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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
ODBOR KONTROLY 

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Číslo: 0017/2021/K             Bratislava  08. 06. 2021 

Č.sp.: 2421-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly 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. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov rozhodol tak, že účastníkovi konania AB&B, s. r. o., Kopčianska 8/A,  

851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 946 031 

  

 

ukladá pokutu 

 

 

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tým, že porušil povinnosť ustanovenú  

v § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

 

vo výške 1 500,- eur 

(slovom tisícpäťsto eur), 

 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný 

poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek 

informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, 

spôsobom a v lehotách určených úradom. 

 

Spoločnosť AB&B, s. r. o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava - mestská časť 

Petržalka, IČO: 44 946 031 neposkytla úradu pri výkone jeho pôsobnosti vymedzenej 

zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach bezodplatne úplné údaje, 

podklady a doklady potrebné na účely podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom, 

ktoré boli požadované úradom na základe žiadosti ev. č. 7144/2021/BA zo dňa 10. 03. 2021  

a žiadosti ev. č. 7823/2021/BA zo dňa 17. 03. 2021, čím porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a dopustila 

sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach. 

 

 Pokutu vo výške 1500,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa 

právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 

SK5981800000007000442847, KS 6348, VS 500172021. 
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Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad”) bolo dňa 02. 03. 2021 

doručené podanie, zaevidované pod ev. č. 6601/2021/BA, na základe ktorého začal úrad 

preverovanie plnenia povinností spoločnosťou AB&B, s. r. o., Kopčianska 8/A, 851 01 

Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 946 031 (ďalej len „spoločnosť AB&B“)  

podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon  

č. 250/2012 Z. z.”), v rámci ktorého si spoločnosť AB&B svoje povinnosti voči úradu 

ustanovené v § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. nesplnila. 

 

Spoločnosť AB&B bola dňa 23. 09. 2009 zapísaná do Obchodného registra Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60458/B. Na základe výpisu z obchodného registra je 

predmetom podnikania spoločnosti AB&B okrem iného elektroenergetika v rozsahu: 

distribúcia elektriny, dodávka elektriny. Spoločnosť AB&B je držiteľom povolenia 

č. 2014E 0618 – 7. zmena, vydaného úradom dňa 15. 01. 2021 na predmet podnikania: 

elektroenergetika, s rozsahom podnikania: distribúcia elektriny, dodávka elektriny a dobou 

platnosti povolenia: na dobu neurčitú. 

 

Úrad listom ev. č. 12825/2021/BA zo dňa 04. 05. 2021 oznámil spoločnosti  

AB&B začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona  

č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti AB&B, že 

podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude úradom zistené porušenie 

zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem 

ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne 

úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa 

tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených 

úradom. 

 

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) až n) zákona č. 250/2012 Z. z.  

a § 19 ods. 2 písm. c), d), i) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov 

energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydal vyhlášku č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike  

a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike s účinnosťou 

od 10. 02. 2017 (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“). 

 

Podľa § 26 ods. 23 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. sa platba za prístup do distribučnej 

sústavy uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy výrobcom elektriny 

pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy vo výške 30 % hodnoty maximálnej 

rezervovanej kapacity dojednanej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do 

regionálnej distribučnej sústavy alebo z hodnoty výšky celkového inštalovaného výkonu 

zariadenia na výrobu elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny nemá uzatvorenú zmluvu  

o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy vo výške tarify 

za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia úradu za prístup do 

distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok t pre prevádzkovateľa regionálnej 

distribučnej sústavy. Výrobcom elektriny pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy sa 

uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy platba za prístup do distribučnej 

sústavy vo výške podľa prvej vety na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom 

regionálnej distribučnej sústavy. Výrobcovia elektriny si rezervovanú kapacitu pre 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/#paragraf-40.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/#paragraf-40.odsek-1.pismeno-l
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/#paragraf-19.odsek-2.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/#paragraf-19.odsek-2.pismeno-i
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odovzdávacie miesto neobjednávajú. Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa hodnota 

maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou 

hodnotou hlavného ističa v ampéroch. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie na 

výrobu elektriny slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny a výrobcu elektriny, ktorý 

prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným 

výkonom do 5 MW. 

