2016 Z. z., prehlasuje, že k predmetnému porušeniu došlo z dôvodu zlyhania ľudského 

faktora. Spoločnosť OFZ tiež uviedla, že zároveň by chcela podotknúť, že napriek jej 

opomenutiu nedošlo k žiadnym poškodeniam odberateľov a to aj vzhľadom na to, že počet 

odberateľov je minimálny a je s nimi v stálom osobnom kontakte. 

 

Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona  

č. 250/2012 Z. z., pretože v období rokov 2017 a 2018 vo vyúčtovacích faktúrach za dodávku 

a distribúciu elektriny vystavených odberateľom elektriny, a to vo vybraných vyúčtovacích 

faktúrach uvedených v prílohe č. 22 protokolu neuviedla identifikáciu odberného miesta  

v zmysle § 23 ods. 3 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z., spáchala 

správny delikt podľa bodu 7. výroku tohto rozhodnutia. 

 

8. Podľa § 31 ods. 2. písm. u) zákona č. 251/2012 Z. z. je prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy povinný zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do  

sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny. 

 

 Vykonanou kontrolou internetovej stránky spoločnosti OFZ bolo zistené, že 

spoločnosť OFZ nemá na svojom webovom sídle zverejnené obchodné podmienky pripojenia 

do sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny. 

Uvedené kontrolné zistenie preukazujú printscreeny webového sídla spoločnosti OFZ na 

internetovej stránke: https://www.ofz.company/sk/ zo dňa 19. 09. 2019 nachádzajúce sa  

v prílohe č. 32 protokolu.  

 

 Spoločnosť OFZ doručila dňa 21. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 33 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že na základe žiadosti o vyjadrenie sa k nezverejneniu obchodných podmienok 

pripojenia do sústavy a obchodných podmienok prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie 

elektriny na webovom sídle OFZ, podľa § 31 ods. 2. písm. u) zákona č. 251/2012 Z. z. 

prehlasuje, že k predmetnému porušeniu došlo z dôvodu zlyhania ľudského faktora. Zároveň 

by chcela spoločnosť OFZ podotknúť, že napriek jej opomenutiu nedošlo k žiadnym 

poškodeniam odberateľov, a to aj vzhľadom na  to, že počet odberateľov je minimálny a je  

s nimi v stálom osobnom kontakte. 



19 

 

 

 Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 31 ods. 2 písm. u) zákona  

č. 251/2012 Z. z., pretože nezverejnila na svojom webovom sídle obchodné podmienky 

pripojenia do  sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie 

elektriny, čo preukazujú printscreeny jej webového sídla zo dňa 19. 09. 2019 nachádzajúce sa 

v prílohe č. 32 protokolu, spáchala správny delikt podľa bodu 8. výroku tohto rozhodnutia. 

 

9. Úrad vydal spoločnosti OFZ prevádzkový poriadok rozhodnutím č.  0006/2007/02/PP 

zo dňa 08.  03. 2007 a následne úrad schválil rozhodnutím č. 0014/2018/E-PP zo dňa  

13.  09.  2018, ktorým zmenil rozhodnutie č. 0006/2007/02/PP, Prevádzkový poriadok 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy OFZ, a.s. (ďalej len ,,PP“), ktorý sa nachádza v prílohe 

č. 34 protokolu. 

 

 Podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. vecnou reguláciou je aj  

rozhodovanie o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete alebo prevádzkovateľa zásobníka. 

 

 Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 

2 písm. a) až c), e), m) a n) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov 

trhu s plynom.   

 

 Podľa bodu 2. 1. 1 PP žiadať o pripojenie môže vlastník nehnuteľnosti alebo správca 

nehnuteľnosti na základe osobitného zákona alebo zmluvy. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá 

nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom nehnuteľnosti, požiada vlastníka 

nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti o predchádzajúci písomný súhlas s vybudovaním  

a pripojením odberného elektroenergetického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny; 

vzor žiadosti o pripojenie je zverejnený na webovom sídle PDS.  

