
 

 

 

ODBOR KONTROLY 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0039/2022/K             Bratislava  20. 12. 2022 

Č. sp.: 6953-2022-BA 

 

 

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

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

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty za porušenie 

povinností vyplývajúcich zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a na základe protokolu  

č. 311/2021 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 19. 09. 2022 a ďalších podkladov 

rozhodol tak, že účastníkovi konania ENSTRA a. s., Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 103  

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

v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. 

 

                                                   úhrnnú pokutu 

 

vo výške 4 000,- eur 

(slovom štyritisíc eur) 

 

 

za spáchanie správnych deliktov tým, že: 

 

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

v sieťových odvetviach v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z., 

pretože fakturoval za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v období  

od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným 

odberateľom elektriny podľa rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0053/2020/E 

z 25. 11. 2019 a č. 0033/2021/E z 11. 11. 2020, ktorými Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

schválil maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým 

podnikom a podmienky ich uplatnenia pre spoločnosť ENSTRA a. s., Sasinkova 9,  

010 01 Žilina, IČO: 43 817 599 a nevykonával tak regulovanú činnosť - dodávku elektriny 

zraniteľným odberateľom elektriny v súlade s právoplatným rozhodnutím Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví, čím sa  dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z., 

 

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

v sieťových odvetviach v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z., 

pretože pri fakturácii distribúcie elektriny odberateľom elektriny v období od 23. 12. 2020  

do 31. 10. 2021 uplatňoval tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny podľa 
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rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0140/2020/E z 12. 12. 2019,  

č. 0215/2020/E z 18. 12. 2019 a č. 0172/2020/E zo 16. 12. 2019, ktorými boli Úradom pre 

reguláciu sieťových odvetví schválené tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny a podmienky ich uplatnenia pre spoločnosť ENSTRA a. s., Sasinkova 9, 010 01 Žilina,  

IČO: 43 817 599, nevykonával tak regulovanú činnosť distribúciu elektriny v súlade 

s právoplatným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, čím sa  dopustil 

správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. 

 

 Úhrnnú pokutu spolu vo výške 4 000,- eur je účastník konania povinný uhradiť  

do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici,  

číslo účtu: ................................................ 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa písomného poverenia č. 311/2021 na vykonanie kontroly z 27. 10. 2021  a dodatku 

č. 1 k povereniu č. 311/2021 na vykonanie kontroly z 13. 01. 2022 zamestnanci  

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) od 16. 11. 2021 

do 19. 09. 2022  vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov kontrolu dodržiavania vybraných 

zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie 

správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky  

za roky 2019 - 2022 v regulovanom subjekte ENSTRA a. s., Kálov 1, 010 01 Žilina,  

IČO: 51 174 103 (ďalej len „ENSTRA“). 

 

Spoločnosť ENSTRA je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  

oddiel: Sa, vložka číslo: 11016/L od 10. 11. 2017. Podľa výpisu z Obchodného registra 

Okresného súdu Žilina z 28. 02. 2022, jediný akcionár spoločnosti ENSTRA MDS a. s.  

03. 12. 2020 rozhodol o rozdelení zlúčením obchodnej spoločnosti ENSTRA MDS a. s.  

so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 103 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou 

spoločnosťou ENSTRA a. s., so sídlom Sasinkova 9, 010 01 Žilina, IČO: 43 817 599 (ďalej len 

„ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599“) ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode časti imania 

zrušenej spoločnosti ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599 na obchodnú spoločnosť  

ENSTRA MDS a. s. Obchodná spoločnosť ENSTRA MDS a. s. sa tým stala právnym 

nástupcom zanikajúcej spoločnosti ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599.  ENSTRA MDS a. s.  

od 23. 12. 2020 zmenila obchodné meno na ENSTRA a. s. (IČO: 51 174 103). Kópia výpisu 

z obchodného registra je prílohou č. 1 protokolu č. 311/2021 o výsledku vykonanej kontroly 

(ďalej len „protokol“). Predmetom činnosti spoločnosti ENSTRA je elektroenergetika  

– distribúcia elektriny a dodávka elektriny okrem iných činností.  

 

Úrad vydal spoločnosti ENSTRA rozhodnutím č. 0034/2020/E-PE z 08. 06. 2020 

povolenie č. 2020E 0710 na predmet podnikania: elektroenergetika, s rozsahom podnikania: 

distribúcia elektriny, dodávka elektriny, na základe ktorého prevádzkovala v Malackách 

transformačnú stanicu, rozvádzač vysokého napätia a rozvádzač nízkeho napätia, s celkovým 

množstvom distribuovanej elektriny za rok 1 GWh.  

 

Na základe žiadosti spoločnosti ENSTRA o vykonanie zmeny právnej formy 

podnikania a sídla spoločnosti v povolení č. 2020E 0710, úrad rozhodnutím č. 0048/2020/E-PE 
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zo 17. 08. 2020 vydal povolenie č. 2020E 0710 – 1. zmena na rovnaký predmet a rozsah 

podnikania. 

 

Následne na základe žiadosti spoločnosti ENSTRA o vykonanie zmeny obchodného 

mena a zmeny v technologickej časti zariadenia na distribúciu elektriny – doplnení zariadení 

p. č. 2 až 52 v povolení č. 2020E 0710 – 1. zmena, úrad rozhodnutím č. 0014/2021/E-PE  

z 01. 02. 2021 vydal povolenie č. 2020E 0710 – 2. zmena na rovnaký predmet a rozsah 

podnikania. Celkové množstvo distribuovanej elektriny za rok sa zvýšilo na 33 GWh. Touto 

zmenou boli do povolenia č. 2020E 0710 doplnené zariadenia, ktoré mala v povolení  

č. 2008E 0294 – 25. zmena zrušená spoločnosť ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599. 

 

Ďalej na základe žiadosti spoločnosti ENSTRA o vykonanie zmeny zodpovedného 

zástupcu a zmeny v technologickej časti zariadenia na distribúciu elektriny – doplnení zariadení 

p. č. 53 až 57 v povolení č. 2020E 0710 – 2. zmena, úrad rozhodnutím č. 0028/2021/E-PE  

z 13. 04. 2021 vydal povolenie č. 2020E 0710 – 3. zmena na rovnaký predmet a rozsah 

podnikania.  

 

Následne na základe žiadosti spoločnosti ENSTRA o vykonanie zmeny 

v technologickej časti zariadenia na distribúciu elektriny – vyňatie zariadení v Žiline,  

parc. č. 1618/28 a doplnenie zariadení p. č. 180 až 191 v povolení č. 2020E 0710 – 3. zmena, 

úrad rozhodnutím č. 0046/2021/E-PE z 21. 06. 2021 vydal povolenie č. 2020E 0710 – 4. zmena 

na rovnaký predmet a rozsah podnikania. Celkové množstvo distribuovanej elektriny za rok sa 

zvýšilo na 34 GWh.   

 

Ďalej na základe žiadosti spoločnosti ENSTRA o vykonanie zmeny v technologickej 

časti zariadenia na distribúciu elektriny – doplnení zariadení p. č. 192 až 195 v povolení  

č. 2020E 0710 – 4. zmena, úrad rozhodnutím č. 0050/2021/E-PE z 30. 07. 2021 vydal povolenie 

č. 2020E 0710 – 5. zmena na rovnaký predmet a rozsah podnikania. Celkové množstvo 

distribuovanej elektriny za rok sa zvýšilo na 36 GWh.   

 

Na základe uvedených rozhodnutí spoločnosť ENSTRA v kontrolovanom období  

(od 01. 01. 2020 do 31. 10. 2021) prevádzkovala 61 transformačných staníc, 121 rozvádzačov,  

9 NN vedení a 4 VN vedenia s celkovým množstvom distribuovanej elektriny za rok 36 GWh.   

 

Kópie povolení úradu č. 2020E 0710 a č. 2020E 0710 – 1. až 5. zmena tvoria prílohu  

č. 3 protokolu. 

 

Úrad listom ev. č. 35609/2022/BA zo 16. 11. 2022, doručeným 22. 11. 2022, oznámil 

spoločnosti ENSTRA začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) 

v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. V oznámení o začatí 

správneho konania úrad oznámil spoločnosti ENSTRA, že podkladom pre vydanie rozhodnutia 

vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené v protokole, ako aj 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 
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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. 

 

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. 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. 

 

Správny orgán za oba správne delikty, za porušenie povinností podľa  

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona 

č. 419/2020 Z. z. uložil úhrnnú pokutu podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 

v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. v rozsahu od 500 eur   

do 100 000 eur. Správny orgán tak spoločnosti ENSTRA uložil úhrnnú pokutu podľa  

§ 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona 
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č. 419/2020 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. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností 

ustanovených v tomto zákone 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. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z.  sa na účely tohto zákona rozumie regulovanými činnosťami 

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby. 

 

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie maximálnou cenou cena, ktorú nie 

je možné prekročiť.  

 

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie malým podnikom koncový odberateľ 

elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok. 

 

Podľa § 2 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie zraniteľným odberateľom  

1. odberateľ elektriny v domácnosti, 

2. odberateľ plynu v domácnosti, 

3. malý podnik.  

 

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha dodávka 

elektriny zraniteľným odberateľom. 

 

Úrad vydal vyhlášku č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov“).  

 

Podľa § 2 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov sa 

cenová regulácia v elektroenergetike vzťahuje na dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, 

ktorými sú odberateľ elektriny v domácnosti a malý podnik. 

