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 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

ODBOR KONTROLY 
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Číslo: 0034/2021/K      Bratislava 05. 08. 2021 

Č.sp.: 3076-2021-BA 

 

 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly ako vecne príslušný správny 

orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti 

vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov rozhodol tak, že účastníkovi konania AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, 

962 12 Detva, IČO: 36 033 499 

 

 

ukladá pokutu 

 

 

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ae) zákona č. 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach tým, že porušil povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 6 druhej 

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

                                                                                                             

 

vo výške 1 000,- eur  

(slovom tisíc eur).  

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pri výkone svojej pôsobnosti vymedzenej 

zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach zistil, že spoločnosť  

AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, 962 12 Detva, IČO: 36 033 499 nepredložila v čase  

od 02. 09. 2020 do 60 dní, t. j. do 31. 10. 2020 úradu na schválenie návrh na zmenu 

prevádzkového poriadku na základe zmien ustanovených vo vyhláške č. 181/2020 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví 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 neskorších predpisov, čím porušila povinnosť 

ustanovenú v § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ae) zákona  

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

  

 Pokutu spolu vo výške 1 000,- 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 500342021. 
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Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad”) kontrolou plnenia povinností 

regulovaných subjektov podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov zistil, že spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1,  

962 12 Detva, IČO: 36 033 499 si svoju povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 6 druhej vety 

zákona č. 250/2012 Z. z. voči úradu nesplnila.  

 

Spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. bola zapísaná 23. 11. 1998  

do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 5681/S.  

 

Spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. je držiteľom povolenia č.  2015E 0630 – 3. zmena  

na predmet podnikania elektroenergetika s rozsahom podnikania distribúcia elektriny.  

  

Úrad listom ev. č. 19300/2021/BA z 16. 07. 2021 oznámil spoločnosti  

AGROSEV, spol. s r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie 

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

AGROSEV, spol. s r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude 

úradom zistené porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Úrad vydal s účinnosťou od 01. 09. 2020 vyhlášku č. 181/2020 Z. z., ktorou sa mení  

a dopĺňa vyhláška úradu 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 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 181/2020 Z. z.”). 

 

Kontrolou plnenia povinnosti podľa § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. 

úradom bolo zistené, že spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. nepredložila v čase  

od 02. 09. 2020 do 60 dní, t. j. do 31. 10. 2020 úradu na schválenie návrh na zmenu 

prevádzkového poriadku na základe zmien ustanovených vo vyhláške č. 181/2020 Z. z. 

 

Nakoľko 01. 09. 2020 nadobudla účinnosť vyhláška č. 181/2020 Z. z., došlo 

k rozsiahlej zmene právnej úpravy v obsahu pravidiel trhu v oblasti vnútorného trhu 

s elektrinou, ktorá sa okrem iného týkala údajov poskytovaných výrobcom elektriny, postupu 

pri zmene dodávateľa elektriny a zmeny bilančnej skupiny, zisťovania spotreby alebo 

dodávky elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto pri zmene dodávateľa elektriny 

alebo pri zmene bilančnej skupiny. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že spoločnosť 

AGROSEV, spol. s r.o. bola povinná zapracovať pravidlá trhu do svojho prevádzkového 

poriadku a predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového poriadku odo dňa, 

kedy nastali zmeny vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  

t. j. od 02. 09. 2020 v lehote najneskôr do 31. 10. 2020.  

 

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. 
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Z vyššie uvedených ustanovení jednoznačne vyplýva, že schvaľovanie prevádzkového 

poriadku predstavuje výkon pôsobnosti úradu v oblasti vecnej regulácie, ktorá je samostatným  

druhom  regulácie vykonávanej  nezávisle  od  cenovej  regulácie a prostredníctvom ktorej 

úrad vytvára vhodné podmienky pre vznik a existenciu fungujúceho prostredia v oblasti 

regulácie elektroenergetiky. Porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 15 ods. 6 druhej vety 

zákona č. 250/2012 Z. z. zo strany spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. negatívne ovplyvnilo 

výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z.  

 

Správny orgán konštatuje, že závažnosť konania spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. 

zvyšuje aj samotná skutočnosť, že nekonaním spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. nastala 

situácia, kedy aktuálne platné a účinné pravidlá trhu neboli zapracované do prevádzkového 

poriadku, pričom prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy je záväzný pre 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zároveň aj pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou. 