 

 Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť OFZ nemá na svojom webovom 

sídle zverejnený vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy v zmysle bodu 2. 1. 1 PP. 

Uvedené kontrolné zistenie preukazujú printscreeny webového sídla spoločnosti OFZ na 

internetovej stránke: https://www.ofz.company/sk/ zo dňa 19. 09. 2019 uvedené v prílohe  

č. 32 protokolu.  

 

 Spoločnosť OFZ doručila dňa 21. 10. 2019 úradu vyjadrenie k uvedenému 

kontrolnému zisteniu, ktoré sa nachádza v prílohe č. 35 protokolu, v ktorom okrem iného 

uviedla, že na základe žiadosti o vyjadrenie sa k nezverejneniu vzoru žiadosti o pripojenie do  

distribučnej sústavy na  webovom sídle OFZ, v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. 

prehlasuje, že k predmetnému porušeniu došlo z dôvodu zlyhania ľudského faktora. Zároveň 

spoločnosť OFZ by chcela podotknúť, že napriek jej opomenutiu nedošlo k žiadnym 

poškodeniam odberateľov, a to aj  vzhľadom na to, že počet odberateľov je minimálny a je  

s nimi v stálom osobnom kontakte. 

 

 Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 13 ods. 4 zákona  

č. 250/2012 Z. z., pretože nezverejnila na svojom webovom sídle vzor žiadosti o pripojenie do 

distribučnej sústavy v súlade s ustanovením bodu 2. 1. 1 PP schváleného rozhodnutím úradom 

č.  0014/2018/E-PP zo dňa 13.  09.  2018, čo preukazujú printscreeny jej webového sídla zo 

dňa 19. 09. 2019 nachádzajúce sa v prílohe č. 32 protokolu, spáchala správny delikt podľa 

bodu 9. výroku tohto rozhodnutia. 
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10. Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem 

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne 

úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa 

tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených 

úradom. 

 

Podľa § 2 písm. c) bod 5. zákona č. 250/2012 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie 

regulovanými činnosťami výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 

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

regulovanými činnosťami odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

 

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

ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu 

vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorých rozsah a výšku určuje úrad. 

 

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

hospodárstve podlieha výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a podľa  

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

podlieha odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

 

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal 

vyhlášku č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie  

a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 

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

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

 

Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov sú ustanovené  

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

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

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

   

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

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

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

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

č. 16 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.  

 

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

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

aj v elektronickej podobe v súboroch obsahujúcich tabuľky. 

 

 Podľa § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sa predkladajú skutočné údaje za 

predchádzajúci rok za regulované činnosti uvedené v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 4 a 7 až 

10 a podľa § 12 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sa predkladajú náklady 

a ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 v rozsahu podľa prílohy č. 5. 

 

 Kontrolou bolo zistené, že spoločnosť OFZ predložila skutočné údaje za regulované 

činnosti za rok 2017 dňa 31. 05. 2018 a za rok 2018 dňa 31. 05. 2019 pod  

ev. č. 23614/2019/BA. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/#paragraf-40.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/#paragraf-40.odsek-1.pismeno-h
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/21/20180720#prilohy.priloha-priloha_c_1k_vyhlaske_c_21_2017_z_z
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 Kontrola podľa predložených dokladov (hlavná kniha, interné doklady) overila 

úplnosť a pravdivosť informácií uvádzaných v doložených tabuľkách o skutočných údajoch 

za  regulované činnosti za rok 2017 a 2018 podľa jednotlivých príloh k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. a v Prehľade fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev 

dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody. 

 

V rámci výkonu kontroly úrad žiadosťou o predloženie dokladov  

ev. č. 34020/2019/BA zo dňa 04. 09. 2019, ktorá sa nachádza v prílohe č. 5 protokolu, 

požiadal spoločnosť OFZ o predloženie dokladov týkajúcich sa okrem iného vodného 

hospodárstva. 