 

Spoločnosť ENSTRA 23. 12. 2021 elektronicky doručila úradu návrh ceny za dodávku 

elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2022, na základe ktorého úrad určil spoločnosti 

ENSTRA rozhodnutím č. 0112/2022/E z 25. 02. 2022 (ďalej len „rozhodnutie č. 0112/2022/E“) 

na obdobie odo dňa doručenia (28. 02. 2022) rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia 

maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia 

elektriny v domácnosti a malé podniky a podmienky ich uplatnenia. Kópia rozhodnutia  

č. 0112/2022/E tvorí prílohu č. 4 protokolu. 

 

Úrad požiadal listom ev. č. 30601/2021/BA zo 16. 11. 2021 spoločnosť ENSTRA okrem 

iného o predloženie prehľadu fakturácie (vyúčtovania) dodávky elektriny zraniteľným 

odberateľom elektriny vo formáte xls, samostatne za rok 2020 a obdobie od 01. 01. 2021 
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do 31. 10. 2021 a v členení na jednotlivé sadzby, množstvá elektriny a fakturované ceny. 

Spoločnosť ENSTRA predložila úradu prehľad fakturácie dodávky elektriny zraniteľným 

odberateľom elektriny za rok 2020 a za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 e-mailom  

zo 07. 12. 2021, excel súbor pod názvom: „(P008) Prehľad_faktúr_po_OOM_URSO 

2020_2021“. Úrad súbor z e-mailu s prehľadmi fakturácie dodávky elektriny zraniteľným 

odberateľom elektriny za rok 2020 a za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 prekopíroval 

na CD nosič, ktorý tvorí prílohu č. 5 protokolu. 

 

Na základe predložených prehľadov fakturácie dodávky elektriny zraniteľným 

odberateľom elektriny úrad zistil, že spoločnosť ENSTRA v roku 2020 vyfakturovala  

odberateľom elektriny v domácnostiach spolu ........... kWh elektriny, z toho  

......... kWh elektriny v tarife NT a ........... kWh elektriny v tarife VT. V období  

od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 vyfakturovala odberateľom elektriny v domácnostiach spolu 

.......... kWh elektriny, z toho ......... kWh elektriny v tarife NT a .......... kWh elektriny v tarife 

VT.  

 

Úrad ďalej na základe predložených prehľadov fakturácie dodávky elektriny 

zraniteľným odberateľom elektriny zistil, že spoločnosť ENSTRA v roku 2020 vyfakturovala 

odberateľom elektriny kategórie malý podnik spolu ........... kWh elektriny. Z toho  

.... kWh elektriny v tarife NT a ........... kWh elektriny v tarife VT. V období  

od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 vyfakturovala odberateľom elektriny kategórie malý podnik 

spolu ........... kWh elektriny. Z toho ...... kWh elektriny v tarife NT a ........... kWh elektriny 

v tarife VT.    

 

Následne úrad požiadal listom ev. č. 12207/2022/BA zo 04. 04. 2022 a e-mailom  

zo 04. 07. 2022 spoločnosť ENSTRA o doplnenie dokladov a podkladov, okrem iného  

o fotokópie vyúčtovacích faktúr vybraných odberateľov elektriny v domácnostiach 

a odberateľov elektriny kategórie malý podnik za rok 2020 a za obdobie od 01. 01. 2021  

do 31. 10. 2021. 

 

Spoločnosť ENSTRA uvedené doklady a podklady predložila úradu 21. 04. 2022 na 

USB kľúči, v priečinkoch pod názvami „FA_DOM“ a „FA_MP“, súbory pdf., resp. e-mailom 

z 11. 07. 2022. Úrad súbory z USB kľúča a e-mailu s fotokópiami vyúčtovacích faktúr 

vybraných odberateľov elektriny v domácnostiach a odberateľov elektriny kategórie malý 

podnik za rok 2020 a za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 prekopíroval na CD nosič, 

ktorý tvorí prílohu č. 6 protokolu. 

 

Úrad vykonanou kontrolou výberovým spôsobom zistil, že spoločnosť ENSTRA v roku 

2020 a v období od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 vo fakturácii dodávky elektriny pre 

odberateľov elektriny v domácnostiach a odberateľom elektriny kategórie malý podnik 

uplatňovala sadzby – mesačnú platbu za jedno odberné miesto a cenu za elektrinu v cenách 

v zmysle rozhodnutia č. 0053/2020/E z 25. 11. 2019, ktorým úrad na návrh spoločnosti 

ENSTRA, a.s., IČO: 43 817 599 zmenil na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 rozhodnutie 

č. 0207/2018/E v znení rozhodnutia č. 0052/2019/E, ktorým boli schválené maximálne ceny za 

dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich 

uplatnenia a rozhodnutia č. 0033/2021/E z 11. 11. 2020, ktorým úrad z vlastného podnetu 

zmenil spoločnosti ENSTRA, a.s., IČO: 43 817 599 rozhodnutie č. 0207/2018/E v znení 

rozhodnutia č. 0052/2019/E v znení rozhodnutia č. 0053/2020/E na obdobie od 01. 01. 2021  

do konca 5. regulačného obdobia. Kópie rozhodnutí č. 0053/2020/E a č. 0033/2021/E vydaných  

pre spoločnosť ENSTRA, a.s., IČO: 43 817 599 tvoria prílohu č. 7 protokolu. 
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Podľa časti I. bodu 6. rozhodnutí č. 0207/2018/E, č. 0052/2019/E, č. 0053/2020/E  

a č. 0033/2021/E je sadzba zložená z dvoch častí: 

a)  z mesačnej platby za jedno odberné miesto, 

b)  z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.   

 

Podľa časti I. bodu 3. rozhodnutí č. 0207/2018/E, č. 0052/2019/E, č. 0053/2020/E  

a č. 0033/2021/E ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát 

pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové 

služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia úradu. Uvedené 

položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade s platným cenovým 

rozhodnutím úradu pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné 

miesto zraniteľného odberateľa elektriny pripojené a platnými právnymi predpismi v čase 

dodávky elektriny.    

 

Vyššie uvedenú fakturáciu dodávky elektriny pre odberateľov elektriny 

v domácnostiach a odberateľom elektriny kategórie malý podnik v roku 2020 a v období  

od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 preukazujú v prílohe č. 8 protokolu náhodne vybrané kópie 

vyúčtovacích faktúr za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti: 

- ............................................................, faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie 

od ............................, produkt DD2, 

- ................................................................, faktúra číslo .........................., fakturačné 

obdobie od ............................, produkt DD3, 

- ........................................................, faktúra číslo .........................., fakturačné obdobie 

od ............................, produkt DD1,  

- .........................................., faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie od 

............................, produkt DD1  

a v prílohe č. 9 protokolu sú náhodne vybrané kópie vyúčtovacích faktúr za dodávku elektriny 

pre odberateľov elektriny kategórie malý podnik: 

- ......................................................................., faktúra číslo ........................., fakturačné 

obdobie od ............................, produkt AKTÍV MP 1T DMP1, 

- ......................................................................, faktúra číslo ........................., fakturačné 

obdobie od ............................, produkt AKTÍV MP 1T DMP3, 

- ....................................................................., faktúra číslo .........................., fakturačné 

obdobie od ............................, produkt AKTÍV MP 1T DMP1, 

- ............................................., faktúra číslo .........................., fakturačné obdobie od 

............................, produkt AKTÍV MP 1T DMP1,  

- .........................................................., faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie 

od ............................, produkt AKTÍV MP 1T DMP3. 

 

 Tým, že spoločnosť ENSTRA pri fakturácii dodávky elektriny odberateľom elektriny 

v domácnostiach a odberateľom elektriny kategórie malý podnik v kontrolovanom období  

od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 uplatňovala sadzby – mesačnú platbu za jedno odberné miesto 

a cenu za elektrinu v cenách v zmysle rozhodnutí č. 0053/2020/E a č. 0033/2021/E, ktoré boli 

úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a.s., IČO: 43 817 599, nevykonávala regulovanú 

činnosť – dodávku elektriny v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu, čím porušila  

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona 

č. 419/2020 Z. z.  

 

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. podali spoločné vyjadrenie predseda predstavenstva 
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spoločnosti ENSTRA a člen predstavenstva spoločnosti ENSTRA listom z 30. 05. 2022 (ďalej 

len „vyjadrenie“), ktorý tvorí prílohu č. 10 protokolu a v ktorom okrem iného  

uviedli: „Spoločnosť ENSTRA a. s., IČO: 51 174 103, so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina (ďalej 

len „Spoločnosť“) je tzv. univerzálnym sukcesorom spoločnosti ENSTRA a.s.,  

IČO: 43 817 599. Ako na univerzálneho sukcesora prechádzajú na Spoločnosť všetky práva 

a povinnosti jej právneho predchodcu a teda Spoločnosť vstupuje do jeho právneho postavenia, 

ak právny poriadok Slovenskej republiky výslovne neustanovuje inak.  

