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

 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Číslo: 0001/2017/K                   Bratislava  17. 01. 2017 
Č.sp.: 6193-2016-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 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  
a na základe protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného dňa 04. 11. 2016 
rozhodol tak, že účastníkovi konania ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04  Bratislava, 
IČO: 36 837 920 
 

ukladá pokutu 
 
 
podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona  
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tým, že porušil 
povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov, 
 
 

vo výške 1 000,- eur  
(slovom jedentisíc eur),  

 

 

pretože spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04  Bratislava,  
IČO: 36 837 920 vyfakturovala v roku 2013 odberateľovi elektriny ............................................. v období  
od 16. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh v rozpore 
s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 08/3830/13/RR zo dňa 11. 04. 2013, ktorým Úrad  
pre reguláciu sieťových odvetví určil pre spoločnosť .....................................................................................  
na obdobie od 16. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh, v období 
od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 vyfakturovala odberateľovi elektriny ............................................. mesačnú 
platbu za príkon (3x320A) vo výške  
...... eur v rozpore s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0176/2013/E zo dňa 31. 12. 2012, 
ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., 
Technická 7, 821 04  Bratislava, IČO: 36 837 920 na obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 tarify za prístup 
do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a odberateľovi elektriny ................................................. 
v období od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 vyfakturovala tarifu za prevádzkovanie systému  
vo výške ..... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 07/3887/13/RR  
zo dňa 11. 04. 2013, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil pre spoločnosť 
................................................................. na obdobie od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu  
za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh, vyfakturovala v roku 2014 odberateľovi elektriny  
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............................................. za mesiac august roku 2014 tarifu za prevádzkovanie systému  
vo výške ..... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0329/2014/E  
zo dňa 19. 08. 2014, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil pre spoločnosť 
.................................................. na obdobie od 20. 08. 2014 do 31. 12. 2014 tarifu za prevádzkovanie systému  
vo výške ..... eur/MWh, odberateľom elektriny vyfakturovala za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke  
č. 3 na strane č. 26 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly v období od 01. 01. 2014  
do 31. 01. 2015 platbu za distribuované množstvo elektriny v rozpore s rozhodnutím Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 0265/2014/E zo dňa 31. 12. 2013, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil  
pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04  Bratislava, IČO: 36 837 920  
na obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2015 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu 
elektriny a odberateľovi elektriny ............................................. vyfakturovala v období  
od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 mesačnú platbu za príkon (3x320A) vo výške ...... eur v rozpore s rozhodnutím 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0265/2014/E zo dňa 31. 12. 2013, ktorým Úrad  
pre reguláciu sieťových odvetví určil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7,  
821 04  Bratislava, IČO: 36 837 920 na obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2015 tarify za prístup do miestnej 
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, v roku 2015 odberateľovi elektriny ........... vyfakturovala  
za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke č. 4 na strane č. 27 protokolu č. 121/2016 o výsledku 
vykonanej kontroly za mesiac január roku 2015 tarifu za systémové služby vo výške .... eur/MWh v rozpore 
s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0048/2015/E zo dňa 29. 12. 2014, ktorým Úrad  
pre reguláciu sieťových odvetví určil pre spoločnosť .................................................  
na obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2016 tarifu za systémové služby vo výške .... eur/MWh a odberateľovi 
elektriny .............................................. vyfakturovala za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke č. 5  
na strane č. 27 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly v období od 01. 02. 2015  
do 31. 12. 2015 platbu za distribuované množstvo elektriny v rozpore s rozhodnutím Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 0177/2015/E zo dňa 27. 01. 2015, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil  
pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04  Bratislava, IČO: 36 837 920  
na obdobie od 01. 02. 2015 do 31. 12. 2016 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu 
elektriny, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

 

 Pokutu spolu vo výške 1 000,- 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 500012017. 