 

Spoločnosť OFZ predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 3 „Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu 

a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“ za rok 2017, ktorá sa 

nachádza v prílohe č. 37 protokolu. Vykonanou kontrolou dokladov predložených 

spoločnosťou OFZ bola preverená správnosť údajov uvádzaných v prílohe č. 3 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2017, pričom boli zistené nasledovné nepravdivé údaje: v stĺpci QVT 

bol uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ......, pričom správne malo byť ......, v stĺpci QVA bol 

uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ....., v stĺpci QST bol 

uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ....., v stĺpci QSA bol 

uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ..... a v stĺpci QSX bol 

uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ...... 

  

 Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 3 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2017, ktorá tvorí prílohu č. 38 protokolu. 

 

 Spoločnosť OFZ predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky   

č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 4 „Spoločné údaje“ za rok 2017, ktorá tvorí prílohu č. 39 protokolu. 

Protokol uvádza, že spoločnosť OFZ mala v roku 2017 na regulovanú činnosť prideleného ... 

zamestnanca v položke „Pitná voda“ a . zamestnanca v položke „Odpadová voda“. Kontrola 

vychádzala z týchto údajov a osobné náklady prepočítala v súlade s podmienkami 

vyplývajúcimi z § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a usmernenia k predkladaniu 

skutočných údajov za regulované činnosti, ktoré úrad zverejnil na svojej webovej stránke. 

Vykonanou kontrolou dokladov predložených spoločnosťou OFZ bola preverená správnosť 

údajov uvádzaných v prílohe č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2017, pričom boli zistené 

nasledovné nepravdivé údaje: v stĺpci „Priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca za 

rok“ v položke „Pitná voda“ boli uvedené náklady (v €/na rok) vo výške ......, pričom správne 

mali byť uvedené náklady vo výške ...... a v stĺpci „Priemerné osobné náklady na jedného 

zamestnanca za rok“ v položke „Odpadová voda“ boli uvedené náklady (v €/na rok) vo výške 

....., pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške ...... 

 

 Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 4 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2017, ktorá tvorí prílohu č. 40 protokolu. 

 

 Spoločnosť OFZ predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) prílohu  

č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. „Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované 

činnosti podľa § 4 v tis. eur“ za rok 2017, ktorá tvorí prílohu č. 41 protokolu. Vykonanou 

kontrolou dokladov predložených spoločnosťou OFZ bola preverená správnosť údajov 

(náklady a ekonomicky oprávnené náklady v €) uvádzaných v prílohe č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2017, pričom boli zistené nasledovné neúplné a nepravdivé údaje:  

v riadku č. 7 „Osobné náklady“ v položke „Regulované činnosti“ boli uvedené náklady vo 
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výške ......, pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške ......, v položke „Pitná voda“ 

boli uvedené náklady vo výške ......, pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške ...... 

a v položke „Odpadová voda“ boli uvedené náklady vo výške ....., pričom správne mali byť 

uvedené náklady vo výške ....., v riadku č. 7 „Osobné náklady z toho: mzdové náklady v 

položke „Regulované činnosti“ boli uvedené náklady vo výške  

......, pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške ......, v položke „Pitná voda“ boli 

uvedené náklady vo výške ....., pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške ......, v 

položke „Odpadová voda“ boli uvedené náklady vo výške ....., pričom správne mali byť 

uvedené náklady vo výške ......  

 

 Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2017, ktorá tvorí prílohu č. 42 protokolu. 

