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 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0001/2021/V-SD              Bratislava 09. 03. 2021 

Číslo spisu: 1271-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva, 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 zo zákona č. 250/2012 Z. z.       

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov rozhodol tak, že účastníkovi 

konania mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO 00 318 361 

 

 ukladá pokutu 
 

podľa § 36 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach za to, že sa 

dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 2 písm. c) zákona č.250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tým, že vykonáva regulovanú činnosť 

prostredníctvom prevádzkovateľa podľa § 2 písm. c) siedmeho bodu bez potvrdenia 

o registrácii podľa § 23 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

 

vo výške 500,- eur  

(slovom päťsto eur)  

 

za to, že porušil povinnosť § 23 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, pretože nepožiadal úrad o registráciu a ani nepreniesol túto povinnosť na 

prevádzkovateľa do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa 

uzatvorenia nájomnej zmluvy.  

 Pokutu vo výške 500,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa  

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

SK59 8180 0000 0070 0044 2847, KS 6348, VS 1100012021. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“ alebo „správny orgán“) bol 

01. 07. 2020 doručený písomný podnet, v ktorom bolo uvedené, že mesto Nováky je 

vlastníkom verejnej kanalizácie vybudovanej v mestskej časti Lelovce, ktorá je používaná na 

vykonávanie regulovanej činnosti a zároveň mesto nemá vydané potvrdenie o registrácii 

podľa § 23 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon 



o regulácii“). Úrad dňa 07. 07. 2020 zaslal účastníkovi konania mesto Nováky, Nám. SNP 

349/10, 972 71 Nováky, IČO 00 318 361 (ďalej len „účastník konania“) listom  

č. 18308/2020/BA žiadosť o poskytnutie informácie, v ktorej žiadal uviesť vlastníka verejnej 

kanalizácie v mestskej časti Lelovce, resp. uviesť prevádzkovateľa tejto verejnej kanalizácie.  

 

 Účastník konania zaslal úradu odpoveď 07. 08. 2020 listom zaevidovaným pod 

podacím číslom úradu 20606/2020/BA, v ktorom potvrdil, že je vlastníkom verejnej 

kanalizácie v mestskej častí Horné Lelovce. Účastník konania zároveň uviedol, že k prevodu 

správy majetku do správy Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.     

(ďalej len „StVPS, a.s.“) zatiaľ nedošlo.  

 

Podľa § 23 ods.1 zákona o regulácii  je osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo 

nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 

písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu, povinná požiadať úrad o registráciu na základe 

písomnej žiadosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa 

uzatvorenia nájomnej zmluvy. Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo 

verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo 

verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak 

má tento prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie uzatvorené zmluvy 

o dodávke pitnej vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súčasne 

vedie oddelenú účtovnú evidenciu regulovaných činností.  

 

 Podľa § 36 ods. 2 písm. c) zákona o regulácii sa správneho deliktu podľa tohto zákona 

dopustí aj osoba, ktorá vykonáva regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu 

a siedmeho bodu bez potvrdenia o registrácii podľa § 23 zákona o regulácii.  

 

 Podľa § 36 ods. 4 zákona o regulácii úrad uloží pokutu za správny delikt osobe     

podľa odseku 2 od 100 do 100 000 eur.  

 

 Úrad listom č. 4079/20201/BA z 15. 02. 2021 oznámil účastníkovi konania začatie 

správneho konania vo veci uloženia pokuty. Súčasne účastníkovi konania úrad oznámil,         

že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov má pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa k podkladom, 

spôsobu ich zistenia prípadne navrhnúť ich doplnenie do 10 dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia.  

 

 Dňa 25. 02. 2021  sa dostavil do sídla úradu zástupca účastníka konania, primátor 

mesta Nováky, so žiadosťou o nazretie do spisu č. 1271-2021-BA. Zástupca účastníka 

konania doručil vyjadrenie k začatiu správneho konania, ktoré bolo zaevidované pod podacím 

číslom úradu 5727/2021/BA. Účastník konania sa vyjadril, že predmetná kanalizácia bola do 

majetku mesta zaradená ešte v roku 1997, kedy ešte povinnosť požiadať o registráciu zo 

zákona nevyplývala a zároveň považuje správny delikt za premlčaný. Zástupca účastníka 

konania doplnil stanovisko ústnym vyjadrením, v ktorom uviedol, že mesto Nováky nevyberá 

od obyvateľov napojených na predmetnú kanalizáciu stočné ani žiadne platby súvisiace 

s prevádzkovaním verejnej kanalizácie. Stočné v tejto lokalite je hradené od obyvateľov 

priamo StVPS, a.s., ktorá je prevádzkovateľom ostatnej verejnej kanalizácie mesta Nováky, 

okrem predmetnej kanalizácie v mestskej časti Horné Lelovce, na ktorú zmluva 

o prevádzkovaní medzi vlastníkom a prevádzkovateľom nebola uzatvorená.  

 



 Podľa § 36 ods. 8 zákona o regulácii, konanie o uložení pokuty možno začať do 

jedného roka odo dňa, keď úrad zistil, že došlo k správnemu deliktu, najneskôr však do 

piatich rokov odo dňa, keď došlo k správnemu deliktu.  

 

 Nakoľko úrad zistil, že došlo k správnemu deliktu až 07. 08. 2020, kedy účastník 

konania v liste potvrdil, že je vlastníkom verejnej kanalizácie a zároveň nepreviedol 

povinnosť prevádzkovania verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa a tento stav trvá dodnes, 

nemôže byť správny delikt považovaný za premlčaný.  

 

 Úrad konštatuje, že povinnosť požiadať úrad o registráciu podľa § 23 ods. 1 zákona 

o regulácii vznikla účastníkovi konania ešte v septembri 2012, kedy nadobudol účinnosť 

zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.  

 

 Správny orgán preskúmal všetky podklady správneho konania založené v spise  

č. 1271-2021-BA, potrebné pre zistenie skutočného stavu veci a dospel k záveru, že účastník 

konania porušil zákon o regulácii. Správny orgán pri ukladaní pokuty účastníkovi konania 

podľa § 36 ods. 4 zákona o regulácii vo výške 500,- eur za porušenie povinnosti uvedenej vo 

výroku tohto rozhodnutia, bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej 

úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona o regulácii. Pri určovaní výšky pokuty správny orgán 

prihliadal najmä na spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho stavu. Správny orgán 

vzal do úvahy ako poľahčujúcu okolnosť najmä fakt, že účastník konania nevyberá od 

obyvateľov napojených na predmetnú kanalizáciu stočné ani žiadne platby súvisiace 

s prevádzkovaním verejnej kanalizácie. Na druhej strane však povinnosť požiadať 

o registráciu, alebo preniesť túto povinnosť na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie zmluvou 

o prevádzkovaní, vznikla účastníkovi konania v septembri 2012. Tento protiprávny stav trvá 

doteraz už 8 rokov. 

 

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

trvania a následkov protiprávneho stavu porušenia vyššie uvedenej povinnosti úrad rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Pokutu uloženú, ktorá je blízko dolnej hranice 

z možného uloženia pokuty, považuje úrad za primerane represívne a dostatočne preventívne 

opatrenie voči účastníkovi konania.  

 

Poučenie:  

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

dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 

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

prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

         

 

                 Ing. Iveta Záborská 

  riaditeľka odboru regulácie vodárenstva 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 