V prípade zistenia dopustenia sa spáchania správneho deliktu zo strany regulovaného subjektu 

je úrad ako správny orgán povinný uložiť regulovanému subjektu sankciu, a to pokutu. Táto 

povinnosť mu vyplýva priamo zo zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Správny orgán listom ev. č. 19300/2021/BA z 16. 07. 2021 oznámil spoločnosti 

AGROSEV, spol. s r.o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2  

v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (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 AGROSEV, spol. s r.o. sa v úradom určenej lehote vyjadrila listom  

z 29. 07. 2021 zaevidovaným pod ev. č. 20759/2021/BA. Spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. 

okrem iného uviedla, že mala vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok rozhodnutím  

č. 0024/2015/E-PP z 10.08.2015, ktorý bol vypracovaný v súlade so vzorovým prevádzkovým 

poriadkom pre distribúciu elektriny a distribúciu plynu, zverejnenom na internetovom sídle 

úradu v zmysle prvej vety ustanovenia § 15 ods. 6zákona č. 250/2012 Z. z. Zo strany 

spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. neboli vykonané žiadne zmeny, ktoré by mali mat’ dopad 

na schválený prevádzkový poriadok, ale došlo k takým legislatívnym zmenám, ktoré mali byt’ 

rovnako tak premietnuté vo zverejnenom prevádzkovom poriadku na internetovom sídle 

úradu, ktorý ako vzorový prevádzkový poriadok vypracuje práve úrad s ohľadom  

na legislatívne zmeny. Nakoľko prijaté legislatívne zmeny boli značne rozsiahle, spoločnosť 

AGROSEV, spol. s r.o. neustále kontrolovala internetovú stránku úradu a zisťovala, či bol 

vypracovaný nový vzorový prevádzkový poriadok so zapracovanými legislatívnymi zmenami 

zo strany úradu, v zmysle ktorého by následne vypracovala zmeny v schválenom 

prevádzkovom poriadku a požiadala o schválenie tejto zmeny, čo sa v konečnom dôsledku  

aj stalo. Úrad vydal 21. 07. 2021 rozhodnutie č.: 0037/2021/E-PP, č. sp.: 3106-2021-BA, 

ktorým rozhodol o zmene rozhodnutia č. 0024/2015/E-PP z 10.08.2015 a rozhodol tak  

na podklade žiadosti doručenej 09. 07. 2021. Tieto zmeny boli vypracované v súlade  

so zverejneným vzorom prevádzkového poriadku zo strany úradu, ktorý však úrad zverejnil 

iba v mesiaci jún 2021. Spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. ako dôkaz uvádza rozhodnutie  

č. 0037/2021/E-PP z 21. 07. 2021. Svoju povinnosť si splnila hneď ako sa dozvedela  

o zverejnení tohto vzorového prevádzkového poriadku, a to dobrovoľne. Zároveň podotkla,  

že zapracovať tak rozsiahle legislatívne zmeny v stanovenom čase a to aj s ohľadom  

na protipandemické opatrenia týkajúce sa ochorenia SARS-Cov-2, ktoré sa výrazne menili  

a akcelerovali práve v mesiacoch september až október 2020, bolo nemožné. Spoločnosť 

AGROSEV, spol. s r.o. poukázala na znenie § 36 ods. 7 zákona č. 2502012 Z. z. a uviedla,  

že pri ukladaní pokuty úrad musí prihliadnuť najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky 
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takto porušenej povinnosti. Vytýkané porušenie zákona nie je závažným porušením, jeho 

miera závažnosti je nepatrná ba priam až mizivá, pričom porušením takto ustanovenej 

zákonnej povinnosti neboli spôsobené žiadne následky. Úrad by mal rovnako tak zohľadniť 

to, že k odstráneniu predmetného porušenia došlo dobrovoľne, a to na základe žiadosti  

z 09. 07. 2021. K náprave došlo na podklade dobrovoľnej žiadosti zo strany spoločnosti 

AGROSEV, spol. s r.o., kedy sa tento zápis zmeny údajov prejavil už v novom aktuálnom  

a schválenom prevádzkovom poriadku. K dobrovoľnej náprave tohto stavu došlo v čase, kedy 

spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. vôbec nevedela, že jej akýkoľvek postih za neoznámenie 

zmeny údajov hrozí a za stavu, kedy nielenže nebolo začaté správne konanie, ale dlhodobo 

nebola splnená ani povinnosť zo strany úradu zverejniť nový vzor prevádzkového poriadku  

v súlade s prijatými legislatívnymi zmenami. Úrad by mal zohľadniť aj ďalšie poľahčujúce 

okolnosti, medzi ktoré rozhodne patri tá skutočnosť, že k porušeniu zákona došlo po prvýkrát. 