 

Podľa § 26 ods. 24 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. ak je zariadenie na výrobu elektriny 

výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľom miestnej 

distribučnej sústavy, do ktorého miestnej distribučnej sústavy je zariadenie na výrobu 

elektriny výrobcu elektriny pripojené, uhrádza sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej 

sústavy, do ktorého regionálnej distribučnej sústavy je jeho miestna distribučná sústava 

pripojená alebo je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojené do miestnej 

distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy prostredníctvom 

jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, platba za prístup do distribučnej 

sústavy vo výške 30 % z hodnoty výšky celkového inštalovaného výkonu takého zariadenia 

na výrobu elektriny výrobcu elektriny vo výške tarify za dvanásťmesačnú rezervovanú 

kapacitu podľa cenového rozhodnutia úradu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu 

elektriny na rok t pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Platba za prístup do 

distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy 

prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy vo výške podľa prvej vety na základe faktúry 

vystavenej prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy. To neplatí pre výrobcu 

elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny slúži výlučne na poskytovanie podporných 

služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej 

elektriny, výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej 

energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW a pre dopravné prostriedky elektrickej 

trakcie dodávajúce elektrinu do sústavy. 

 

Podľa § 26 ods. 25 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. ak sa zariadenie na výrobu elektriny 

výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej 

distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych 

distribučných sústav, alebo sa mení maximálna rezervovaná kapacita existujúceho zariadenia 

na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je 

pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo 

viacerých miestnych distribučných sústav, prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy  

a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava 

prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojená, môžu dohodnúť v zmluve  

o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej 

sústavy a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú 

kapacitu vo výške celkového inštalovaného výkonu takého zariadenia na výrobu elektriny, 

maximálne však do výšky rezervovanej kapacity, ktorú je technicky možné dodať do 

regionálnej distribučnej sústavy a ktorú prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy 

písomne odsúhlasil. 

 

Podľa § 26 ods. 26 písm. b) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. pri pripojení miestnej 

distribučnej sústavy alebo výrobcu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy cez 

existujúce odovzdávacie miesto sa tarifa za prístup do regionálnej distribučnej sústavy 

uhrádza za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny takto: prevádzkovateľom 

miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uhrádza 

tarifa za rezervovanú kapacitu vo výške podľa odseku 24 zariadenia na výrobu elektriny 
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pripojeného do miestnej distribučnej sústavy, ak je zariadenie na výrobu elektriny 

prevádzkované inou osobou, ako je prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy. 

 

Dňa 02. 03. 2021 bolo doručené úradu podanie ev. č. 6601/2021/BA (ďalej len 

„podanie“) spoločnosti ........................................................................................, v ktorom 

žiada úrad o preverenie uhrádzania platby za prístup do distribučnej sústavy 

prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy. Spoločnosť ... ako výrobca elektriny v 

podaní uviedla, že má podozrenie, že spoločnosť AB&B dlhšiu dobu neuhrádza 

prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy 

.................................................................................................... platbu za prístup do 

distribučnej sústavy, ktorú jej uhrádza spoločnosť ... ako výrobca elektriny  

v zmysle § 26 ods. 23 až 26 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. Spoločnosť ... ako výrobca elektriny 

úhradu platby za prístup do distribučnej sústavy spoločnosti AB&B preukázala faktúrou  

č. 20210088 zo dňa 18. 02. 2021 vystavenou spoločnosťou AB&B ako dodávateľom pre 

spoločnosť ... ako odberateľa (refaktúra poplatku za prístup do distribučnej sústavy podľa § 

26 ods. 23 až 26 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. za 01/2021) a dokladom o úhrade tejto faktúry zo 

dňa 25. 02. 2021. 

