ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 82 0 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0015/2014/N-ZK
Číslo spisu: 4179-2014-BA

Bratislava 06. 10. 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny ako orgán príslušný na konanie
podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu a § 15 ods. 4
v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
a § 6 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
vo veci rozhodnutia o vydaní povolenia na podnikanie v tepelnej energetike
rozhodol
podľa § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov tak, že konanie o vydaní povolenia na podnikanie v tepelnej energetike
na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla pre žiadateľa o vydanie povolenia
Ing. Peter Horváth SHR, Slnečná 540/29, 924 00 Galanta, IČO: 31 832 113 z a s t a v u j e,
pretože žiadateľ v určenej lehote nezaplatil správny poplatok.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 07. 07. 2014
doručená a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 20172/2014/BA žiadosť
Ing. Petra Horvátha SHR, Slnečná 540/29, 924 00 Galanta, IČO: 31 832 113 (ďalej len
„žiadateľ“) o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike na predmet podnikania
výroba tepla, rozvod tepla.
Úrad po preštudovaní žiadosti zistil, že žiadateľ nezaplatil správny poplatok
za vydanie povolenia podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).
Úrad listom č. 20389/2014/BA zo dňa 08. 07. 2014 vyzval žiadateľa, aby v lehote 15
dní odo dňa doručenia výzvy zaplatil správny poplatok a poučil ho o možnosti zastavenia
konania v prípade nesplnenia si povinnosti.
Žiadateľ v určenej lehote, ktorá uplynula dňa 29. 07. 2014, správny poplatok
nezaplatil.
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Podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch správny orgán úkon nevykoná a konanie
zastaví, ak správny poplatok nebol zaplatený ani v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia
písomnej výzvy na zaplatenie správneho poplatku.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch proti tomuto rozhodnutiu o zastavení
konania pre nezaplatenie správneho poplatku sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom.

JUDr. Zuzana Ďurov čí ková
riaditeľka odboru právneho

Ing. Peter Horváth SHR, Slnečná 540/29, 924 00 Galanta
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