 

Na základe toho na Spoločnosť na základe rozdelenia pôvodnej ENSTRA a. s.,  

IČO: 43 817 599 prešli energetické zariadenia, ako aj ostatné imanie a s nimi súvisiace práva 

a záväzky, ktoré boli vo vlastníctve zanikajúcej spoločnosti, okrem prípadu, ak právny poriadok 

SR výslovne stanovuje inak. V tom zmysle napríklad zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) výslovne stanovuje, že povolenie  

na podnikanie v energetike zaniká zánikom právnickej osoby, t. j. toto na právneho nástupcu 

neprechádza. Vo vzťahu k cenníkom ale Zákon, ale ani žiadny iný právny predpis, žiadne takéto 

ustanovenie nemá. V takom prípade je potrebné vykladať právny poriadok v jeho súvislosti, 

systematicky, tak aby vytváral jednotný právny celok, poskytujúci potrebnú mieru právnej 

istoty pre účastníkov právnych vzťahov. Práve požiadavka právnej istoty je jedným 

z imanentných znakov právneho štátu.  

 

Úrad nemôže izolovane vykladať právny predpis, abstrahujúc od súvislostí, týkajúcich 

sa okrem iného aj podmienok univerzálnej sukcesii právnických osôb, ktorú vo vzťahu 

k obchodným spoločnostiam upravuje Obchodný zákonník. 

 

Preto sme toho názoru, že výklad Úradu je v tomto prípade nesprávny a cenové výmery 

prešli na Spoločnosť ako právneho nástupcu pôvodnej zaniknutej spoločnosti ENSTRA a. s., 

IČO: 43 817 599 v celom rozsahu a neprišlo k porušeniu povinností v zmysle  

§ 29 ods. 2 písm. b) zák. č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, keďže v zmysle 

cit. ustanovenia musí Spoločnosť vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným 

rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu vydaného úradom. 

 

Túto povinnosť však Spoločnosť aj splnila a naďalej postupovala v dodávkach elektriny 

v súlade s cenníkmi, ktoré spolu so všetkými súvisiacimi právnymi vzťahmi prešli  

na Spoločnosť dňom zápisu rozdelenia pôvodnej spoločnosti ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599 

do obchodného registra. Preto trváme na našom stanovisku, že neprišlo k porušeniu právnych 

predpisov a kontrolné zistenie č. 1 Úradu je nesprávne.“  

 

Úrad k vyjadreniu spoločnosti ENSTRA uviedol, že podľa bodu XIII. výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Žilina z 28. 02. 2022, jediný akcionár spoločnosti 

ENSTRA MDS a. s. 03. 12. 2020 rozhodol o rozdelení zlúčením obchodnej spoločnosti 

ENSTRA MDS a. s. so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 103 ako nástupníckej 

spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ENSTRA a. s., so sídlom Sasinkova 9, 010 01 Žilina, 

IČO: 43 817 599 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode časti imania zrušenej spoločnosti 

ENSTRA a. s., na obchodnú spoločnosť ENSTRA MDS a. s. Obchodná spoločnosť  

ENSTRA MDS a. s., ktorá 23. 12. 2020 zmenila obchodné meno na ENSTRA a. s., sa tým stala  

od 23. 12. 2020 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ENSTRA a. s., nakoľko podľa  

§ 69a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník účinky splynutia, zlúčenia alebo 

rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra, ktorým bol deň  

23. 12. 2020. Spoločnosť ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599 bola z Obchodného registra 
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Okresného súdu Žilina dňa 23. 12. 2020 vymazaná a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov zanikla.  

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností 

ustanovených v tomto zákone 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. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie regulovanými činnosťami 

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby. 

 

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha dodávka 

elektriny zraniteľným odberateľom. 

 

Spoločnosť ENSTRA doručila úradu 23. 12. 2021 návrh ceny za dodávku elektriny 

zraniteľným odberateľom na rok 2022 a týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii, ktoré 

úrad rozhodnutím č. 0002/2022/E-PK z 10. 01. 2022 prerušil od 11. 01. 2022 do 07. 02. 2022, 

z dôvodu, že návrh ceny mal nedostatky a po doplnení návrhu ceny spoločnosťou ENSTRA, 

úrad pokračoval v cenovom konaní a dňa 25. 02. 2022 určil rozhodnutím č. 0112/2022/E  

na obdobie odo dňa doručenia (28. 02. 2022) do konca 5. regulačného obdobia maximálne ceny 

za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny, ktorými sú odberatelia elektriny 

v domácnosti a malé podniky a podmienky ich uplatnenia. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť 

ENSTRA mala úradom určené maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom  

až od 28. 02. 2022.  

 

Regulovaný subjekt je v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení 

zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. povinný vykonávať regulovanú 

činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím, tzn. uskutočňovať dodávky elektriny 

zraniteľným odberateľom elektriny v súlade s určenými cenami, ktoré sú určované alebo 

schvaľované úradom rozhodnutím. Vykonávanie regulovanej činnosti dodávky elektriny 

zraniteľným odberateľom elektriny podlieha v zmysle platných predpisov cenovej regulácii, 

pričom cenové rozhodnutia úradu sú vydávané pre konkrétny subjekt a neprechádzajú na iný 

subjekt. Spoločnosť ENSTRA tak bola povinná v zmysle platnej legislatívy vykonávať 

regulovanú činnosť dodávku elektriny zraniteľným odberateľom v kontrolovanom období  

od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 v súlade s úradom určenými alebo schválenými cenami  

pre spoločnosť ENSTRA a nie v súlade so schválenými cenami rozhodnutiami  

č. 0053/2020/E a č. 0033/2021/E, ktoré boli úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., 

IČO: 43 817 599.  

 

Spoločnosť ENSTRA tým, že fakturovala za dodávku elektriny zraniteľným 

odberateľom v období od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 maximálne ceny za dodávku elektriny 

zraniteľným odberateľom elektriny v zmysle rozhodnutí č. 0053/2020/E a č. 0033/2021/E, 

ktoré boli úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, nevykonávala 

regulovanú činnosť - dodávku elektriny v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu, čím 

porušila § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z. a dopustila sa spáchania správneho deliktu uvedeného v bode 1. 

výroku tohto rozhodnutia. 
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2. Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností 

ustanovených v tomto zákone 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. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z.  sa na účely tohto zákona rozumie regulovanými činnosťami 

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby. 

 

Podľa § 2 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z. sa 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.  

 

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie malým podnikom koncový odberateľ 

elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok. 

 

Podľa § 2 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie zraniteľným odberateľom  

1. odberateľ elektriny v domácnosti, 

2. odberateľ plynu v domácnosti, 

3. malý podnik.  

 

Podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha prístup  

do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny. 

 

Úrad vydal vyhlášku č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike.   

 

Podľa § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov  

sa cenová regulácia v elektroenergetike vzťahuje na prístup do distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny. 

 

Spoločnosť ENSTRA 17. 06. 2020 doručila úradu návrh ceny za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do 31. 12. 2021, 

na základe ktorého schválil rozhodnutím č. 0292/2020/E zo 17. 07. 2020 (ďalej len 

„rozhodnutie č. 0292/2020/E“) pre spoločnosť ENSTRA na obdobie odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia do 31. 12. 2021 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny a podmienky ich uplatnenia. 

 

Následne úrad z vlastného podnetu zmenil spoločnosti ENSTRA pre prevádzku: 

Technologické centrum Malacky rozhodnutím č. 0235/2021/E z 27. 01. 2021 (ďalej len 

„rozhodnutie č. 0235/2021/E“) na obdobie od 01. 02. 2021 do konca 5. regulačného obdobia 

rozhodnutie č. 0292/2020/E.  

 

Spoločnosť ENSTRA 19. 10. 2021 doručila úradu návrh ceny za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, na základe ktorého úrad zmenil spoločnosti 
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ENSTRA rozhodnutím č. 0324/2021/E z 02. 12. 2021 (ďalej len „rozhodnutie č. 0324/2021/E“) 

na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia (03. 12. 2021) do konca 5. regulačného obdobia 

rozhodnutie č. 0292/2020/E v znení rozhodnutia č. 235/2021/E. Dôvodom na zmenu 

rozhodnutia bol nárast distribuovanej elektriny a zvýšenie počtu odberných miest na základe 

rozšírenia prevádzok, ktoré prešli do povolenia č. 2020E 0710 – 2. zmena spoločnosti ENSTRA 

z povolenia č. 2008E 0294 – 25. zmena zaniknutej spoločnosti ENSTRA, a. s.,  

IČO: 43 817 599, a to prevádzky: 

- Technologické centrum Malacky, Priemyselná 6035, k. ú. Malacky parc. č. 5573/32, 

- Trafostanica TS 1864, k. ú. Karlova Ves - Bratislava, parc. č. C-KN 2920/201, 

- Trafostanica TS 0084-108 Obchodná galéria Zlaté Moravce, parc. č. C-KN 2871/128, 

- Trafostanica TS Obchodné centrum II., k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. C-KN 

4531/15, 

- Trafostanica TS Obchodná galéria Šamorín, k. ú. Šamorín, parc. č. 48/4, 

- Trafostanica TS Pezinok, Obchodné centrum, parc. č. 2390/65, 

- Trafostanica TS RETAIL BOX, Myjava, parc. č. 4212/35, 

- Trafostanica Senica - Galéria, parc. č. 3117/18 k. ú . Senica, 

a prevádzka z povolenia č. 2020E 0710 – 3. zmena 

- Trafostanica G2 Park Galvániho, parc. č. 17009/2, k. ú. Bratislava. 

