
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
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R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0017/2017/V-ZK                                                             Bratislava  29. 09. 2017 

Číslo spisu: 7845-2017-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 zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci 

uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

tak, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva  podľa § 30       

ods. 1 písm. h) zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov správne konanie vo veci uloženia pokuty regulovanému subjektu Obec  

Opatovce nad Nitrou, 972 02  Opatovce nad Nitrou 393, IČO 00 318 388   z a s t a v u j e. 

 

Odôvodnenie: 

 

Regulovaný subjekt je podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) 

povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo 

potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného predpisu 

vydaného úradom. Podľa  § 12 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej 

vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

(ďalej len „vyhláška“), sa po skončení kalendárneho roka do 31. mája predkladajú skutočné 

údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť podľa príloh č. 1 až 16  

k vyhláške. Podľa § 12 ods. 3 vyhlášky sa skutočné údaje predkladajú v  listinnej podobe 

a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú aj v elektronickej podobe 

v súboroch obsahujúcich tabuľky. 

Obec Opatovce nad Nitrou, 972 02  Opatovce nad Nitrou 393, IČO 00 318 388 (ďalej 

len „regulovaný subjekt“) vykonáva regulovanú činnosť na základe potvrdenia o registrácii         

č. 0333/2013/V-RG zo dňa 03. 09. 2013. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej  

len „úrad”) zistil, že regulovaný subjekt nepredložil v ustanovenej lehote skutočné údaje  

za rok 2016 za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou podľa § 29 ods. 1 

písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v spojení s § 12 ods. 1 vyhlášky, čím porušil povinnosť 

podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  č. 250/2012 Z. z. 

Úrad listom č. 34578/2017/BA zo dňa 05. 09. 2017 oznámil regulovanému subjektu 

začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z.  

V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil regulovanému subjektu, že podkladom 
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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. Zároveň oznámil 

regulovanému subjektu, 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 a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.  

Regulovaný subjekt sa v určenej lehote písomne vyjadril listom zaevidovaným  

na úrade pod číslom 35628/2017/BA doručeným dňa 14. 09. 2017 prostredníctvom 

ústredného portálu verejnej správy, ktorý bol následne v listinnej forme doručený úradu  

dňa 18. 09. 2017 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 35684/2017/BA. Regulovaný 

subjekt v liste uvádza, že  skutočné údaje za rok 2016 nezaslal z dôvodu, že v obci bola 

vybudovaná verejná kanalizácia v správe Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

(ďalej len „StVPS, a. s.“) a  dňa 12. 01. 2016 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie  

č. OU-PD-OSZP-2016/000807, ktorým bolo povolené užívanie vodnej stavby „Sústava  

na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – 1. etapa SO 01 Obec 

Opatovce nad Nitrou“. Kópia tohto rozhodnutia je prílohou listu regulovaného subjektu. Časť 

kanalizácie, ktorú prevádzkoval regulovaný subjekt, bola pripojená na novovybudovanú 

kanalizáciu v správe StVPS, a. s.  a pôvodná malá čistiareň odpadových vôd bola zrušená. 

Týmto prestal regulovaný subjekt vykonávať regulovanú činnosť pričom uvedenú skutočnosť 

opomenul oznámiť úradu. 

 

Úrad po preskúmaní všetkých dostupných podkladov dospel k záveru, že odpadol 

dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu a rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania 

sa nemožno odvolať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Ing. Jana Belicová 

riaditeľka odboru regulácie vodárenstva  

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  Obec Opatovce nad Nitrou, 972 02  Opatovce nad Nitrou 393 


