
 

 

 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

Číslo: 0003/2022/T-ZK V Bratislave dňa 01.03.2022 

Číslo spisu: 471-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne 

príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) tretieho bodu 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 povinnosti vyplývajúcej z § 29 ods. 1 písm. j) zákona                              

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

 

 

r o z h o d o l 

 

 

tak, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, týmto podľa  

§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov regulovanému subjektu  Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, 

IČO 45 515 085 správne konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej 

z § 29 ods. 1 písm. j) 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 podnet               

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky.  

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky (ďalej len 

„úrad“) listom č. 2007/2022/BA zo dňa 24.01.2022 oznámil spoločnosti Systeming, s.r.o., 

Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO 45 515 085 (ďalej len „Systeming, s.r.o.“) začatie 

správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii      

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“).           

V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti Systeming, s.r.o., že 

podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude výhradne nedodržanie právnej 

povinnosti ustanovenej v § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. Podľa § 29 ods. 1 písm. j) 

zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt povinný každoročne do konca februára 

kalendárneho roku informovať úrad o tom, že v predchádzajúcom roku  nevykonával činnosť, na 

ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.  

 

Vykonanou kontrolou úrad zistil, že spoločnosť Systeming, s.r.o. porušila povinnosť 

ustanovenú v § 29 ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z., pretože do konca februára 

kalendárneho roka 2021 neinformovala úrad, že v predchádzajúcom roku 2020 nevykonávala 

regulovanú činnosť – výroba tepla, rozvod tepla, na ktorú má vydané povolenie č. 2017T 0596, 

čím sa mala dopustiť správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. y) zákona č. 250/2012 Z. z. 
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Úrad listom č. 2007/2022/BA zo dňa 24.01.2022 oznámil spoločnosti Systeming, s.r.o., 

že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona            

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) oboznámiť sa na úrade s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho 

zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie a k spôsobu jeho zistenia, a to v lehote 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

Spoločnosť Systeming, s.r.o. sa úradu v stanovenej lehote dňa 26.01.2022 vyjadrila 

zaslaním kópie odoslaného tlačiva štandardov kvality zaevidovanej na úrade pod číslom 

3985/2022/BA a listom „Stanovisko k začatiu správneho konania“ zo dňa 30.01.2022 

zaevidovaným na úrade pod číslom 4130/2022/BA, v ktorom uvádza, že spoločnosť Systeming, 

s.r.o. si splnila svoju informačnú povinnosť, keďže predmetná skutočnosť, t.j. že spoločnosť 

Systeming, s.r.o. v roku  2020 teplo nedodávala, a teda nevykonávala regulovanú činnosť podľa 

povolenia č. 2017T 0596, bola úradu oznámená v rámci odoslaného hlásenia zo dňa 25.01.2021 

označeného ako „Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO“, ktoré bolo doručené úradu 

toho istého dňa, t.j. 25.01.2021 a v oznámení k cene tepla za predchádzajúci rok  

 

Úrad v priebehu správneho konania opätovne preskúmal všetky podklady pre 

rozhodnutie, ako aj odoslané tlačivo spoločnosti Systeming, s.r.o. zo dňa 25.02.2021, označené 

ako „Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO“, ktorým Systeming, s.r.o. oznamuje úradu, 

odbor pre reguláciu kvality a analýz, že v roku  2020 teplo nedodával, t.j. nie sú zaznamenané 

žiadne udalosti v roku t-1. 

 

Úrad predmetné tlačivo zaevidované na úrade pod číslom transakcie THOR-BYKD7-

11639 zo dňa 25.02.2021 a kópia predmetného tlačiva zaevidovaného na úrade pod evidenčným 

číslom 3985/2022/BA zo dňa 26.02.2022 označená ako „Evidencia štandardov kvality za oblasť 

TEPLO“ považuje za preukázanie splnenia povinnosti spoločnosti Systeming, s.r.o. podľa § 29 

ods. 1 písm. j) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak odpadol 

dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Úrad dospel k záveru, že k vyššie uvedenému porušeniu zákona nedošlo, čím sú splnené 

dôvody ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 

a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti 

tomuto rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať. 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Mária Marková 

                                                                                                    riaditeľka odboru regulácie 

                                                                                                           tepelnej energetiky 

 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava 