 

 Spoločnosť OFZ predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 21/2017 

Z. z. prílohu č. 11 „Prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti v tisícoch eur“, ktorá 

tvorí prílohu č. 43 protokolu. Porovnaním predložených údajov v prílohe č. 11 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. a celkovej fakturácie za rok 2017 jednotlivým odberateľom a producentom, 

ktorá bola predložená v rámci kontroly spoločnosťou OFZ, boli kontrolou zistené nasledovné 

nepravdivé údaje: v stĺpci „Výnosy z regulovaných činností“ v riadku č. 1 „Tržby za dodávku 

pitnej vody“ a v položke „Pitná voda“ bol uvedený údaj v € vo výške ......, pričom správne 

mal byť vo výške ...... a v stĺpci „Výnosy z regulovaných činností“ v riadku č. 4 „Tržby za 

odvedenie a čistenie odpadovej vody“ a v položke „Odpadová voda“ bol uvedený údaj v € vo 

výške ....., pričom správne mal byť vo výške ......  

 

 Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 11 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2017, ktorá tvorí prílohu č. 44 protokolu. 

 

 Podľa § 12 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. do 31. mája sa predkladajú 

skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, a to prehľad 

fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo 

odvedenej odpadovej vody.  

 

 Vykonanou kontrolou dokladov celkovej fakturácie za rok 2017 jednotlivým 

odberateľom a producentom predložených spoločnosťou OFZ bola preverená správnosť 

údajov uvádzaných v prehľade fakturovaných cien vrátane príslušných  celkových množstiev 

dodanej pitnej vody a odvedenej odpadovej vody za rok 2017 (v prílohe č. 45 protokolu), 

pričom boli zistené nasledovné nepravdivé údaje a rozdiely v deklarovaných celkových 

množstvách dodanej pitnej vody a odvedenej odpadovej vody a v celkových tržbách za pitnú 

vodu a odpadovú vodu: v množstve dodanej pitnej vody bol uvedený ukazovateľ v m3 vo 

výške ......, pričom správne malo byť ......, celkové tržby za pitnú vodu boli vo výške  

......... eura, pričom správne malo byť ......... eura, v množstve odvedenej odpadovej vody bol 

uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ..... a celkové tržby za 

odvedenie odpadovej vody boli vo výške ........ eura, pričom správne malo byť  

........ eura. 

 

 Správne údaje o prehľade fakturovaných cien a celkových množstvách dodanej pitnej 

vody a odvedenej odpadovej vody za rok 2017 uviedol úrad v prílohe č. 3, ktorá tvorí prílohu 

č. 38 protokolu a č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2017, ktorá tvorí prílohu č. 44 

protokolu. 
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 Spoločnosť OFZ predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 3 „Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu 

a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“ za rok 2018, ktorá tvorí 

prílohu č. 46 protokolu. Vykonanou kontrolou dokladov predložených spoločnosťou OFZ 

bola preverená správnosť údajov v nej uvádzaných, pričom boli zistené nasledovné 

nepravdivé údaje: v stĺpci QVT bol uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ......, pričom správne 

malo byť ......, v stĺpci QVA bol uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo 

byť ....., v stĺpci QVX bol uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť 

....., v stĺpci QST bol uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ....., v 

stĺpci QSA bol uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ....., v stĺpci 

QSX bol uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ...... 

 

 Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 3 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá tvorí prílohu č. 47 protokolu. 

 

 Spoločnosť OFZ predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky   

č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 4 „Spoločné údaje“ za rok 2018, ktorá tvorí prílohu č. 48 protokolu. 

Spoločnosť OFZ mala v roku 2018 na regulovanú činnosť prideleného ... zamestnanca  

v položke „Pitná voda“ a . zamestnanca v položke „Odpadová voda“. Kontrola vychádzala  

z týchto údajov a osobné náklady prepočítala v súlade s podmienkami vyplývajúcimi  

z § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. a usmernenia k predkladaniu skutočných 