Rovnako tak by mal úrad zohľadniť skutočnosť, že dlhodobo nebol k dispozícii vzorový 

prevádzkový poriadok so zapracovanými legislatívnymi zmenami a súčasne k prijatiu tejto 

legislatívy došlo v čase pandémie a prijatých protipandemických opatrení, ktoré značne 

sťažovali a znemožňovali si tieto povinnosti splniť a zapracovať všetky dotknuté zmeny  

do prevádzkového poriadku. Úrad môže za porušenie povinnosti uvedenej  

v § 36 ods. 1 písm. ae) zákona č. 250/2012 Z. z. uložiť pokutu na spodnej hranici,  

t. j. od 500 eur až po hornú hranicu, ktorá je 100 000 eur. Spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. 

žiada, aby úrad zohľadnil pri stanovení výšky pokuty aj všetky vyššie uvádzané skutočnosti,  

a to nepatrnú mieru závažnosti, nulové následky tohto správneho deliktu a v neposlednom 

rade aj na spôsob nápravy a skutočnosť, že spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. sa porušenia 

povinnosti dopustila po prvýkrát. 

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

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

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

.... Porušenie povinnosti vypracovať zmenu prevádzkového poriadku v zákonom uvádzanej 

lehote ľutuje  

a svoje ďalšie povinnosti si bude svedomite plniť. S ohľadom na všetky vyššie uvádzané 

skutočnosti, spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. žiada úrad, aby pri ukladaní pokuty prihliadol 

na všetky poľahčujúce okolnosti, ale aj na mieru zavinenia a jeho následky, a uložil pokutu  

na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby. Tak rozsiahle legislatívne zmeny musia byť 

zapracované v čo najkratšom čase do vzorového prevádzkového poriadku aj s ohľadom  

na povinnosť nových subjektov predkladať návrhy na schválenie prevádzkového poriadku  

v zmysle vypracovaného vzoru. Navyše spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. si chcela byt’ pri 

vypracovaní prevádzkového poriadku istá, že pri zapracovaní zmien bude súladný s prijatými 

zmenami a následne aj zo strany úradu schválený. 

 

Podľa § 15 ods. 6 prvej vety zákona č. 250/2012 Z. z. prevádzkovateľ sústavy, 

organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ 

zásobníka je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh prevádzkového poriadku, vypracovaný  

v súlade so vzorovým prevádzkovým poriadkom pri distribúcii elektriny a distribúcii plynu,  

a so zapracovanými pravidlami trhu, na schválenie do 15 dní od doručenia povolenia.  

 

Podľa  § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z.  prevádzkovateľ sústavy, 

organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ 

zásobníka je povinný predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového poriadku 

do 60 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol prevádzkový poriadok 

schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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Správny orgán konštatuje, že opierajúc sa o gramatický, jazykový a logický výklad 

ustanovenia § 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. zákonodarca neukladá povinnosť úradu 

zverejniť nový vzorový prevádzkový poriadok na svojom webovom sídle. Na webovom sídle 

úradu sa nachádza vzorový prevádzkový poriadok, ktorý bol zverejnený ešte na základe 

prechodného ustanovenia § 45 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z., podľa ktorého úrad vypracuje 

do 31. marca 2013 vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej 

sústavy, vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy  

a vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete. Prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete zapracujú osobitné podmienky 

prevádzkovania svojej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete do vzorového 

prevádzkového poriadku a predložia ho na schválenie úradu najneskôr do 31. mája 2013. 

Uvedené ustanovenie nie je však platné univerzálne do budúcnosti na všetky zmeny 

v prevádzkových poriadkoch, ale bolo záväzné v čase prijatia nového zákona  

č. 250/2012 Z. z. v roku 2012 a následne so zapracovaním zmien do vzorového 

prevádzkového poriadku najneskôr do 31. 05. 2013.  

