
 
 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo: 0012/2021/S-ZK Bratislava 17. 02. 2021 

Číslo spisu: 895/2021/BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, , odbor regulačnej politiky ako orgán príslušný 

na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu 

v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov 

 

rozhodol 

 

podľa § 17 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov tak, že regulovanému subjektu SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, Volgogradská 88, 

080 01 Prešov , IČO: 31 718 523, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o schválení zmluvy 

o poskytovaní služieb v zmysle ustanovenia § 45f ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov z a s t a v u j e, pretože odpadol dôvod 

konania začatého na návrh účastníka konania. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulačnej politiky (ďalej len „úrad“) 

bola 02. 02. 2021 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 3422/2021/BA 

regulovaným subjektom SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, Volgogradská 88, 

080 01 Prešov, IČO: 31 718 523 (ďalej len „SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov“) 

predložená v zmysle § 45f ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) Zmluva o dielo č. ZML 200120 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a  Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. ZML 200120 Dodanie PD 

pre výmenu cirkulačných čerpadiel ÚK a TUV v tepelných okruhoch kotolní a OST – 2020 

z 22. 07. 2020 uzatvorená medzi zmluvnými stranami SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov 

a ČEZ SERVIS, s.r.o., Volgogradská 88, 080 01 Prešov, IČO: 31 706 053 (ďalej len 

„zmluva“). Týmto dňom bolo začaté správne konanie vo veci schvaľovania zmluvy 

o poskytovaní služieb. 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví   

       Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 
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Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov dodatočne listom zo dňa 

10. 02. 2021 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 3733/2021/BA oznámila, 

že predložená zmluva má ukončené plnenie už v roku 2019 a na rok 2021 sú spracované nové 

zmluvy na zabezpečenie projektov a realizácie prác, ktoré budú zaslané úradu na schválenie. 

            Podľa § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ 

vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.  

 

Podľa § 537 ods. 1 Obchodného zákonníka je zhotoviteľ povinný vykonať dielo 

na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom 

s prihliadnutím na povahu diela. Ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva niečo iné, 

môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. 

 

Povinnosť zhotoviť dielo v dohodnutom čase je povinnosťou, v zmysle ktorej 

zhotoviteľ musí vykonať dielo do termínu (času plnenia) dohodnutého v zmluve. 

 

Podľa § 29 ods. 6 zákona č. 250 /2012 Z. z. regulovaný subjekt, ktorý vykonáva 

regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve a ktorý je 

obstarávateľom podľa osobitného predpisu, je povinný predložiť úradu na schválenie návrh 

zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, prostredníctvom ktorej 

zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak ju na základe oprávnenia podľa osobitného 

predpisu má v úmysle uzatvoriť s prepojeným podnikom bez použitia postupov obstarávania; 

bez tohto schválenia nemožno zmluvu ani zmenu zmluvy o poskytovaní služieb uzatvoriť. 

Úrad schváli návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, 

ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu 

zmluvy o poskytovaní služieb, zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom 

styku, inak úrad návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, 

neschváli. Úrad pred rozhodnutím o neschválení návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu 

zmluvy určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré vedú k takémuto rozhodnutiu úradu, 

ak je ich odstránenie možné. 

Podľa § 45f ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. sa ustanovenie § 29 ods. 6 vzťahuje 

na zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorené po 1. novembri 2020. 

Podľa § 45f ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 

ods. 6 uzatvorené pred 1. novembrom 2020 je regulovaný subjekt, ktorý vykonáva 

regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve, povinný predložiť 

na schválenie úradu najneskôr do 31. januára 2021. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní 

služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy o poskytovaní služieb 

zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad zmluvu 

o poskytovaní služieb neschváli. Úrad pred rozhodnutím o neschválení zmluvy o poskytovaní 

služieb určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ak je ich odstránenie možné. Dňom 

právoplatnosti rozhodnutia úradu o neschválení zmluvy o poskytovaní služieb vzniká 

účastníkom zmluvy právo odstúpiť od zmluvy. 

Úrad po preštudovaní predloženého podania v rámci začatého správneho konania  

zistil, že v predmetnej zmluve uzavretej podľa § 536 a nasl. ustanovení Obchodného 
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zákonníka, bol termín plnenia predmetu zmluvy v čase predloženia zmluvy na schválenie 

úradu  v zmysle § 45f ods. 2 zákona o regulácii, splnený.  

 

Úrad zároveň konštatuje, že spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov svojim 

vyjadrením zo dňa 10. 02. 2021 potvrdila skutočnosť, že predložená zmluva má ukončené 

plnenie už v roku 2019.  

 

V zmysle podľa § 17 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. okrem dôvodov podľa 

všeobecného predpisu o správnom konaní úrad zastaví konanie aj vtedy, ak odpadol dôvod 

konania začatého na návrh účastníka konania. 

 

Úrad konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že termín plnenia predmetu zmluvy 

uzavretej podľa 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka je časovo splnený a zánik 

zmluvy vo svojom vyjadrení zo dňa 10. 02. 2021 potvrdil i regulovaný subjekt, 

odpadol dôvod konania začatého na návrh účastníka konania podľa § 17 ods. 5 zákona 

č. 250/2012 Z. z.        

 

 Úrad po preskúmaní všetkých dostupných podkladov ku konaniu dospel k záveru, 

že podanie spĺňa dôvody na zastavenie konania podľa § 17 ods. 5 zákona č.  250/2012 Z. z. 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať 

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

a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 Mgr. Michaela Uríčková 

                                                                             poverená riadením odboru regulačnej politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, Volgogradská 88, 080 01 Prešov 

 