údajov za regulované činnosti, ktoré úrad zverejnil na svojej webovej stránke. Kontrolou 

dokladov predložených spoločnosťou OFZ bola preverená správnosť údajov uvádzaných  

v prílohe č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, pričom boli zistené nasledovné 

nepravdivé údaje: v stĺpci „Priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca za rok“  

v položke „Pitná voda“ boli uvedené náklady (v €/na rok) vo výške ......, pričom správne mali 

byť uvedené náklady vo výške ......, v stĺpci „Priemerné osobné náklady na jedného 

zamestnanca za rok“ v položke „Odpadová voda“ boli uvedené náklady (v €/na rok)  vo výške 

....., pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške ..... a v stĺpci „Priemerná mesačná 

mzda na jedného zamestnanca“ v položke „Pitná voda“ bol uvedený údaj v € vo výške ..., 

pričom správne mal byť vo výške ... . 

 

 Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 4 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá tvorí prílohu č. 49 protokolu. 

 

 Spoločnosť OFZ predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) prílohu  

č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. „Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované 

činnosti podľa § 4 v tisícoch eur“ za rok 2018, ktorá tvorí prílohu č. 50 protokolu. Kontrolou 

účtovných dokladov predložených spoločnosťou OFZ bola preverená správnosť údajov 

(náklady a ekonomicky oprávnené náklady v €) v nej uvádzaných, pričom boli zistené 

nasledovné neúplné a nepravdivé údaje: v riadku č. 7 „Osobné náklady“ v položke 

„Regulované činnosti“ boli uvedené náklady vo výške ......, pričom správne mali byť uvedené 

náklady vo výške ......, v položke „Pitná voda“ boli uvedené náklady vo výške ......, pričom 

správne mali byť uvedené náklady vo výške ......, v položke „Odpadová voda“ boli uvedené 

náklady vo výške ....., pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške ..... a v riadku č. 7 

„Osobné náklady z toho: mzdové náklady“ v položke „Regulované činnosti“ boli uvedené 

náklady vo výške ......, pričom správne mali byť uvedené náklady vo výške ......, v položke 

„Pitná voda“ boli uvedené náklady vo výške ....., pričom správne mali byť uvedené náklady 

vo výške ......, v položke „Odpadová voda“ boli uvedené náklady vo výške ....., pričom 

správne mali byť uvedené náklady vo výške ...... 
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 Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 5 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá tvorí prílohu č. 51 protokolu. 

 

 Spoločnosť OFZ predložila úradu v zmysle § 12 ods. 1 písm. d) vyhlášky  

č. 21/2017 Z. z. prílohu č. 11 „Prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti v tisícoch 

eur“, ktorá tvorí prílohu č. 52 protokolu. Porovnaním predložených údajov v prílohe  

č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. a celkovej fakturácie za rok 2018 jednotlivým odberateľom  

a producentom, ktorá bola predložená v rámci kontroly spoločnosťou OFZ, boli zistené 

nasledovné nepravdivé údaje: v stĺpci „Výnosy z regulovaných činností“ v riadku č. 1 „Tržby 

za dodávku pitnej vody“ a v položke „Pitná voda“ bol uvedený údaj v € vo výške  

......, pričom správne mal byť vo výške ...... a v stĺpci „Výnosy z regulovaných činností“ v 

riadku č. 4 „Tržby za odvedenie a čistenie odpadovej vody“ a v položke „Odpadová voda“ bol 

uvedený údaj v € vo výške ....., pričom správne mal byť vo výške ......  

 

 Úrad na základe predložených dokladov vypracoval prílohu č. 11 k vyhláške  

č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá tvorí prílohu č. 53 protokolu. 

 

 Podľa § 12 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 21/2017 Z. z. do 31. mája sa predkladajú 

skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, a to prehľad 

fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo 

odvedenej odpadovej vody.  