Ďalej spoločnosť ENSTRA 19. 10. 2021 doručila úradu návrh ceny za prístup do 

miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, na základe ktorého úrad schválil 

spoločnosti ENSTRA rozhodnutím číslo: 0325/2021/E z 02. 12. 2021 (ďalej len „rozhodnutie 

č. 0325/2021/E“) na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia (03. 12. 2021) do konca  

5. regulačného obdobia tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

a podmienky ich uplatnenia pre prevádzky, ktoré prešli do povolenia č. 2020E 0710 – 2. zmena 

spoločnosti ENSTRA z povolenia č. 2008E 0294 – 25. zmena zaniknutej spoločnosti  

ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, a to prevádzky: 

- Trafostanica (TS) ZA Bytčica,  

- Trafostanica (TS) ZA Bratislavská ul. (Slovben), 

- Trafostanica (TS) ZA Solinky (Fol-Kontakt), 

- Trafostanica TS T+T triedenie odpadov Horný Hričov, 

- Trafostanica Europa Retail park Zvolen, 

- Trafostanica Farná, 

- Trafostanica Zvolen 672, parc. č. 1730/90,91, 

- Trafostanica EH8, Žilina, 

- Trafostanica TS EH 8D, Terchová, parc. č. C-KN 15229/237, 

- Trafostanica TS 1315/TS/398, Strečno, parc. č. C-KN 1164/130, 

- Trafostanica TS 206/TS/Strečno_topvar, Strečno, parc. č. C-KN 1164/301, 

- Trafostanica TS 271/TS/Žilina_crystal.palace, Žilina, parc. č. C-KN 5718/10, 

- Trafostanica TS 1315/TS/VARIN_TESCO, k. ú. Varín, parc. č. C-KN 2130/11, 

- Trafostanica TS 331/TS/Banská Štiavnica_TESCO k. ú. Banská Štiavnica, parc.  

č. C-KN 5333/17, 

- Trafostanica TS 490/ts/PFO Zvolenská, k. ú. Kremnička, parc. č. C-KN 506/1, 

- Trafostanica TS 411/TS/Retail_Box_ZH, k. ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/32, 

- Trafostanica TS 217/TS/KOVOSLUŽBA 2, k. ú. Žilina, parc. č. C-KN 3491/2, 

- Trafostanica 109/TS/Krasno.n.k_sm.radiátorka, k. ú. Krásno nad Kysucou, parc.  

č. C-KN 515/81, 

- Trafostanica 1318/TS/Žilina-Mont-irp, k. ú. Žilina, parc. Č. C-KN 3393/42, 
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- Trafostanica TS 1419, Aquatec, k. ú. Dubnica nad Váhom, parc. Č. KN-C 3747/327, 

- Trafostanica TS 263Sapio, k. ú. Žilina parc. Č. C 577/3, 

- Trafostanica TS 132 OC Tesco, k. ú. Považská Bystrica, parc. Č. KN-C 2432/72, 

- Trafostanica TS 263 OG Tesco, k. ú. Žilina, parc. č. C 2868/54, 

- Trafostanica TS 424, k. ú.  Krupina parc. č. 1238/5, 

- Trafostanica TS 198 k. ú. Ružomberok, parc. č. 6420/22, 

- Trafostanica TS 1, 135/ts/900, Tesla Liptovský Hrádok, k. ú. Liptovský Hrádok,  

parc. č. 1090/48, 

- Trafostanica TS 2, TS/2, Tesla Liptovský Hrádok, k. ú. Liptovský Hrádok, parc. č. 1090/58, 

- Trafostanica TS Továreň na čokoládu, a.s., k. ú. Žilina, parc. č. 7930/73, 

- Trafostanica TS Obchodná galéria Detva, k. ú. Detva, parc. č. 5130/15, 

- Trafostanica TS Retailbox Zlatý potok, k. ú. Zvolen parc. č. 5451/53, 

- Trafostanica TS Priemyselný park Banská Bystrica - Šalková, k. ú. Šalková parc. č. 1229/21, 

- Trafostanica TS Priemyselný park Budča, k. ú. Budča, parc. č. 1249/9, 

- Trafostanica TS Priemyselný park Banská Bystrica, parc. č. 3397/53, 

- Trafostanica TS Obchodná galéria Zvolen Čierne zeme, parc. č. 3731/287, 

- Trafostanica TS Pemax, Banská Bystrica, parc. č. 1926/38, 

- Trafostanica TS Mútne, družstvo, parc. č. 2041/7, 

- Trafostanica T-Plus, Lučenec, parc. č. 5878/3 k. ú . Lučenec 

a prevádzky z povolenia č. 2020E 0710 – 3. zmena: 

- Trafostanica Liaz Zvolen, parc. č. 2187/144 k.ú. Zvolen, 

- Trafostanica Dinas Banská Belá, parc. č. 1979 k.ú. Banská Belá, 

- Trafostanica Hotel Granit Smrekovica, parc. č. 14983, k.ú. Ružomberok 

a prevádzky z povolenia č. 2020E 0710 – 4. zmena: 

- Trafostanica Ardis Žiar nad Hronom, parc č. 1910/15, k.ú. Žiar nad Hronom, 

- Trafostanica Bešeňová, parc č. 365/86, k.ú. Bešeňová, 

- Trafostanica Kaštieľ Orlové, parc. č. 3/3. k.ú. Orlové, 

- Trafostanica ARRIVA Liorbus, parc. č. 1108/20. k.ú. Námestovo 

a prevádzka z povolenia č. 2020E 0710 – 5. zmena: 

- Trafostanica - areál Dolné Rudiny 1, parc. č 3670/119 Žilina. 

 

  Spoločnosť ENSTRA 19. 10. 2021 doručila úradu návrh ceny za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, na základe ktorého úrad schválil spoločnosti 

ENSTRA rozhodnutím číslo: 0326/2021/E z 02. 12. 2021 (ďalej len „rozhodnutie  

č. 0326/2021/E“) na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia (03. 12. 2021) do konca  

5. regulačného obdobia tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

a podmienky ich uplatnenia pre prevádzky, ktoré prešli do povolenia č. 2020E 0710 – 2. zmena 

spoločnosti ENSTRA z povolenia č. 2008E 0294 – 25. zmena zaniknutej spoločnosti  

ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, a to prevádzky: 

- Trafostanica AZOR Poprad, 

- Trafostanica TS 0364 - 9059, k. ú. Michalovce, parc. č. 1972/21, 

- Trafostanica TS Eperia Prešov, k. ú. Prešov, parc. č. 14823/229, 

- Trafostanica TS Priemyselný park Kružlov, k. ú. Kružlov parc. č. 254/18, 

- Trafostanica TS Priemyselný park Nižná Jedľová, k. ú. Nižná Jedľová parc. č. 417/10, 

- Trafostanica Malý Slavkov, golfový areál, parc. č. 645/1, k. ú . Malý Slavkov 

a prevádzka z povolenia č. 2020E 0710 – 3. zmena: 

- Trafostanica Hypernova Bardejov, parc. č. 1293/3 k.ú. Bardejov. 
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Kópie rozhodnutí č. 0292/2020/E, č. 0235/2021/E, č. 0324/2021/E, č. 0325/2021/E  

a č. 0326/2021/E tvoria prílohu č. 11 protokolu. 

 

Úrad požiadal listom ev. č. 30601/2021/BA zo 16. 11. 2021 spoločnosť ENSTRA okrem 

iného o predloženie prehľadu fakturácie (vyúčtovania) distribúcie elektriny vo formáte xls, 

samostatne za rok 2020 a obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021. Spoločnosť ENSTRA 

predložila úradu prehľad fakturácie distribúcie elektriny odberateľom za rok 2020 a za obdobie 

od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 e-mailom zo 07. 12. 2021, excel súbor pod názvom 

„(P008)_Prehľad_faktúr_po_OOM_URSO 2020_2021“. Úrad súbor z e-mailu s prehľadmi 

fakturácie distribúcie elektriny odberateľom za rok 2020 a za obdobie od 01. 01. 2021  

do 31. 10. 2021 prekopíroval na CD nosič, ktorý tvorí prílohu č. 5 protokolu. 

 

Úrad na základe predložených prehľadov fakturácie distribúcie elektriny odberateľom 

elektriny zistil, že spoločnosť ENSTRA v roku 2020 distribuovala odberateľom elektriny spolu 

............. kWh elektriny. Z toho .......... kWh elektriny v tarife NT  

a ............. kWh elektriny v tarife VT. V období od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 distribuovala 

odberateľom elektriny spolu .............. kWh elektriny. Z toho ............. kWh elektriny v tarife 

NT a .............. kWh elektriny v tarife VT.  

 

Následne úrad požiadal listom ev. č. 12207/2022/BA zo 04. 04. 2022 a e-mailom  

zo 04. 07. 2022 spoločnosť ENSTRA o doplnenie dokladov a podkladov, okrem iného  

o fotokópie vyúčtovacích faktúr vybraných odberateľov elektriny v domácnostiach, 

odberateľov elektriny kategórie malý podnik a ostatných odberateľov za rok 2020 a za obdobie 

od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021. 

 

Spoločnosť ENSTRA uvedené doklady a podklady predložila úradu 21. 04. 2022 na 

USB kľúči, v priečinkoch pod názvami „FA_DOM“ a „FA_MP“, súbory .pdf, resp. e-mailom 

z 11. 07. 2022. Úrad súbory z USB kľúča a e-mailu s fotokópiami vyúčtovacích faktúr 

vybraných odberateľov elektriny v domácnostiach, odberateľov elektriny kategórie malý 

podnik a ostatných odberateľov za rok 2020 a za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 

prekopíroval na CD nosič, ktorý tvorí prílohu č. 6 protokolu.  