 

 Úrad požiadal listom „Žiadosť o vyjadrenie a predloženie dokladov“  

ev. č. 7144/2021/BA zo dňa 10. 03. 2021 podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

spoločnosť AB&B v lehote do 18. 03 2021 o vyjadrenie k vyššie uvedenému a o preukázanie 

uhrádzania vyššie uvedenej platby za prístup do distribučnej sústavy (faktúrami a dokladmi  

o úhrade týchto faktúr) prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy v období od  

01. 01. 2020 do 28. 02. 2021.  

  

 Predmetný list ev. č. 7144/2021/BA zo dňa 10. 03. 2021 bol spoločnosti AB&B 

doručený dňa 12. 03. 2021. 

 

 Spoločnosť AB&B sa následne vyjadrila listom „Vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie 

a predloženie dokladov“ zo dňa 12. 03. 2021, v ktorom okrem iného uviedla, že ako 

prevádzkovateľ MDS na odbernom mieste ........... udelila súhlas spoločnosti ... s pripojením 

do siete na lokálny zdroj.  Spoločnosť AB&B uvádza, že nakoľko tento  zmluvný vzťah nebol 

možný napriamo medzi ... a spoločnosťou ..., trvala na tom, aby nebola účastníkom tohto 

vzťahu, nakoľko lokálny zdroj (kogeneračná jednotka) nepatrí do jej vlastníctva a je vo 

vlastníctve spoločnosti ..., ktorá prostredníctvom tohto zdroja predáva naspäť elektrickú 

energiu do siete ..., pričom vzniká spoločnosti AB&B povinnosť uhrádzať platby za prístup 

do siete .... Spoločnosť AB&B ďalej uvádza, že nakoľko odberateľ, spoločnosť ..., platí 

faktúry s omeškaním a faktúry za prístup do siete ... platí v separátnych faktúrach, ktoré sú 

uhrádzané v nepravidelnej frekvencii, vznikla nezrovnalosť s párovaním platieb. Spoločnosť 

AB&B uvádza, že danú situáciu ako prevádzkovateľ MDS vyriešila s ... douhrádzaním 

pohľadávok za prístup do siete. Spoločnosť AB&B tiež uvádza, že uvedené požiadavky 

o zaslanie platieb medzi spoločnosťami nemôže úradu poskytnúť, vzhľadom na to, že ide 

o interné informácie, pričom danú skutočnosť je možné si preveriť priamo v spoločnosti ... 

u manažéra kľúčových zákazníkov distribúcie. 

 

 Úrad opätovne požiadal listom „Opätovná žiadosť o predloženie dokladov“  

ev. č. 7823/2021/BA zo dňa 17. 03. 2021 podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

spoločnosť AB&B v lehote do 24. 03. 2021 o predloženie dokladov, pričom v liste úrad 

uviedol, že za účelom preverenia podania spoločnosti ... ju listom ev. č. 7144/2021/BA zo dňa 

10. 03. 2021 požiadal úrad okrem vyjadrenia aj o preukázanie uhrádzania platby za prístup do 

distribučnej sústavy (faktúrami a dokladmi o úhrade týchto faktúr) prevádzkovateľovi 
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regionálnej distribučnej sústavy v období od 01. 01. 2020 do 28. 02. 2021 a spoločnosť 

AB&B tieto doklady úradu nepredložila, aj napriek tomu, že sa jedná o doklady súvisiace s 

výkonom regulovanej činnosti – dodržiavaním vyhlášky č. 18/2017 Z. z.  

  

 Predmetný list ev. č. 7823/2021/BA zo dňa 17. 03. 2021 bol spoločnosti AB&B 

doručený dňa 17. 03. 2021. 

 

 Spoločnosť AB&B sa následne vyjadrila listom „Doplnenie vyjadrenia zo dňa  

12. 03. 2021“ doručeným úradu dňa 25. 03. 2021, v ktorom okrem iného uviedla, že na 

základe žiadosti úradu oslovila spoločnosť ................................. na zaslanie salda. Tiež 

spoločnosť AB&B uviedla, že k uvedenej situácii sa už vyjadrila v liste zo dňa  

12. 03. 2021 „Vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie a predloženie dokladov“. 