 

Odôvodnenie: 

Podľa písomného poverenia č. 121/2016 na vykonanie kontroly zo dňa 25. 07. 2016 
zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v dňoch od 19. 08. 2016  
do 04. 11. 2016 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) kontrolu 
dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí 
a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie tepelnej 
energetiky v období rokov 2013 až 2016 a v oblasti regulácie elektroenergetiky v období rokov 2013  
až 2016 v regulovanom subjekte ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04  Bratislava, 
IČO: 36 837 920 (ďalej len „ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.“). Spoločnosť ALFA FACILITY 
MANAGEMENT s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 48071/B. Predmetom podnikania spoločnosti ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. je okrem iných 
činností aj výroba tepla, rozvod tepla, dodávka a distribúcia elektriny. Spoločnosť ALFA FACILITY 
MANAGEMENT s.r.o. je držiteľom povolenia č. 2012T 0485 – 2. zmena na predmet podnikania výroba 
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tepla, rozvod tepla a povolenia č. 2010E 0421 – 4. zmena na predmet podnikania elektroenergetika, 
rozsah podnikania distribúcia elektriny, dodávka elektriny. 

Úrad listom Ev. č. 45715/2016/BA zo dňa 13. 12. 2016 oznámil spoločnosti ALFA FACILITY 
MANAGEMENT s.r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona  
č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti ALFA FACILITY 
MANAGEMENT s.r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia 
uvedené v protokole č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly, ako aj prípadné ďalšie podklady 
súvisiace so správnym konaním. 

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších 
povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade 
s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne 
záväzného právneho predpisu vydaného úradom. 

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. na účely tohto zákona sa maximálnou cenou 
rozumie cena, ktorú nie je možné prekročiť a podľa § 2 písm. h) tohto zákona pevnou cenou cena, ktorú  
nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže na technickú jednotku. 

Úrad podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 24/2013 Z. z., ktorou  
sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s plynom (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z. z.“) s účinnosťou od 01. 02. 2013. Podľa  
§ 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad vydal vyhlášku č. 423/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z. z. 
v znení neskorších predpisov“), s účinnosťou od 01. 01. 2014. 

Podľa § 11 ods. 7 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. a podľa § 11 ods. 7 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. 
v znení neskorších predpisov účastník trhu s elektrinou, ktorý si pre svoje odberné alebo odovzdávacie 
miesto zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, uhradí platbu za systémové služby a platbu 
za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za jeho odberné alebo odovzdávacie 
miesto prevzal zodpovednosť za odchýlku, a to v rozsahu koncovej spotreby elektriny na danom 
odbernom alebo odovzdávacom mieste. 

Úrad vydal vyhlášku č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia  
v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 184/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 225/2011 Z. z.“) 
s účinnosťou od 01. 07. 2012. 

Podľa § 13 ods. 6 vyhlášky č. 225/2011 Z. z. pre odberateľa elektriny pripojeného do miestnej 
distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému TPSt za všetku elektrinu odobratú  
z nadradenej sústavy a distribuovanú odberateľom elektriny pripojeným do tejto miestnej distribučnej 
sústavy vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení  
na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanej na vlastnú 
spotrebu elektriny alebo dodanej odberateľom elektriny bez použitia nadradenej sústavy okrem vlastnej 
spotreby elektriny pri výrobe elektriny. 

Podľa § 32 ods. 1 vyhlášky č. 225/2011 Z. z. tarifa za poskytovanie systémových služieb TSSt  
a tarifa za prevádzkovanie systému TPSt schválené alebo určené cenovým rozhodnutím  
pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený priamo 
alebo cez inú miestnu distribučnú sústavu, sa uplatňujú za všetku distribuovanú elektrinu do odberných 
miest odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy regulovaného subjektu vrátane elektriny 
vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu  elektriny 
pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy okrem spotreby elektriny pri výrobe elektriny  

vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny. 