 

Úrad vykonanou kontrolou výberovým spôsobom zistil, že spoločnosť ENSTRA v roku 

2020 a v období od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 vo fakturácii distribúcie elektriny  

pre odberateľov elektriny uplatňovala tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny podľa rozhodnutí č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E, resp. č. 0172/2020/E,  

t. j. rozhodnutí, ktoré boli úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599  

pre odberateľov elektriny pripojených k zariadeniam, ktoré prešli do povolenia  

č. 2020E 0710 – 2. zmena spoločnosti ENSTRA z povolenia č. 2008E 0294 – 25. zmena 

zaniknutej spoločnosti ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599.  

 

Kópie rozhodnutí č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E a č. 0172/2020/E pre spoločnosť 

ENSTRA, a. s. IČO: 43 817 599 tvoria prílohu č. 12 protokolu. 

 

Vyššie uvedenú fakturáciu distribúcie elektriny pre odberateľov elektriny 

v domácnostiach a odberateľom elektriny kategórie malý podnik a ostatných odberateľov 

elektriny v roku 2020 a v období od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2021 preukazujú v prílohe č. 8 

protokolu náhodne vybrané kópie vyúčtovacích faktúr za dodávku a distribúciu elektriny pre 

odberateľov elektriny v domácnosti: 
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- ............................................................, adresa odberného miesta: .................................., 

faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie od ............................, distribučná sadzba D2, 

- ................................................................, adresa odberného miesta: ............................., 

faktúra číslo .........................., fakturačné obdobie od ............................, distribučná sadzba D3, 

- ........................................................, adresa odberného miesta: ............................., 

faktúra číslo .........................., fakturačné obdobie od ............................, distribučná sadzba D1,  

- .........................................., adresa odberného miesta: ....................., faktúra číslo 

........................., fakturačné obdobie od ............................., distribučná sadzba D1 

a v prílohe č. 9 vybrané kópie vyúčtovacích faktúr za dodávku a distribúciu elektriny pre 

odberateľov elektriny kategórie malý podnik: 

- ......................................................................., adresa odberného miesta: ....................., 

faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie od ............................, distribučná sadzba C1, 

- ......................................................................, adresa odberného miesta: 

........................................................................., fakturačné obdobie od ............................, 

distribučná sadzba C3,  

- ....................................................................., adresa odberného miesta: 

................................., faktúra číslo ..........................., fakturačné obdobie od ............................, 

distribučná sadzba C1, 

- ............................................., adresa odberného miesta:  

................................., faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie  od ............................, 

distribučná sadzba C1,   

- .........................................................., adresa odberného miesta: ....................., faktúra 

číslo ........................., fakturačné obdobie  

od ............................, distribučná sadzba C3, 

a v prílohe č. 13 protokolu vybrané kópie vyúčtovacích faktúr za dodávku a distribúciu 

elektriny pre ostatných odberateľov elektriny: 

- ...................................................................., adresa odberného miesta: 

................................, faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie od ............................, 

distribučná sadzba C2, 

- ..........................................................................................., adresa odberného miesta: 

............................., faktúra číslo ..........................., fakturačné obdobie od ............................, 

distribučná sadzba C2-X3, 

- ........................................................., adresa odberného miesta: ................................., 

faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie od ............................, distribučná sadzba C1, 

- ................................................., adresa odberného  

miesta: Môťovská cesta, Zvolen, faktúra číslo .........................., fakturačné obdobie  

od ............................, distribučná sadzba C2,  

- ..................................................................................., adresa odberného miesta: 

..........................., faktúra číslo .........................., fakturačné obdobie od ............................, 

distribučná sadzba C2-X3. 

 

Úrad ďalej vykonanou kontrolou výberovým spôsobom zistil, že spoločnosť ENSTRA 

v období od 01. 06. 2021 do 31. 10. 2021 vo fakturácii distribúcie elektriny pre odberateľov 

elektriny pripojených k zariadeniam, ktoré boli úradom na základe žiadosti spoločnosti 

ENSTRA z 05. 02. 2021 doplnené až do povolenia č. 2020E 0710 – 3. zmena, uplatňovala 

sadzby tarify za distribúciu elektriny podľa rozhodnutia č. 0215/2020/E, t. j. rozhodnutia, ktoré 

bolo úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599.  

 

Uvedenú fakturáciu preukazujú v prílohe č. 14 protokolu náhodne vybrané kópie 

vyúčtovacích faktúr za dodávku a distribúciu elektriny pre ostatných odberateľov elektriny: 
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- ................................................., adresa odberného miesta:  

..................., faktúra číslo ........................., fakturačné obdobie od ............................, 

distribučná sadzba X3-C2,  

- ................................................, adresa odberného miesta:  

..................., faktúra číslo .........................., fakturačné obdobie  

od ............................, distribučná sadzba X3-C2.  

 

Tým, že spoločnosť ENSTRA pri fakturácii distribúcie elektriny odberateľom elektriny 

pripojeným k zariadeniam, ktoré prešli do povolenia č. 2020E 0710 – 2. zmena spoločnosti 

ENSTRA z povolenia č. 2008E 0294 – 25. zmena zaniknutej spoločnosti ENSTRA, a. s.,  

IČO: 43 817 599 v kontrolovanom období od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 a aj ďalším 

odberateľom elektriny, ako napr. odberateľom elektriny pripojeným k zariadeniam, ktoré boli 

úradom na základe žiadosti spoločnosti ENSTRA z 05. 02. 2021 doplnené až do povolenia  

č. 2020E 0710 – 3. zmena v období od 01. 06. 2021 do 31. 10. 2021 tarify za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny podľa rozhodnutí, ktoré boli úradom vydané pre 

spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, nevykonávala regulovanú činnosť – distribúciu 

elektriny v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu, čím porušila § 29 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. 

 

K uvedenému porušeniu zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. podali spoločné vyjadrenie predseda predstavenstva a člen 

predstavenstva spoločnosti ENSTRA listom z 30. 05. 2022 (ďalej len „vyjadrenie 2“), ktorý 

tvorí prílohu č. 15 protokolu a v ktorom okrem iného uviedli: „Spoločnosť je tzv. univerzálnym 

sukcesorom spoločnosti ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599. Ako na univerzálneho sukcesora 

prechádzajú na Spoločnosť všetky práva a povinnosti jej právneho predchodcu a teda 

Spoločnosť vstupuje do jeho právneho postavenia, ak právny poriadok Slovenskej republiky 

výslovne neustanovuje inak.  

 

Na základe toho na Spoločnosť na základe rozdelenia pôvodnej ENSTRA a. s.,  

IČO: 43 817 599 prešli energetické zariadenia, ako aj ostatné imanie a s nimi súvisiace práva 

a záväzky, ktoré boli vo vlastníctve zanikajúcej spoločnosti, okrem prípadu, ak právny poriadok 

SR výslovne stanovuje inak. V tom zmysle napríklad zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) výslovne stanovuje, že povolenie na 

podnikanie v energetike zaniká zánikom právnickej osoby, t. j. toto na právneho nástupcu 

neprechádza. Vo vzťahu k cenníkom ale Zákon, ale ani žiadny iný právny predpis, žiadne takéto 

ustanovenie nemá. V takom prípade je potrebné vykladať právny poriadok v jeho súvislosti, 

systematicky, tak aby vytváral jednotný právny celok, poskytujúci potrebnú mieru právnej 

istoty pre účastníkov právnych vzťahov. Práve požiadavka právnej istoty je jedným 

z imanentných znakov právneho štátu.  

 

Úrad nemôže izolovane vykladať právny predpis, abstrahujúc od súvislostí, týkajúcich 

sa okrem iného aj podmienok univerzálnej sukcesii právnických osôb, ktorú vo vzťahu 

k obchodným spoločnostiam upravuje Obchodný zákonník. 

 

Preto sme toho názoru, že výklad Úradu je v tomto prípade nesprávny a cenové výmery 

prešli na Spoločnosť ako právneho nástupcu pôvodnej zaniknutej spoločnosti ENSTRA a. s., 

IČO: 43 817 599 v celom rozsahu a neprišlo k porušeniu povinností v zmysle  

§ 29 ods. 2 písm. b) zák. č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, keďže v zmysle 

cit. ustanovenia musí Spoločnosť vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným 
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rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu vydaného úradom. 

 

Túto povinnosť však Spoločnosť aj splnila a naďalej postupovala v dodávkach elektriny 

v súlade s cenníkmi, ktoré spolu so všetkými súvisiacimi právnymi vzťahmi prešli  

na Spoločnosť dňom zápisu rozdelenia pôvodnej spoločnosti ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599 

do obchodného registra. Preto trváme na našom stanovisku, že neprišlo k porušeniu právnych 

predpisov a kontrolné zistenie č. 2 Úradu je nesprávne.“ 

 

Úrad k vyjadreniu 2 spoločnosti ENSTRA uviedol, že podľa bodu XIII. výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Žilina z 28. 02. 2022, jediný akcionár spoločnosti 

ENSTRA MDS a. s. 03. 12. 2020 rozhodol o rozdelení zlúčením obchodnej spoločnosti 

ENSTRA MDS a. s. so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 103 ako nástupníckej 

spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ENSTRA a. s., so sídlom Sasinkova 9, 010 01 Žilina, 

IČO: 43 817 599 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode časti imania zrušenej spoločnosti 

ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599 na obchodnú spoločnosť ENSTRA MDS a. s. Obchodná 

spoločnosť ENSTRA MDS a. s., ktorá 23. 12. 2020 zmenila obchodné meno na ENSTRA a. s., 

sa tým stala od 23. 12. 2020 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ENSTRA a. s.,  

IČO: 43 817 599 nakoľko podľa § 69a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

účinky splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného 

registra, ktorým bol deň 23. 12. 2020. Spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 bola 

z Obchodného registra Okresného súdu Žilina dňa 23. 12. 2020 vymazaná a podľa zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zanikla.  