 

 Vykonanou kontrolou dokladov celkovej fakturácie za rok 2018 jednotlivým 

odberateľom a producentom predložených spoločnosťou OFZ bola preverená správnosť 

údajov uvádzaných v prehľade fakturovaných cien vrátane príslušných  celkových množstiev 

dodanej pitnej vody a odvedenej odpadovej vody za rok 2018 (v prílohe č. 54 protokolu), 

pričom boli zistené nasledovné nepravdivé údaje a rozdiely v deklarovaných celkových 

množstvách dodanej pitnej vody a odvedenej odpadovej vody a v celkových tržbách za pitnú 

vodu a odpadovú vodu: v množstve dodanej pitnej vody bol uvedený ukazovateľ v m3 vo 

výške ......, pričom správne malo byť ......, celkové tržby za pitnú vodu boli vo výške  

......... eura, pričom správne malo byť ......... eura, v množstve odvedenej odpadovej vody bol 

uvedený ukazovateľ v m3 vo výške ....., pričom správne malo byť ..... a celkové tržby za 

odvedenie odpadovej vody boli vo výške ........ eura, pričom správne malo  

byť ........ eura. 

 

 Správne údaje o prehľade fakturovaných cien a celkových množstvách dodanej pitnej 

vody a odvedenej odpadovej vody za rok 2018 uviedol úrad v prílohe č. 3, ktorá tvorí prílohu 

č. 47 protokolu a č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2018, ktorá tvorí prílohu č. 53 

protokolu. 

 

 Kontrola na základe doložených dokladov overila úplnosť a pravdivosť informácií 

uvádzaných v predložených tabuľkách o skutočných údajoch za regulované činnosti za 

kontrolované obdobie podľa jednotlivých príloh k platnej vyhláške, ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom  

a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a v Prehľadoch fakturovaných 

cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej 

odpadovej vody, pričom zistila nedostatky, a to uvedenie nesprávnych údajov v predložených 

skutočných údajoch za kontrolované obdobie roky 2017 a 2018. 

 

 Neposkytnutím pravdivých a úplných informácií v skutočných údajoch za 

kontrolované obdobie rokov 2017 a 2018 za regulované činnosti, uvedených spoločnosťou 
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OFZ v prílohách č. 3, 4, 5, 11 a v prehľade fakturovaných cien vrátane príslušných celkových 

množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody podľa vyhlášky  

č. 21/2017 Z. z.,  spoločnosť OFZ porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z.   

 

 Úrad požiadal spoločnosť OFZ žiadosťou o vyjadrenie ev. č. 41084/2019/BA zo dňa 

25. 11. 2019 a ev. č. 42361/2019/BA zo dňa 28.11. 2019 uvedených v prílohe č. 55 protokolu 

o vyjadrenie sa k jednotlivým kontrolným zisteniam. Spoločnosť OFZ doručila úradu dňa  

29. 11. 2019 vyjadrenia, nachádzajúce sa v prílohe č. 56 protokolu, v ktorých okrem iného 

uvádza, že ako regulovaný subjekt v oblasti vodného hospodárstva berie na vedomie závery 

kontroly ÚRSO v plnom rozsahu. Spoločnosť OFZ  uvádza, že uvedenie nesprávnych údajov 

v prílohe č.  3, 4, 5, 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za roky 2017 a 2018 vzniklo z dôvodu 

nesprávne uvedených vlastných spotrieb a neúmyselnou chybou pri výpočte mzdových 

nákladov a uvedenie nesprávnych údajov v prehľade fakturovaných cien vrátane príslušných 

celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody za roky 2017  

a 2018 vzniklo z dôvodu nesprávne uvedených vlastných spotrieb pitnej vody pre jej 

strediská. 

 

 Tým, že spoločnosť OFZ porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z., pretože poskytla úradu nepravdivé údaje za kontrolované obdobie za roky 

2017 a 2018 v prílohách č. 3, 4, 5 a 11 a v prehľadoch fakturovaných cien vrátane príslušných 

celkových množstiev odvedenej odpadovej vody podľa vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktoré boli 

predložené úradu na základe žiadostí ev. č. 34020/2019/BA zo dňa 04. 09. 2019, spáchala 

správny delikt podľa bodu 10. výroku tohto rozhodnutia. 