Úrad vydal vyhlášku č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia  
v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 221/2013 Z. z.“) s účinnosťou od 30. 07. 2013. Úrad ďalej 
vydal vyhlášku č. 189/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 



 4 

odvetví č. 221/2013 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 221/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.“), 
s účinnosťou od 01. 07. 2014 a vyhlášku č. 143/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu  
pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška 
č. 221/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 143/2015 Z. z.“), s účinnosťou od 01. 07. 2015. 

Podľa § 12 ods. 12 vyhlášky č. 221/2013 Z. z., § 12 ods. 12 vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení 
vyhlášky č. 189/2014 Z. z. a § 12 ods. 12 vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 143/2015 Z. z. 
pre odberateľa elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa  
za prevádzkovanie systému TPSt za všetku elektrinu odobratú z nadradenej sústavy a distribuovanú 
odberateľom elektriny pripojeným do tejto miestnej distribučnej sústavy vrátane elektriny vyrobenej  
vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených  
do tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny alebo dodanej 
odberateľom elektriny bez použitia nadradenej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe 
elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej distribučnej sústavy. 

Podľa § 23 ods. 6 vyhlášky č. 221/2013 Z. z., § 23 ods. 6 vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení 
vyhlášky č. 189/2014 Z. z. a § 23 ods. 6 vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 143/2015 Z. z. 
pre odberateľa elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za systémové 
služby TSSt za všetku elektrinu odobratú z nadradenej sústavy a distribuovanú odberateľom elektriny 
pripojeným do tejto miestnej distribučnej sústavy vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení  
na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej 
sústavy a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny alebo dodanej odberateľom elektriny bez použitia 
nadradenej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá  
z nadradenej distribučnej sústavy. 

Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. dodávala a distribuovala elektrinu v roku 
2013, 2014 a 2015 odberateľom elektriny do objektov ......................................, 
......................................... a ...................................... 

Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. dodávala a distribuovala elektrinu odberateľom 
elektriny na základe uzatvorených zmlúv o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku  
so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, v ktorých je uvedené, že spoločnosť 
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., ako dodávateľ elektriny, vyhlasuje, že preberá zodpovednosť  
za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu. 

Úrad schválil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. rozhodnutím č. 0176/2013/E 
zo dňa 31. 12. 2012 na obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 tarify za prístup do miestnej 
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky uplatnenia tarify za systémové služby a tarify  
za prevádzkovanie systému pre jednotlivé skupiny odberateľov elektriny spoločnosti ALFA FACILITY 
MANAGEMENT s.r.o. Rozhodnutie úradu č. 0176/2013/E zo dňa 31. 12. 2012 tvorí prílohu č. 17 
protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. 
vyfakturovala v roku 2013 odberateľovi elektriny ............................................. (ďalej len „..........“) 
v období od 16. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh 
v rozpore s rozhodnutím úradu č. 08/3830/13/RR zo dňa 11. 04. 2013, ktorým úrad určil pre spoločnosť 
....................................................................................  
na obdobie od 16. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške  
..... eur/MWh a v období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 vyfakturovala odberateľovi elektriny  
.......... mesačnú platbu za príkon (3x320A) vo výške ...... eur v rozpore s rozhodnutím úradu  
č. 0176/2013/E zo dňa 31. 12. 2012, ktorým úrad určil pre spoločnosť ALFA FACILITY  
MANAGEMENT s.r.o. na obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 tarify za prístup do miestnej 
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. Ďalej bolo zistené, že spoločnosť ALFA FACILITY 
MANAGEMENT s.r.o. odberateľovi elektriny ................................................ v období  
od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 vyfakturovala tarifu za prevádzkovanie systému vo výške  
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..... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím úradu č. 07/3887/13/RR zo dňa 11. 04. 2013, ktorým úrad určil 
pre spoločnosť ................................................................. na obdobie  
od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh. 

V prílohe č. 18 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly sú ako príklad uvedené 
kópie faktúr za dodávku a distribúciu elektriny spolu s vybranými prílohami za obdobie roku 2013. 