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností 

ustanovených v tomto zákone 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. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. sa na účely tohto zákona rozumie regulovanými činnosťami 

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby. 

 

Podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha prístup  

do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny. 

 

Spoločnosť ENSTRA v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení 

zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. bola povinná vykonávať regulovanú 

činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím, tzn. uskutočňovať distribúciu elektriny v súlade 

s určenými cenami, ktoré sú určované alebo schvaľované úradom rozhodnutím. Vykonávanie 

regulovanej činnosti distribúcia elektriny podlieha v zmysle platných predpisov cenovej 

regulácii, pričom cenové rozhodnutia úradu sú vydávané pre konkrétny subjekt a neprechádzajú 

na iný subjekt. Spoločnosť ENSTRA tak bola povinná v zmysle platnej legislatívy vykonávať 

regulovanú činnosť distribúciu elektriny v kontrolovanom období od 23. 12. 2020  

do 31. 10. 2021 v súlade s úradom určenými alebo schválenými cenami pre spoločnosť 

ENSTRA a nie v súlade so schválenými cenami rozhodnutiami č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E 

a č. 0172/2020/E, ktoré boli úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599.  
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Úrad podľa § 17 ods. 1 a § 17 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona 

č. 419/2020 zrušil rozhodnutia č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E a č. 0172/2020/E, ktoré boli 

úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, a to rozhodnutím  

č. 0033/2021/E-ZR (rozhodnutie č. 0140/2020/E), rozhodnutím č. 0035/2021/E-ZR 

(rozhodnutie č. 0215/2020/E a rozhodnutím č. 0034/2021/E-ZR (rozhodnutie č. 0172/2020/E). 

Úrad ako dôvod na začatie cenového konania z podnetu úradu uviedol skutočnosť,  

že spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 bola dňom 23. 12. 2020 vymazaná 

z obchodného registra a v zmysle § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka zanikla. Tarify za prístup 

do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa podľa rozhodnutí č. 0140/2020/E,  

č. 0215/2020/E a č. 0172/2020/E mohli uplatňovať do 22. 12. 2020. 

 

Spoločnosť ENSTRA doručila úradu až 19. 10. 2021 návrhy ceny za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem iných aj pre prevádzky, ktoré prešli  

do povolenia č. 2020E 0710 – 2. zmena spoločnosti ENSTRA z povolenia č. 2008E 0294  

– 25. zmena zaniknutej spoločnosti ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 a úrad schválil pre 

spoločnosť ENSTRA ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

rozhodnutiami č. 0324/2021/E, č. 0325/2021/E a č. 0326/2021/E odo dňa doručenia týchto 

rozhodnutí (od 03. 12. 2021) do konca 5. regulačného obdobia. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť ENSTRA nemala v období od 23. 12. 2020  

do 02. 12. 2021 úradom schválené ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny pre prevádzky, ktoré prešli do povolenia č. 2020E 0710 – 2. zmena spoločnosti 

ENSTRA z povolenia č. 2008E 0294 – 25. zmena zaniknutej spoločnosti ENSTRA, a. s.,  

IČO: 43 817 599 a aj pre ďalších odberateľov elektriny, ako napr. pre odberateľov elektriny 

pripojených k zariadeniam, ktoré boli úradom na základe žiadosti spoločnosti ENSTRA  

z 05. 02. 2021 doplnené až do povolenia č. 2020E 0710 – 3. zmena. 

 

Spoločnosť ENSTRA tým, že pri fakturácii distribúcie elektriny odberateľom elektriny 

v období od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 uplatňovala  tarify za prístup do miestnej distribučnej 

sústavy a distribúciu elektriny v zmysle rozhodnutí, ktoré boli úradom vydané pre spoločnosť 

ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, nevykonávala regulovanú činnosť – distribúciu elektriny 

v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu, čím porušila § 29 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. a dopustila 

sa spáchania správneho deliktu uvedeného v bode 2. výroku tohto rozhodnutia. 

 

Spoločnosť ENSTRA bola oprávnená po oboznámení sa s protokolom podať úradu 

podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona 256/2022 Z. z.  

ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole písomné vyjadrenie v termíne do 26. 08. 2022. 

Spoločnosť ENSTRA sa k zisteniam uvedeným v protokole vyjadrila listom zo 16. 08. 2022 

označeným ako „Vyjadrenie k protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 311/2021“ (ďalej 

len „námietky“), zaevidovaným úradom pod ev. č. 26000/2022/BA. Spoločnosť ENSTRA 

v námietkach okrem iného uviedla, že ako aj predchádzajúcich listoch a vyjadreniach (ktorých 

sa naďalej pridržiava),že nesúhlasí s právnym názorom úradu.  

 

Spoločnosť ENSTRA opätovne zopakovala, že je tzv. univerzálnym sukcesorom 

spoločnosti ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599. Ako na univerzálneho sukcesora prechádzajú na 

spoločnosť ENSTRA práva a povinnosti jej právneho predchodcu a teda spoločnosť ENSTRA 

vstupuje do jeho postavenia, ak právny poriadok Slovenskej republiky výslovne neustanovuje 

inak. Na základe toho na spoločnosť ENSTRA na základe rozdelenia pôvodnej ENSTRA a. s., 

IČO: 43 817 599 prešli energetické zariadenia, ako aj ostatné imanie a s nimi súvisiace práva 
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a záväzky, ktoré boli vo vlastníctve zanikajúcej spoločnosti. Spoločnosť ENSTRA uviedla, že 

je toho názoru, že výklad úradu je v tomto prípade nesprávny a cenové výmery prešli na 

spoločnosť ENSTRA ako právneho nástupcu pôvodnej zaniknutej spoločnosti ENSTRA a. s., 

IČO: 43 817 599 v celom rozsahu a neprišlo k porušeniu povinností v zmysle  

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona 

č. 419/2020 Z. z., keďže v zmysle citovaného ustanovenia musí regulovaný subjekt vykonávať 

regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať 

cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. Túto 

povinnosť však spoločnosť ENSTRA aj splnila a naďalej postupovala v dodávkach elektriny 

v súlade s cenníkmi, ktoré spolu so všetkými súvisiacimi právnymi vzťahmi prešli na 

spoločnosť ENSTRA dňom zápisu rozdelenia pôvodnej spoločnosti ENSTRA a. s.,  

IČO: 43 817 599 do obchodného registra.  

 

Ďalej spoločnosť ENSTRA uviedla, že úrad sa nijakým spôsobom nevyjadril k listu  

z 23. 12. 2020, ktorým bol informovaný o účinnosti rozdelenia pôvodnej spoločnosti  

ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599 a nepožiadal spoločnosť ENSTRA o nové cenníky. Aj z tohto 

dôvodu sa spoločnosť ENSTRA utvrdila vo svojom názore, že keďže rozdelením išlo  

o univerzálnu právnu sukcesiu, tak cenníky prešli na spoločnosť ENSTRA ako právneho 

nástupcu a na základe toho aj naďalej vykonávala riadne svoju činnosť v súlade s platnými 

predpismi. Spoločnosť ENSTRA zdôraznila, že klientom boli účtované ceny v súlade 

s pôvodnými cenníkmi, t. j. neprišlo k žiadnemu znevýhodneniu, či obohateniu sa na ich úkor. 

Spoločnosť ENSTRA uviedla, že nikdy nemala záujem využiť vzniknutú situáciu a obohatiť  

sa na svojich klientoch. Ak by aj úrad odmietol jej argumenty, chce poukázať na skutočnosť, 

že v tomto prípade by išlo len o formálny nedostatok, ale materiálne klientom účtovala presne 

tie isté ceny, ako podľa cenníkov, vychádzajúc z toho, že nešlo o zrušenie bez právneho 

nástupcu, ale naopak, išlo o univerzálnu sukcesiu, t. j. o nástupníctvo v celom rozsahu. Klienti 

nijakým negatívnym spôsobom nepocítili zmenu na strane dodávateľa v dôsledku rozdelenia. 

 

Úrad listom ev. č. 26285/2022/BA z 22. 08. 2022 zdôvodnil neopodstatnenosť námietok 

spoločnosti ENSTRA, v ktorom okrem iného uviedol k porušeniu § 29 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z.  

pri dodávke elektriny zraniteľným odberateľom, že regulovaný subjekt je v zmysle  

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona 

č. 419/2020 Z. z. povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným 

rozhodnutím, tzn. uskutočňovať dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v súlade 

s určenými cenami, ktoré sú určované alebo schvaľované úradom rozhodnutím. Vykonávanie 

regulovanej činnosti dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny podlieha v zmysle 

platných právnych predpisov cenovej regulácii, pričom cenové rozhodnutia úradu sú vydávané 

pre konkrétny subjekt a neprechádzajú na iný subjekt. Spoločnosť ENSTRA tak bol povinná 

v zmysle platnej legislatívy vykonávať regulovanú činnosť dodávku elektriny zraniteľným 

odberateľom v období od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 v súlade s úradom určenými alebo 

schválenými cenami pre spoločnosť ENSTRA a nie v súlade so schválenými cenami 

rozhodnutiami č. 0053/2020/E a č. 0033/2021/E, ktoré boli úradom vydané pre spoločnosť 

ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599. 