 

 Spoločnosť AB&B nepredložila úradu doklady, ktoré by preukazovali uhrádzanie 

platby spoločnosťou AB&B ako prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy v zmysle  

§ 26 ods. 26 písm. b) vyhlášky č. 18/2017 Z. z. prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej 

sústavy v období od 01. 01. 2020 do 28. 02. 2021, a to na základe žiadosti úradu   

ev. č. 7144/2021/BA zo dňa 10. 03. 2021 a ani na základe opätovnej žiadosti úradu  

ev. č. 7823/2021/BA zo dňa 17. 03. 2021, čím porušila svoju povinnosť v zmysle  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa  

§ 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Správny orgán listom ev. č. 12825/2021/BA zo dňa 04. 05. 2021 oznámil spoločnosti  

AB&B, 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 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť AB&B sa k oznámeniu 

o začatí správneho konania zo dňa 04. 05. 2021 nevyjadrila. 

 

Správny orgán má za preukázané, že spoločnosť AB&B porušila povinnosť podľa  

§ 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z., pretože nepredložila úradu doklady, ktoré 

požadoval na základe žiadosti ev. č. 7144/2021/BA zo dňa 10. 03. 2021 a na základe žiadosti 

ev. č. 7823/2021/BA zo dňa 17. 03. 2021. V prípade zistenia dopustenia sa spáchania 

správneho deliktu zo strany regulovaného subjektu je úrad ako správny orgán povinný uložiť 

regulovanému subjektu sankciu, a to pokutu, pričom mu táto povinnosť vyplýva priamo zo 

zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

Správny orgán preskúmal všetky podklady potrebné pre zistenie skutočného stavu veci 

a dospel k záveru, že spoločnosť AB&B porušila zákon č. 250/2012 Z. z. Správny orgán pri 

ukladaní pokuty spoločnosti AB&B podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo 

výške 1500,- eur za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia bol viazaný 

kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona  

č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán prihliadol najmä na 

spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu.  

 

Správny orgán v rámci správneho konania zhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti 

svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti AB&B jednotlivo aj v ich vzájomných 

súvislostiach. Zhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe liberačné dôvody, respektíve 

poľahčujúce okolnosti a tiež zohľadnil aj priťažujúce okolnosti. Správny orgán pri určovaní 

výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť AB&B je povinná dodržiavať všetky 
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zákonom ustanovené povinnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. Neposkytnutie 

dokladov úradu spoločnosťou AB&B, ktoré od nej úrad žiadal predložiť na základe dvoch 

žiadostí za účelom preverenia podania spoločnosti ..., negatívne ovplyvnilo výkon pôsobnosti 

úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z., keďže spoločnosť 

AB&B neposkytla úradu žiadne doklady, a teda ani požadované doklady, ktoré by preukázali 

uhrádzanie platby za prístup do distribučnej sústavy, v dôsledku čoho úrad nemohol 

dostatočne preveriť uvedené podanie. Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty 

fakt, že sa spoločnosť AB&B dopustila v zmysle ustanovenia § 36 ods. 7 zákona  

č. 250/2012 Z. z. správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

o uložení pokuty, a to rozhodnutia č. 0014/2019/S-SD zo dňa 06. 09. 2019, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 27. 09. 2019 a rozhodnutia č. 0003/2020/S-SD zo dňa 15. 12. 2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 01 2021. Uvedené vyhodnocuje správny orgán ako výrazne 

priťažujúcu okolnosť. Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a rozbore poľahčujúcich 

a priťažujúcich okolností, správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej 

hranici zákonom ustanovenej sadzby, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na 

nápravu spoločnosti AB&B tak z hľadiska preventívneho ako aj represívneho.  

 

Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, času 

trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

Správny orgán listom ev. č. 12825/2021/BA zo dňa 04. 05. 2021 oznámil spoločnosti  

AB&B, 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  

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť AB&B sa k oznámeniu 

o začatí správneho konania zo dňa 04. 05. 2021 nevyjadrila. Správny orgán pri vydávaní 

rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe. 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, 

Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: AB&B, s. r. o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava - mestská časť 

Petržalka, IČO: 44 946 031 

 

 

JUDr. Oliver Púček 

riaditeľ odboru 

 