Úrad schválil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. rozhodnutím č. 0265/2014/E 
zo dňa 31. 12. 2013 na obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2015 tarify za prístup do miestnej 
distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia, tarifu za straty pri distribúcii 
elektriny pre jednotlivé skupiny odberateľov elektriny. Rozhodnutie úradu č. 0265/2014/E zo dňa  
31. 12. 2013 tvorí prílohu č. 17 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly. 

Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. vyfakturovala v roku 2014 odberateľovi 
elektriny .......... za mesiac august roku 2014 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške  
..... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0329/2014/E zo dňa 19. 08. 2014, ktorým úrad určil  
pre spoločnosť ................................................. (ďalej len „..........“) na obdobie od 20. 08. 2014  
do 31. 12. 2014 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh  
a odberateľom elektriny vyfakturovala za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke č. 3 na strane  
č. 26 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly v období od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2015 
platbu za distribuované množstvo elektriny v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0265/2014/E zo dňa  
31. 12. 2013, ktorým úrad určil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. na obdobie  
od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2015 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. 
Kontrolou bolo ďalej zistené, že spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. odberateľovi 
elektriny .......... vyfakturovala v období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 mesačnú platbu za príkon 
(3x320A) vo výške ...... eur v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0265/2014/E zo dňa 31. 12. 2013, ktorým 
úrad určil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. na obdobie od 01. 01. 2014  
do 31. 01. 2015 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. 

V prílohe č. 19 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly sú ako príklad uvedené 
kópie faktúr za dodávku a distribúciu elektriny spolu s vybranými prílohami za obdobie roku 2014. 

Úrad rozhodnutím č. 0177/2015/E zo dňa 27. 01. 2015 zmenil rozhodnutie č. 0265/2014/E zo dňa  
31. 12. 2013, ktorým úrad schválil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. tarify za prístup  
do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia s účinnosťou od 01. 02. 2015 
do 31. 12. 2016. Rozhodnutie úradu č. 0177/2015/E zo dňa 27. 01. 2015 tvorí prílohu č. 17 protokolu  
č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. v roku 
2015 odberateľovi elektriny ........... vyfakturovala za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke  
č. 4 na strane č. 27 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly za mesiac január roku 2015 
tarifu za systémové služby vo výške .... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0048/2015/E  
zo dňa 29. 12. 2014, ktorým úrad určil pre spoločnosť .......... na obdobie od 01. 01. 2015  
do 31. 12. 2016 tarifu za systémové služby vo výške .... eur/MWh a odberateľovi elektriny ........... 
vyfakturovala za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke č. 5 na strane č. 27 protokolu č. 121/2016 
o výsledku vykonanej kontroly v období od 01. 02. 2015 do 31. 12. 2015 platbu za distribuované 
množstvo elektriny v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0177/2015/E zo dňa 27. 01. 2015, ktorým úrad 
určil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. na obdobie od 01. 02. 2015 do 31. 12. 2016 
tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. 

V prílohe č. 20 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly sú ako príklad uvedené 
kópie faktúr za dodávku a distribúciu elektriny spolu s vybranými prílohami za obdobie roku 2015. 

Na základe uvedeného je zrejmé, že spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. 
nevykonávala v období roku 2013, 2014 a 2015 regulovanú činnosť distribúcia elektriny v súlade 
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s právoplatnými rozhodnutiami úradu, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  
č. 250/2012 Z. z. 