 

Správny orgán listom ev. č. 14181/2020/BA zo dňa 26. 05. 2020 oznámil spoločnosti 

OFZ, 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 OFZ sa k oznámeniu 

o začatí správneho konania zo dňa 26. 05. 2020 vyjadrila listom „Vyjadrenie k oznámeniu 

o začatí správneho konania“ zo dňa 05. 06. 2020, doručeným úradu dňa 05. 06. 2020, 

v ktorom okrem iného uvádza, že opatrenie na nápravu uložené v Zápisnici o prerokovaní 

protokolu o výsledku vykonanej kontroly boli splnené v plnom rozsahu dňa 12. 02. 2020, 

o čom predkladá dôkaz v prílohe k tomuto vyjadreniu. Ďalej spoločnosť OFZ vo svojom 

vyjadrení uvádza, že jej pracovníci boli počas vykonávania kontroly maximálne ústretoví 

a zistené nedostatky neodkladne odstraňovali a prijímali preventívne opatrenia, aby sa 

v budúcnosti neopakovali. Spoločnosť OFZ uvádza, že zistené nedostatky boli spôsobené 

neúmyselne, hlavne nevedomosťou a nedôslednosťou zodpovedných pracovníkov. 

Spoločnosť OFZ vo svojom vyjadrení uvádza, že najzávažnejšie  zistenia, uvedené v bodoch 

1. a 2. oznámenia o začatí správneho konania boli v nadúčtovaní za teplo a znamenali len 

minimálne navýšenie platieb a za nezúčtovanie dobropisov načas sa ešte raz spoločnosť OFZ 

ospravedlňuje. Spoločnosť OFZ uvádza, že nezverejňovanie údajov na jej webe, uvádzaných 

v bodoch 5. – 9. oznámenia o začatí správneho konania bolo dlhodobo zabezpečované 

osobným kontaktom so správcami domov aj nájomníkmi, nakoľko takmer všetci sú alebo boli 

jej zamestnancami. Spoločnosť OFZ v závere svojho vyjadrenia žiada,  aby správny orgán pri 

rozhodovaní o výške pokuty bral ohľad na vyššie uvedené skutočnosti. 

 

Prílohou vyššie uvedeného listu spoločnosti OFZ „Vyjadrenie k oznámeniu o začatí 

správneho konania“ zo dňa 05. 06. 2020 je rozúčtovanie dobropisov a výpisy z účtov.. 
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Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty za preukázané porušenia 

zákona vzal do úvahy všetky skutočnosti uvedené spoločnosťou OFZ v jej vyjadreniach. 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal však do úvahy skutočnosť, že spoločnosť OFZ 

je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej 

činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá, a to v lehotách a spôsobom určeným zákonom. 

 

Správny orgán sa po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou 

kontrolou stotožnil so zisteniami porušenia zákona č. 251/2012 Z. z. a zákona  

č. 250/2012 Z. z. preukázaného kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti 

OFZ podľa zákona č. 251/2012 Z. z. vo výške 8 500,- 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. v období od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2018 

a podľa § 91 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2019, 

pričom pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na závažnosť, 

spôsob, čas trvania a možné následky zistených porušení povinností. 

