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R O Z H O D N U T I E 
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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne 
príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3 v spojení s § 36 ods. 9 zákona  
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci uloženia pokuty za porušenie 
povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto podľa § 30 
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
 

 

z a s t a v u j e 
 
 

správne konanie vo veci uloženia pokuty spoločnosti V - Energie, s.r.o.,  
Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO 35 848 308. 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, (ďalej len 
„úrad“) listom č. 14844/2013/BA zo dňa 31.05.2013 oznámil spoločnosti V - Energie, s.r.o., 
Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO 35 848 308 (ďalej len „regulovaný subjekt“) začatie 
správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona č. 276/2001 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil regulovanému 
subjektu, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude výhradne 
nedodržanie právnej povinnosti ustanovenej v § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. 
a v § 7 ods. 3 vyhlášky č. 219/2011 Z. z. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že regulovaný subjekt nepredložil úradu skutočné 
náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok 2012 v písomnej a elektronickej forme 
do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka v zmysle § 7 ods. 3 vyhlášky  
č. 219/2011 Z. z., čím porušil povinnosť ustanovenú v  § 13 ods. 2 písm. b) zákona               
č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 



Správny orgán listom č. 14844/2013/BA zo dňa 31.05.2013 oznámil regulovanému 
subjektu, 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 10 
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.  

Regulovaný subjekt sa v určenej lehote vyjadril listom č. 18848/2013/BA 
doručeným na úrad dňa 25.06.2013, kde oznámil, že dňa 08.10.2012 požiadal úrad o zrušenie 
povolenia na podnikanie v tepelnej energetike a odo dňa zrušenia povolenia, kedy regulovanú 
činnosť nevykonáva. Správny orgán v priebehu správneho konania opätovne preskúmal 
všetky podklady pre rozhodnutie, ktoré sú súčasťou spisového materiálu a dospel k záveru, že 
k vyššie uvedenému porušeniu zákona nedošlo, nakoľko povinnosti vyplývajúce z  
§ 7 ods. 3 vyhlášky č. 219/2011 Z. z. sa pre spoločnosť, nevykonávajúcu regulovanú činnosť 
nevzťahujú. 

 Po zhodnotení uvedených skutočností má správny orgán za to, že k porušeniam tak 
ako boli uvedené v liste – oznámenie o začatí správneho konania č. 14844/2013/BA zaslaného 
úradom dňa 31.05.2013 nedošlo a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia, 
že konanie podľa § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku voči regulovanému subjektu 
zastavuje.  
 

Poučenie: 

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno 
odvolať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ing. Mária Marková 
                                                                   riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rozhodnutie sa doručí: V - Energie, s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice 
 