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala listom zo dňa 11. 10. 2016 písomné vyjadrenie 
spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., v ktorom uviedla, že v prípade zmeny tarify  
za prevádzkovanie systému v roku 2013 omylom účtovala 2 odberateľom zmenenú tarifu  
od 01. 05. 2013 (v prípade 1 odberateľa ju fakturovala aj v ďalších mesiacoch z dôvodu nezistenia 
chyby). Mesačná platba za príkon pre odberateľa ........... bola účtovaná omylom za jeden mesiac 
v sume nižšej ako bola schválená cena rozhodnutím úradu, tým nedošlo k poškodeniu odberateľa,  
ale k strate na strane spoločnosti ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. Oprava bola realizovaná 
nasledovný mesiac. Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. uviedla, že v roku 2014 
v prípade platby za distribuované množstvo elektriny omylom účtovala 6 odberateľom nesprávnu 
sadzbu, rozdiel bol pri 4 odberateľoch .... eur, pri 1 odberateľovi .... eur a pri 1 odberateľovi .,- eur,  
pri 3 odberateľoch z dôvodu nezistenia chyby ju fakturovala aj v ďalších mesiacoch (platba bola 
účtovaná v sume nižšej ako bola schválená cena rozhodnutím úradu okrem 2 odberateľov, tým nedošlo 
k poškodeniu odberateľa, ale k strate spoločnosti ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.). Spoločnosť 
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. ďalej uviedla, že tarifa za prevádzkovanie systému bola 
zmenená od 20. 08. 2014, spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. omylom účtovala  
1 odberateľovi zmenenú tarifu od 01. 09. 2014, rozdiel bol .,- eurá (tarifa bola účtovaná v sume nižšej 
ako bola schválená cena rozhodnutím úradu, tým nedošlo k poškodeniu odberateľa, ale k strate 
spoločnosti ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.). Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. 
uviedla, že sa úrad odvoláva na nezhodu pri fakturácii za mesačnú platbu za príkon uvedenú v tabuľke 
č. 2, takéto platby v tabuľke č. 2 nie sú uvedené. Mesačná platba za príkon pre odberateľa ........... bola 
účtovaná omylom za jeden mesiac v sume nižšej ako bola schválená cena rozhodnutím úradu,  
tým nedošlo k poškodeniu odberateľa, ale k strate spoločnosti ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. 
Oprava bola zrealizovaná nasledovný mesiac. V prípade tarify za systémové služby v roku 2015 omyl 
vznikol za mesiac január 2015, keď spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. účtovala tarifu 
platnú pre rok 2014, od 01. 02. 2015 už účtovala správnu hodnotu tarify, podklady spoločnosť ALFA 
FACILITY MANAGEMENT s.r.o. zaslala úradu. Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. ďalej 
uviedla, že v roku 2015 omylom účtovala platbu za distribuované množstvo elektriny 3 odberateľom 
v nesprávnej sadzbe, rozdiel bol .... eur, z dôvodu nezistenia chyby ju fakturovala aj v ďalších 
mesiacoch (platba bola účtovaná v sume nižšej ako bola schválená cena rozhodnutím úradu,  
tým nedošlo k poškodeniu odberateľa, ale k strate spoločnosti ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.). 
V roku 2013 mala spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. 112 odberných miest s EIC 
kódom, v roku 2014 mala 115 odberných miest a v roku 2015 mala 117 odberných miest. V závere 
vyjadrenia spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. uviedla, že odchýlky v účtovaní 
distribučných a systémových poplatkov, ktoré boli zistené pri kontrole, boli spôsobené administratívnou 
nepozornosťou, minimálne rozdiely (eurocenty) a minimálny počet (13 odchýlok za 3 roky pri celkovom 
počte 112 + 115 +117 odberateľov mimo odchýlky, tarifa za systémové služby za január 2015) 
vypovedajú o tom, že daný stav nebol spôsobený zámerne a už vôbec nie za účelom finančného 
prospechu. Platba za distribuované množstvo elektriny, tarifa za straty pri distribúcii a tarifa  
za prevádzkovanie systému boli účtované v sume nižšej ako bola schválená cena rozhodnutím úradu, 
tým nedošlo k poškodeniu odberateľa, ale k strate príjmu spoločnosti ALFA FACILITY  
MANAGEMENT s.r.o. Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. uviedla, že z dôvodu 
eliminácie podobných chýb zaviedla od roku 2016 automatizovaný systém spracovania dát, ktorý bol 
investične náročný, avšak verí, že prinesie minimalizáciu odchýlok vo vyúčtovaní dodávky a distribúcie 
elektriny koncovým odberateľom. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. 
v priebehu rokov 2013, 2014 a 2015 nevykonávala regulovanú činnosť distribúcia elektriny v súlade 
s právoplatnými rozhodnutiami úradu, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  
č. 250/2012 Z. z., pričom postupovala spôsobom uvedeným vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia,  
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čo potvrdzujú vybrané faktúry, ktoré tvoria prílohu č. 18, 19 a 20 protokolu č. 121/2016 o výsledku 
vykonanej kontroly. 

