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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
Číslo:  0001/2015/S-ZK                     Martin 06.03.2015 

Č.sp.:  1234-2015-BA 

 

 Úrad pre reguláciu  sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz ako orgán 

príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a § 36 ods. 9 zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 64 ods. 1 zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci uloženia pokuty za porušenie 

povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

 

 

rozhodol 

 

 

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

že nové konanie o uložení pokuty pre účastníka konania SPV ĽADOVO 6, s.r.o., K Železnej 

studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO 45 626 782 z a s t a v u j e, pretože odpadol dôvod konania 

začatého na podnet správneho orgánu.   

 

Týmto rozhodnutím sa zároveň podľa § 64 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) zrušujú rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie 

kvality a analýz č. 0065/2014/S-SD zo dňa 08 .04. 2014 a rozhodnutie predsedu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 015/13418/2014/PR/SD zo dňa 25. 07. 2014 vedené pod číslom 

spisu 1822-2014-BA. 

 

Zaplatená pokuta vo výške 500 eur sa vráti účastníkovi konania do piatich dní od nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

   

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz (ďalej len 

„úrad“) začal dňa 26. 02. 2015 nové (obnovené) konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie 

povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) pre účastníka konania 

SPV ĽADOVO 6, s.r.o., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO 45 626 782 (ďalej len 

„účastník konania“).  
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Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nové konanie vo veci uskutoční správny 

orgán, ktorého rozhodnutia sa dôvod obnovy konanie týka; ak sa dôvod obnovy konania týka 

rozhodnutia správnych orgánov prvého i druhého stupňa, nové konanie uskutoční správny 

orgán prvého stupňa.   

 

 O začatí konania úrad upovedomil účastníka konania listom č. 7503/2015/BA zo dňa 

26. 02. 2015, ako aj splnomocneného zástupcu účastníka konania HSP & Partners advokátní 

kancelář v.o.s., Čechova 2, 750 02 Přerov, Česká republika v zast. Mgr. Miroslavom 

Vysloužilom listom č. 7518/2015/BA zo dňa 26. 02. 2015. 

 

 Úrad začal konanie na základe rozhodnutia predsedu úradu č. 003/13418/2015/PR/OB 

zo dňa 17. 02. 2015, ktorým nariadil obnovu konania týkajúcu sa preskúmania rozhodnutia 

úradu č. 0065/2014/S-SD zo dňa 08 .04. 2014 a rozhodnutia predsedu úradu o odvolaní   

č. 015/13418/2014/PR/SD zo dňa 25. 07. 2014, číslo spisu 1822-2014-BA, na základe ktorého 

bola účastníkovi konania uložená pokuta vo výške 500 eur. Účastník konania zaplatil pokutu 

v celej výške. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 02. 2015.  

 

Úrad v konaní vychádzal z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho 

spisu č. 1822-2014-BA a zo skutočností uvedených v rozhodnutí predsedu úradu 

č. 003/13418/2015/PR/OB zo dňa 17. 02. 2015, číslo spisu 973-2015-BA. 

 

Úrad po opätovnom preskúmaní napadnutých rozhodnutí vrátane súvisiacich 

spisových materiálov konštatuje, že účastník konania predložil úradu v súlade s § 16 ods. 1 

a 3 zákona o energetike výstupy z evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva 

za rok 2012 v lehote podľa § 5 ods. 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 446/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré 

sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma 

a termíny predkladania výstupov z evidencie v súlade so zákonom o energetike. Túto 

skutočnosť účastník konania preukazoval už v predchádzajúcich správnych konaniach listom 

doručeným úradu dňa 14. 03. 2015 a zaevidovaným pod podacím číslom úradu 

č. 8615/2014/BA, pričom táto skutočnosť nebola v pôvodnom konaní správne vyhodnotená.  

 

Na základe uvedených skutočností v spojení so všeobecným záujmom, ktorým 

je dodržanie zásady materiálnej pravdy pri vyhodnocovaní všetkých dôkazov predložených 

účastníkom konania alebo získaných vlastnou úradnou činnosťou úrad dospel k záveru, 

že účastník konania neporušil povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 1 a 3 zákona o energetike, 

a preto odpadol dôvod konania začatého na podnet úradu.     

 

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

dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.  

 

 Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 7520/2015/BA zo dňa 26. 02. 

2015 vyzval účastníka konania na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia 

v lehote piatich dní odo dňa doručenia tejto výzvy. 

 

 Účastník konania sa listom zo dňa 03. 03. 2015 zaevidovaným pod podacím číslom 

úradu 9228/2015/BA doručeným dňa 05. 03. 2015 vyjadril tak, že súhlasí s podkladmi 

rozhodnutia. 
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 Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia. Zaplatená pokuta bude vrátená účastníkovi konania do piatich dní 

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Zároveň sa podľa § 64 ods. 3 správneho 

poriadku novým rozhodnutím vo veci pôvodné rozhodnutia zrušujú.   

 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 

036 01 Martin, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Ivan Zachar 

 riaditeľ odboru regulácie kvality a analýz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  
HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., Mgr. Miroslav Vysloužil 

Čechova 2, 750 02 Přerov, Česká republika 