 

Spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. sa vo vyjadrení ev. č. 20759/2021/BA  

z 29. 07. 2021 snaží navodiť dojem, že nemohla zapracovať zmeny do prevádzkového 

poriadku z dôvodu, že úrad na webovom sídle nezverejnil vzorový prevádzkový poriadok  

so zapracovanými zmenami, pričom opierajúc sa o znenie § 15 ods. 6 zákona  

č. 250/2012 Z. z. je takáto argumentácia nesprávna, nelogická, irelevantná a predstavuje len 

spôsob procesnej obrany, nakoľko spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. viaže možnosť splnenia 

povinnosti v zmysle § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. na neexistujúcu,  

resp. fiktívnu povinnosť, ktorú úrad v zmysle ustanovení zákona č. 250/2012 Z. z. nemá. 

Z vyššie uvedeného nepochybne vyplýva, že nie je možné podmieniť splnenie povinnosti 

regulovaným subjektom podľa § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z. tým, že úrad 

zverejní vzorový prevádzkový poriadok so zapracovanými zmenami v súlade s vyhláškou  

č. 181/2020 Z. z. 

 

Ďalej správny orgán k argumentu spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o., že neustále 

kontrolovala internetovú stránku úradu a zisťovala, či bol vypracovaný nový vzorový 

prevádzkový poriadok so zapracovanými legislatívnymi zmenami zo strany úradu, v zmysle 

ktorého by následne vypracovala zmeny v schválenom prevádzkovom poriadku a požiadala  

o schválenie tejto zmeny konštatuje, že ak spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. s takou 

starostlivosťou sledovala webovú stránku úradu, ako to vo svojom vyjadrení  

ev. č. 20759/2021/BA z 29. 07. 2021 tvrdí, tak rovnako mala možnosť oboznámiť  

sa so zmenami, ktoré deklarovala vyhláška č. 181/2020 Z. z., ktorá bola vydaná úradom 

s účinnosťou od 01. 09. 2020, nakoľko legislatívny proces novelizácie vyhlášky  

č. 24/2013 Z. z. bol vopred riadne oznámený prostredníctvom webového sídla úradu  

a aj portálu www.slov-lex.sk, kde prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie 

k samotnej novele vyhlášky za účasti verejnosti, ktorá dávala k návrhom zmien pripomienky. 

Niet pochýb o tom, že príslušné regulované subjekty mali objektívnu možnosť mať 

k dispozícii všetky relevantné informácie k zmenám vo vyhláške č. 24/2013 Z. z., pričom 

o existencii prebiehajúceho legislatívneho konania informoval aj úrad na svojom webovom 

sídle. Zároveň bola vyhláška č. 181/2020 Z. z. riadne publikovaná a vyhlásená na portáli 

www.slov-lex.sk už 2 mesiace pred jej účinnosťou, konkrétne 01. 07. 2020. To znamená,  

že prevádzkovatelia distribučných sústav sa mali možnosť pripraviť na zmeny v legislatíve  

už dva mesiace pred jej účinnou zmenou a konať mohli ihneď po účinnosti, teda  

od 01. 09. 2020, zároveň informácie o plánovaných zmenách mali k dispozícii ešte skôr. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. bola informovaná 
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o zmenách, ktoré deklarovala vyhláška č. 181/2020 Z. z. a mala dostatočný čas na splnenie 

zákonom ustanovenej povinnosti.  

 

Ďalej správny orgán ku skutočnostiam uvádzaných spoločnosťou  

AGROSEV, spol. s r.o. týkajúcich sa epidemiologickej situácie konštatuje, že zodpovednosť 

regulovaného subjektu v zmysle § 15 ods. 6 druhej vety zákona č. 250/2012 Z. z.  

je tzv. objektívna zodpovednosť, a to absolútna. Zákon č. 250/2012 Z. z. konštruuje 

zodpovednosť regulovaných subjektov za porušenie ustanovených povinností, a táto 

zodpovednosť je konštruovaná objektívne, bez potreby zisťovania zavinenia, jeho miery a bez 

možnosti liberácie, t. j. zákon č. 250/2012 Z. z. neuvádza liberačné dôvody, ktoré by 

predstavovali okolnosť vylučujúcu zodpovednosť. Skutočnosť, že k porušeniu povinnosti 

došlo v dôsledku pandémie COVID - 19, nevyviňuje spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. 

 

Po preskúmaní skutkového stavu je evidentné a preukázané, že spoločnosť  

AGROSEV, spol. s r.o. ignorovala rozsiahlu a významnú novelizáciu obsahu pravidiel trhu 

v oblasti vnútorného trhu s elektrinou, ktorá bola deklarovaná vyhláškou  

č.  181/2020 Z. z. 

