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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0004/2017/T-ZK
Číslo spisu: 7695-2017-BA

Bratislava 20.09.2017

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. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 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
zastavuje

správne konanie vo veci uloženia pokuty spoločnosti BPS Hubice, s.r.o., Trnavská cesta 1050,
Leopoldov, IČO 46 384 014.
Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, (ďalej len
„úrad“) listom č. 33209/2015/BA zo dňa 18.08.2017 oznámil spoločnosti BPS Hubice, s.r.o.,
Trnavská cesta 1050, Leopoldov, IČO 46 384 014 (ďalej len „BPS Hubice, s.r.o.“) začatie
správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia 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
BPS Hubice, s.r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude
výhradne nedodržanie právnej povinnosti ustanovenej v § 29 ods. 1 písm. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. v spojení s § 9 ods. 2 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 222/2013 Z. z., v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z. a vyhlášky č. 144/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „vyhláška č. 222/2013 Z. z.“).
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť BPS Hubice, s.r.o. nepredložila
úradu skutočné náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok 2016 v písomnej
a elektronickej forme do 31. marca 2017 v zmysle § 9 ods. 2 vyhlášky č. 222/2013 Z. z.,
čím porušila povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z.

Správny orgán listom č. 33209/2017/BA zo dňa 18.08.2017 oznámil spoločnosti
BPS Hubice, 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, 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.
Spoločnosť BPS Hubice, s.r.o. sa v určenej lehote vyjadrila listom zaevidovaným
na úrade pod číslom 34240/2017/BA dňa 30.08.2017, kde oznámila, že predložila úradu
skutočné náklady za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v stanovenom termíne. K vyjadreniu
bola priložená aj fotokópia predmetného e-mailu, ako aj fotokópia podacieho listu.
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 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) v znení
neskorších predpisov správneho poriadku proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno
odvolať.

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Rozhodnutie sa doručí: BPS Hubice, s.r.o., Trnavská cesta 1050, Leopoldov