 

Spoločnosť ENSTRA doručila úradu až 23. 12. 2021 návrh ceny za dodávku elektriny 

zraniteľným odberateľom na rok 2022 a týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii, ktoré 

úrad rozhodnutím č. 0002/2022/E-PK z 10. 01. 2022 prerušil od 11. 01. 2022 do 07. 02. 2022, 

z dôvodu, že návrh ceny mal nedostatky a po doplnení návrhu ceny spoločnosťou ENSTRA, 

úrad pokračoval v cenovom konaní a dňa 25. 02. 2022 určil rozhodnutím č. 0112/2022/E  
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na obdobie odo dňa doručenia (28. 02. 2022) do konca 5. regulačného obdobia maximálne ceny 

za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny, ktorými sú odberatelia elektriny 

v domácnosti a malé podniky a podmienky ich uplatnenia. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť 

ENSTRA mala úradom určené maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom 

až od 28. 02. 2022.   

 

Spoločnosť ENSTRA tým, že fakturovala za dodávku elektriny zraniteľným 

odberateľom v období od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 maximálne ceny za dodávku elektriny 

zraniteľným odberateľom elektriny v zmysle rozhodnutí č. 0053/2020/E a č. 0033/2021/E, 

ktoré boli úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, nevykonávala 

regulovanú činnosť dodávku elektriny v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu, čím 

porušila § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z.  

 

Úrad k porušeniu § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona  

č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. pri distribúcii elektriny uviedol,  

že regulovaný subjekt je v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona  

č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. povinný vykonávať regulovanú činnosť 

v súlade s právoplatným rozhodnutím, tzn. uskutočňovať distribúciu elektriny v súlade 

s určenými cenami, ktoré sú určované alebo schvaľované úradom rozhodnutím. Vykonávanie 

regulovanej činnosti distribúcia elektriny podlieha v zmysle platných predpisov cenovej 

regulácii, pričom cenové rozhodnutia úradu sú vydávané pre konkrétny subjekt a neprechádzajú 

na iný subjekt. Spoločnosť ENSTRA tak bola povinná v zmysle platnej legislatívy vykonávať 

regulovanú činnosť distribúciu elektriny v období od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 v súlade 

s úradom určenými alebo schválenými cenami pre spoločnosť ENSTRA a nie v súlade  

so schválenými cenami rozhodnutiami č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E a č. 0172/2020/E, ktoré 

boli úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599. 

 

Úrad podľa § 17 ods. 1 a § 17 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona 

č. 419/2020 zrušil rozhodnutia č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E a č. 0172/2020/E, ktoré boli 

úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, a to rozhodnutím  

č. 0033/2021/E-ZR (rozhodnutie č. 0140/2020/E), rozhodnutím č. 0035/2021/E-ZR 

(rozhodnutie č. 0215/2020/E) a rozhodnutím č. 0034/2021/E-ZR (rozhodnutie č. 0172/2020/E). 

Úrad ako dôvod na začatie cenového konania z podnetu úradu uviedol skutočnosť, že 

spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 bola dňom 23. 12. 2020 vymazaná z obchodného 

registra a v zmysle § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka zanikla. Tarify za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa podľa rozhodnutí č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E 

a č. 0172/2020/E mohli uplatňovať do 22. 12. 2020.  

 

Spoločnosť ENSTRA doručila úradu až 19. 10. 2021 návrhy ceny za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem iných aj pre prevádzky, ktoré prešli  

do povolenia č. 2020E 0710 – 2. zmena spoločnosti ENSTRA z povolenia č. 2008E 0294  

– 25. zmena zaniknutej spoločnosti ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 a úrad schválil  

pre spoločnosť ENSTRA tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny rozhodnutiami č. 0324/2021/E, č. 0325/2021/E a č. 0326/2021/E odo dňa doručenia 

týchto rozhodnutí (od 03. 12. 2021) do konca 5. regulačného obdobia. Z uvedeného vyplýva, 

že spoločnosť ENSTRA nemala v období od 23. 12. 2020 do 02. 12. 2021 úradom schválené 

tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzky, ktoré 

prešli do povolenia č. 2020E 0710 – 2. zmena spoločnosti ENSTRA z povolenia č. 2008E 0294 

– 25. zmena zaniknutej spoločnosti ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 a aj pre ďalších 
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odberateľov elektriny, ako napr. pre odberateľov elektriny pripojených k zariadeniam, ktoré 

boli úradom na základe žiadosti spoločnosti ENSTRA z 05. 02. 2021 doplnené až do povolenia 

č. 2020E 0710 – 3. zmena. 

 

Spoločnosť ENSTRA tým, že pri fakturácii distribúcie elektriny odberateľom elektriny 

v období od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 uplatňovala tarify za prístup do miestnej distribučnej 

sústavy a distribúciu elektriny podľa rozhodnutí, ktoré boli úradom vydané pre spoločnosť 

ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, nevykonávala regulovanú činnosť – distribúciu elektriny 

v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu, čím porušila § 29 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z.  

 

Úrad k listu spoločnosti ENSTRA z 23. 12. 2020, o ktorom spoločnosť ENSTRA 

uvádza vo svojich námietkach, že úrad na tento list nereagoval, uviedol, že spoločnosť 

ENSTRA doručila úradu 23. 12. 2020 list označený ako „Oznámenie o právnom nástupníctve 

(univerzálnej sukcesii)“, zaevidovaný úradom pod ev. č. 30241/2020/BA, v ktorom úrad 

žiadala o zaevidovanie zmeny: 

- vlastníckeho práva k energetickým zariadeniam, ktoré boli pôvodne vo vlastníctve 

rozdeľovanej spoločnosti ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 tak, že ich vlastníkom je od okamihu 

účinnosti zápisu rozdelenia do obchodného registra, t. j. od 23. 12. 2020 spoločnosť ENSTRA, 

- obchodného mena z ENSTRA MDS a. s. na ENSTRA a. s. a vyznačenie tejto zmeny na 

povolení č. 2020E 0710.  

 

Spoločnosť ENSTRA v tomto liste súčasne úradu ako právny nástupca pôvodnej 

ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599 oznámila, že jej povolenie na podnikanie v energetike zaniklo 

v súlade s § 10 ods. 5 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. Úrad ďalej uviedol, že na uvedený list 

reagoval listom ev. č. 493/2021/BA z 12. 01. 2021, označeným ako „Výzva na doplnenie 

žiadosti a prerušenie konania“, v ktorom spoločnosť ENSTRA vyzval na doplnenie náležitostí 

odôvodňujúcich zmenu povolenia podľa § 10 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 419/2020 Z. z. Následne po 

odstránení nedostatkov žiadosti a doplnení príslušných dokladov úrad vydal rozhodnutím  

č. 0014/2021/E-PE z 01. 02. 2021 spoločnosti ENSTRA povolenie č. 2020E 0710 – 2. zmena.   

 

V uvedenom povolení úrad uviedol, že držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky 

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

v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov 

a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Z uvedeného je zrejmé, že nie je pravdou, 

že sa úrad nijakým spôsobom nevyjadril k listu z 23. 12. 2020, ktorým bol informovaný 

o účinnosti rozdelenia pôvodnej spoločnosti ENSTRA a. s., IČO: 43 817 599. Požadované 

zmeny v technologickej časti zariadenia na distribúciu elektriny ako aj zmenu obchodného 

mena posúdil oko odôvodnené a vydal nové povolenie na podnikanie v energetike. 

 

Úrad v zdôvodnení námietok skonštatoval, že spoločnosť ENSTRA vo svojich 

námietkach neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na porušenia zákona  

č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z.  

 

Spoločnosť ENSTRA v zápisnici o prerokovaní protokolu uviedla, že „nesúhlasí  

so závermi úradu vo vzťahu k vykonanej kontrole“ (ďalej len „nesúhlas“). Správny orgán 

k tejto skutočnosti uvádza, že spoločnosť ENSTRA bola oprávnená po oboznámení sa 

s protokolom podať úradu podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona 
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256/2022 Z. z. ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole písomné vyjadrenie v termíne 

do 26. 08. 2022 a toto právo spoločnosť ENSTRA aj využila listom zo 16. 08. 2022, v ktorom 

namietala zistené porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z. a úrad neopodstatnenosť námietok spoločnosti ENSTRA zdôvodnil 

listom ev. č. 26825/2022/BA z 22. 08. 2022 a kontrola bola podľa § 35 ods. 5 zákona  

č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z. skončená prerokovaním protokolu 

a podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu. Správny orgán konštatuje, že nesúhlas 

spoločnosti ENSTRA nič nemení na skutočnosti, že kontrola bola riadne skončená.  