 

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti 

svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti OFZ jednotlivo aj v ich vzájomných 

súvislostiach. Zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou OFZ 

navrhnuté liberačné dôvody, respektíve poľahčujúce okolnosti, pričom správny orgán vzal do 

úvahy najmä skutočnosť, že spoločnosť OFZ vo svojom vyjadrení k oznámeniu o začatí 

správneho konania zo dňa 05. 06. 2020 okrem iného uviedla, že opatrenie na nápravu uložené 

v Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 313/2019 boli 

spoločnosťou OFZ podľa predložených dokladov splnené dňa 12. 02. 2020, pričom išlo 

o vrátenie neoprávnene vyúčtovaných nákladov vo fixnej zložke ceny tepla za rok 2017 

v objeme ........ eura a za rok 2018 v objeme ........ eura. Zároveň správny orgán prihliadol aj 

na priťažujúce okolnosti. Podľa ustanovenia § 91 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. platí, že pri 

opakovanom porušení povinností do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 

uložení pokuty sa pokuta podľa § 91 ods. 1 a 2 zákona č. 251/2012 Z. z. zvyšuje až na 

dvojnásobok. Uvedenú skutočnosť považuje správny orgán za priťažujúcu, keďže sa 

spoločnosť OFZ dopustila v zmysle citovaného ustanovenia § 91 ods. 3 zákona  

č. 251/2012 Z. z. opakovaného porušenia povinnosti do troch rokov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia o uložení pokuty, a to rozhodnutia č. 0060/2014/S-SD zo dňa 02.04.2014, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 04. 2014 a rozhodnutia č. 0098/2018/S-SD zo dňa  

24. 10. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2018. Ako priťažujúcu okolnosť 

správny orgán vyhodnocuje aj skutočnosť, že sa spoločnosť OFZ v zmysle tohto rozhodnutia 

dopustila až desiatich správnych deliktov, z ktorých v prípade správnych deliktov podľa bodu 

1. a 2. výroku tohto rozhodnutia dopustenie sa uvedených správnych deliktov malo za 

následok zadržanie finančných prostriedkov odberateľom tepla. Pri rozhodovaní o výške 

uloženej pokuty spoločnosti OFZ správny orgán zohľadnil aj výšku dobropisom 

nezúčtovaných nákladov zahrnutých v určenej fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok 

2017 na ekonomicky oprávnené náklady, ktorá predstavuje sumu ........ eura a výšku 

dobropisom nezúčtovaných nákladov zahrnutých v určenej fixnej zložke maximálnej ceny 

tepla na rok 2018 na ekonomicky oprávnené náklady, ktorá predstavuje sumu ........ eura. 

Správny orgán teda prihliadol na to, že zadržaním finančných prostriedkov odberateľom tepla 

bola spôsobená významná škoda na strane odberateľov tepla a tieto by v prípade, že by úrad 

nevykonal kontrolu v spoločnosti OFZ neboli odberateľom tepla vrátené. Správny orgán pri 

ukladaní pokuty spoločnosti OFZ za spáchanie správneho deliktu podľa bodu 10. výroku 

tohto rozhodnutia prihliadol najmä na skutočnosť, že k jeho spáchaniu došlo nesplnením, 

respektíve nesprávnym splnením administratívnej povinnosti spoločnosti OFZ voči úradu. 
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Ďalej správny orgán v prípade správnych deliktov uvedených vo výroku tohto rozhodnutia 

prihliadol na časové omeškanie spoločnosti OFZ pri plnení svojich zákonných povinností. 

 

Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností a rozbore poľahčujúcich 

a priťažujúcich okolností správny orgán zvýšil pokutu na dvojnásobok v zákonnej dolnej 

hranici a pristúpil k uloženiu pokuty na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby, ktorá je 

podľa názoru správneho orgánu dostačujúca na nápravu spoločnosti OFZ tak z hľadiska 

preventívneho ako aj represívneho 

 

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 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. 14181/2020/BA zo dňa 26. 05. 2020 oznámil spoločnosti  

OFZ, 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 OFZ sa k oznámeniu 

o začatí správneho konania zo dňa 26. 05. 2020 vyjadrila. Správny orgán pri vydávaní 

rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe. 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia cenovej 

regulácie, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, 

ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,  

je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

Ing. Slávka Jánošíková, PhD. 

          generálna riaditeľka sekcie 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: OFZ, a.s.,  Široká 381,  027 41 Oravský Podzámok 

 