 

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci 

a dospel k záveru, že spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. porušila zákon č. 250/2012 Z. z. 

Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. podľa  

§ 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 1 000,- eur za porušenie povinnosti 

uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov 

a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej 

pokuty správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky 

protiprávneho stavu. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť,  

že spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené 

povinnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá a je povinná sledovať všetky zmeny 

v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Správny orgán zohľadnil fakt,  

že je jednou zo základných povinností spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. plniť si povinnosti, 

ktoré jej vyplývajú z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. 

Zároveň správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol aj na skutočnosť, že podmienkou 

pre vydanie povolenia na vykonávanie regulovanej činnosti distribúcia elektriny je určenie 

zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti podľa 

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

inštitútu zodpovedného zástupcu je zabezpečiť odborný výkon podnikania prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy v oblasti energetiky. Spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. má byť odborne 

spôsobilá osoba, ktorá je povinná vykonávať regulovanú činnosť v súlade s platnou 

legislatívou. Správny orgán síce uložil pokutu na spodnej hranici zákonom ustanovenej 

sadzby, avšak nie na minimálnej hranici, nakoľko sa od prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

očakáva vyššia miera odbornej spôsobilosti vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle  

§ 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. podmienkou na vydanie povolenia právnickej 

osobe je určenie zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za odborné fungovanie 

spoločnosti.  

 

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti 

svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. jednotlivo  

aj v ich vzájomných súvislostiach. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uviedol 

ustanovenia dotknutých právnych predpisov, z ktorých úrad vychádzal pri konštatovaní 

porušenia zákona spoločnosťou AGROSEV, spol. s r.o. a ktoré správny orgán použil ako 

východisko pre kvalifikáciu správneho deliktu vo výroku rozhodnutia. Následne správny 
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orgán s použitím správnej úvahy rozvinul výklad príslušných ustanovení zákona,  

na základe ktorých dospel k záveru preukázaného porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. 

Vyjadrenia spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. predložené k predmetnému porušeniu v rámci 

vedeného správneho konania, ako aj vysporiadanie sa s nimi správnym orgánom  

sú takisto súčasťou odôvodnenia rozhodnutia. 

 

Správny orgán na argumenty spoločnosti AGROSEV, spol. s r.o. uvedené  

vo vyjadrení ev. č. 20759/2021/BA z 29. 07. 2021 v rámci správneho konania reagoval  

v tomto rozhodnutí, a preto postupoval v súlade s ustanovením § 47 ods. 3 správneho 

poriadku.  Správny orgán konštatuje, že v tomto rozhodnutí sa riadne vysporiadal s každým 

jedným argumentom, ktorý súvisel s porušenou povinnosťou zo strany spoločnosti 

AGROSEV, spol. s r.o. Správny orgán po preskúmaní všetkých argumentov spoločnosti 

AGROSEV, spol. s r.o. zotrváva na zistení správneho deliktu a zotrváva na svojich 

zdôvodneniach uvedených v tomto rozhodnutí. Správny orgán náležite zistil skutkový stav 

veci, ktorý dostatočne preukazuje porušenie povinnosti podľa § 15 ods. 6 druhej vety zákona 

č. 250/2012 Z. z., ako aj dopustenie sa správneho deliktu zo strany spoločnosti  

AGROSEV, spol. s r.o. V rámci správneho konania boli zachované všetky práva spoločnosti 

AGROSEV, spol. s r.o. Na základe logického a gramatického výkladu zákona úrad dospel  

k záveru, že spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o. sa dopustila správneho deliktu uvedeného  

vo výroku rozhodnutia, za ktorý je týmto rozhodnutím sankcionovaná.  

 

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. Uloženú pokutu za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z.  

vo výške 1 000,- eur, ktorá je na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby, považuje 

správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti 

AGROSEV, spol. s r.o. 

 

Správny orgán listom ev. č. 19300/2021/BA z 16. 07. 2021 oznámil spoločnosti  

AGROSEV, spol. s r.o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2  

v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (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  

AGROSEV, spol. s r.o. sa v určenej lehote písomne 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, 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. Olga Leitgebová 

                                                                                       poverená riadením odboru kontroly 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, 962 12 Detva 