 

Správny orgán listom ev. č. 35609/2022/BA zo 16. 11. 2022 oznámil spoločnosti 

ENSTRA, 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 ENSTRA sa k oznámeniu o začatí správneho konania vyjadrila listom  

z 23. 11. 2022, zaevidovaným úradom pod ev. č. 36460/2022/BA (ďalej len „vyjadrenie 3“), 

v ktorom okrem iného uviedla, že chce opätovne poukázať na jej vyjadrenia prednesené 

v celom konaní a síce že spoločnosť ENSTRA, ako univerzálny právny nástupca na základe 

realizovaného a do obchodného registra riadne zapísaného rozdelenia zlúčením, realizovala 

dodávky elektriny zraniteľným odberateľom v súlade s pôvodnými úradom schválenými 

cenníkmi, ktoré spolu so všetkými súvisiacimi právnymi vzťahmi prešli podľa jej názoru na 

spoločnosť ENSTRA dňom zápisu rozdelenia pôvodnej spoločnosti ENSTRA a. s.,  

IČO: 43 817 599 do obchodného registra. Spoločnosť ENSTRA ďalej uviedla, že chce 

opätovne zdôrazniť, že spoločnosť ENSTRA vychádzala pri dodávkach a cenách za dodávky 

z toho, že na ňu ako univerzálneho právneho nástupcu prešli aj cenníky zaniknutej spoločnosti 

ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599, keďže právne predpisy v oblasti energetiky výslovne 

stanovujú len to, že neprechádza povolenie na dodávku elektriny, ale nemajú žiadne 

ustanovenie o cenníkoch. Spoločnosť ENSTRA uviedla, že nešlo z jej strany o úmyselné 

nepožiadanie o nové cenníky, ale len o jej výklad právnych predpisov a že okrem toho, ani sám 

úrad spoločnosť ENSTRA nevyzval po tom, ako mu oznámila, že je právnym nástupcom 

v zmysle rozdelenia a to listom z 23. 12. 2020, že je potrebné požiadať o nové cenníky. 

Spoločnosť ENSTRA uviedla, že klientom spoločnosti ENSTRA boli účtované ceny v súlade 

s pôvodnými cenníkmi, t. j. neprišlo k žiadnemu ich znevýhodneniu, či obohateniu sa na ich 

úkor. V závere vyjadrenia 3 spoločnosť ENSTRA uviedla, že chce úrad požiadať, aby úrad 

v prípade ukladania pokuty, túto uložil v dolnej hranici možnej sadzby. 

 

Správny orgán k vyjadreniu 3 spoločnosti ENSTRA uvádza, že spoločnosť ENSTRA 

bola v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. 

a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. povinná vykonávať regulovanú činnosť v súlade 

s právoplatným rozhodnutím, tzn. uskutočňovať distribúciu a dodávku elektriny v súlade 

s určenými cenami, ktoré sú určované alebo schvaľované úradom rozhodnutím. Vykonávanie 

regulovanej činnosti distribúcia a dodávka elektriny podlieha v zmysle platných právnych 

predpisov cenovej regulácii, pričom cenové rozhodnutia úradu sú vydávané pre konkrétny 

subjekt a neprechádzajú na iný subjekt. Spoločnosť ENSTRA tak bola povinná v zmysle platnej 

legislatívy vykonávať regulovanú činnosť distribúciu a dodávku elektriny v kontrolovanom 

období od 23. 12. 2020 do 31. 10. 2021 v súlade s úradom určenými alebo schválenými cenami 

pre spoločnosť ENSTRA a nie v súlade so schválenými cenami rozhodnutiami, ktoré boli 

úradom vydané pre spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599. Úrad nemá žiadnu zákonnú 
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povinnosť vyzývať regulovaný subjekt na predloženie návrhu cien, predložiť návrh cien úradu 

na schválenie je povinnosťou regulovaného subjektu.  

 

Správny orgán ďalej k vyjadreniu 3 spoločnosti ENSTRA uvádza, že ak by rozhodnutia 

o cene za dodávku a distribúciu prechádzali zo spoločnosti ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 na 

spoločnosť ENSTRA, ako sa domnievala spoločnosť ENSTRA, úrad by potom nezrušil podľa 

§ 17 ods. 1 a § 17 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z. 

rozhodnutia č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E a č. 0172/2020/E, ktoré boli úradom vydané pre 

spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599. Úrad tieto rozhodnutia zrušil, a to rozhodnutím  

č. 0033/2021/E-ZR (rozhodnutie č. 0140/2020/E), rozhodnutím č. 0035/2021/E-ZR 

(rozhodnutie č. 0215/2020/E) a rozhodnutím č. 0034/2021/E-ZR (rozhodnutie č. 0172/2020/E). 

Úrad ako dôvod na začatie cenového konania z podnetu úradu uviedol skutočnosť, že 

spoločnosť ENSTRA, a. s., IČO: 43 817 599 bola dňom 23. 12. 2020 vymazaná z obchodného 

registra a v zmysle § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka zanikla. Tarify za prístup do miestnej 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa podľa rozhodnutí č. 0140/2020/E, č. 0215/2020/E 

a č. 0172/2020/E mohli uplatňovať do 22. 12. 2020.  

 

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov použitých v správnom konaní 

vychádzajúcich z vykonanej kontroly sa stotožnil so zisteniami porušení zákona  

č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. 

uvádzanými a preukázanými protokolom. Správny orgán konštatuje, že kontrola bola vykonaná 

a ukončená v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z., v znení 

zákona č. 419/2020 Z. z., v znení zákona č. 516/2021 Z. z., v znení zákona č. 85/2022 Z. z. 

a v znení zákona č. 256/2022 Z. z., pričom kontrolné zistenia uvádzané v protokole dostatočne 

dokazujú dopustenie sa správnych deliktov zo strany spoločnosti ENSTRA a podklady 

preukazujúce skutkový stav veci použité pri vydaní rozhodnutia boli kontrolou získané riadnym 

zákonným spôsobom, doložené spoločnosťou ENSTRA na základe doručených žiadostí úradu.  

 

Správny orgán pri ukladaní úhrnnej pokuty spoločnosti ENSTRA podľa  

§ 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona 

č. 419/2020 Z. z. vo výške 4 000,- eur za porušenie povinností uvedených vo výroku tohto 

rozhodnutia bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa  

§ 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona  

č. 419/2020 Z. z. a pri určovaní výšky úhrnnej pokuty prihliadol najmä na spôsob, čas trvania 

a možné následky porušenia povinností. 

 

Pri určovaní výšky úhrnnej pokuty vzal správny orgán do úvahy, že spoločnosť 

ENSTRA je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní 

regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá, a to spôsobom a v lehotách určených 

zákonom. Správny orgán pri rozhodovaní zohľadnil fakt, že jednou zo základných  povinností 

spoločnosti ENSTRA je vykonávať regulované činnosti, v prípade spoločnosti ENSTRA 

dodávku a distribúciu elektriny v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu, pričom 

spoločnosť ENSTRA v kontrolovanom období od 23. 12. 2020 do 30. 10. 2021 tieto regulované 

činnosti vykonávala bez úradom schválených cenových rozhodnutí vydaných pre spoločnosť 

ENSTRA. Cenové rozhodnutia úradu sú vydávané pre konkrétny subjekt a neprechádzajú na 

iný subjekt. 

 

Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej úhrnnej pokuty zohľadnil aj vyjadrenie 

spoločnosti ENSTRA, v ktorom okrem iného uviedla, že nešlo z jej strany o úmyselné 

nepožiadanie o nové cenníky, ale len o jej výklad právnych predpisov. Správny orgán ako 
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poľahčujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť ENSTRA v priebehu výkonu 

kontroly poskytla primeranú súčinnosť. Zároveň správny orgán prihliadol aj na priťažujúce 

okolnosti. Správny orgán ako priťažujúcu okolnosť vyhodnotil skutočnosť, že spoločnosť sa 

dopustila až dvoch správnych deliktov, ktoré považuje správny orgán za závažné správne 

delikty, nakoľko dodržiavanie cenovej regulácie a vykonávanie regulovaných činností v súlade 

s úradom schválenými cenami je jednou zo  základných povinností regulovaného subjektu. 

Správny orgán pri ukladaní úhrnnej pokuty spoločnosti ENSTRA v súvislosti so spáchaním 

správnych deliktov uvedených v bode 1. a 2. výroku tohto rozhodnutia prihliadol aj na dobu 

trvania protiprávneho stavu, ktorý trval od 23. 12. 2020 do 27. 02. 2022 v prípade správneho 

deliktu uvedeného v bode 1. výroku tohto rozhodnutia a od 23. 12. 2020 do 02. 12. 2021 

v prípade správneho deliktu uvedeného v bode 2. výroku tohto rozhodnutia. 

 

Pri rozhodovaní o výške uloženej úhrnnej pokuty správny orgán zohľadnil,  

že spoločnosť ENSTRA sa dopustila správnych deliktov prvýkrát. 

 

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. Uloženú úhrnnú pokutu za porušenia zákona  

č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z. a v znení zákona č. 419/2020 Z. z. vo výške 

4 000,- eur, ktorá je na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby, považuje správny orgán 

za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti ENSTRA. 

Preventívna úloha postihu nespočíva iba v účinku proti spoločnosti ENSTRA (individuálne 

pôsobenie). Postih musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov 

rovnakých zákonných povinností (generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba 

postih zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvodený. V prípade, 

že ide o finančný postih, musí byť tento citeľný v majetkovej sfére delikventa, a teda musí 

v sebe obsahovať aj zložku represívnu. 

 

Správny orgán listom ev. č. 35609/2022/BA zo 16. 11. 2022 oznámil spoločnosti 

ENSTRA, 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 ENSTRA sa v určenej 

lehote písomne vyjadrila. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by 

účastníkovi konania neboli známe. 

 

 

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

odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly. 

Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, 

je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Olga Leitgebová 

                                                                                        riaditeľka  odboru kontroly  
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