Skutočnosti uvedené spoločnosťou ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. vo vyjadrení zo dňa 
11. 10. 2016 boli pri vydávaní tohto rozhodnutia zohľadnené. 

Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. doručila úradu písomné vyjadrenie zo dňa 
22. 12. 2016 označené ako Vyjadrenie k oznámeniu začatia správneho konania, v ktorom uviedla,  
že odchýlka v tarife za prevádzkovanie systému pre 2 odberateľov bola spôsobená nepozornosťou 
zamestnanca, a to z dôvodu neobvyklého schválenia novej ceny úradom pre spoločnosť 
.................................................................................... a spoločnosť 
................................................................. v priebehu roka s platnosťou  
od 16. 04. 2013, čím vznikla odchýlka voči schválenej cene z prevzatých cenníkov nadradených 
distribučných spoločností pre obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. Fakturácia mesačnej platby  
za príkon v období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 bola v prípade 1 odberateľa spôsobená 
administratívnou nepozornosťou (preklep) pri fakturácii. Odchýlka v tarife za systémové služby bola 
v prípade 1 odberateľa v roku 2015 spôsobená administratívnou nepozornosťou (preklep) pri fakturácii. 
Spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. uviedla, že si je vedomá, že pri kontrole boli zistené 
nedostatky, ktoré boli spôsobené ľudským faktorom. Uvedené odchýlky vypovedajú o tom, že daný stav 
nebol spôsobený zámerne a už vôbec nie za účelom finančného prospechu. Spoločnosť ALFA 
FACILITY MANAGEMENT s.r.o. uviedla, že z dôvodu eliminácie podobných chýb zaviedla od roku 2016 
automatizovaný systém spracovania dát, ktorý bol investične náročný, avšak verí, že prinesie 
minimalizáciu odchýlok vo vyúčtovaní dodávky a distribúcie elektriny koncovým odberateľom. 
Z uvedených dôvodov spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. požiadala o zohľadnenie 
daných skutočností pri uložení pokuty. 

Skutočnosti uvedené spoločnosťou ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. vo vyjadrení zo dňa 
22. 12. 2016 boli pri vydávaní tohto rozhodnutia zohľadnené. 

Tým, že spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. vyfakturovala v roku 2013 
odberateľovi elektriny .......... v období od 16. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu za prevádzkovanie 
systému vo výške ..... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím úradu č. 08/3830/13/RR zo dňa  
11. 04. 2013, ktorým úrad určil pre spoločnosť .....................................................................................  
na obdobie od 16. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu  
za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh, v období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 
vyfakturovala odberateľovi elektriny .......... mesačnú platbu za príkon (3x320A) vo výške ...... eur 
v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0176/2013/E zo dňa 31. 12. 2012, ktorým úrad určil pre spoločnosť 
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. na obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 tarify za prístup  
do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a odberateľovi elektriny .......... v období  
od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 vyfakturovala tarifu za prevádzkovanie systému vo výške  
..... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím úradu č. 07/3887/13/RR zo dňa 11. 04. 2013, ktorým úrad určil 
pre spoločnosť ................................................................. na obdobie  
od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2013 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh, vyfakturovala 
v roku 2014 odberateľovi elektriny .......... za mesiac august roku 2014 tarifu  
za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím úradu  
č. 0329/2014/E zo dňa 19. 08. 2014, ktorým úrad určil pre spoločnosť .......... na obdobie  
od 20. 08. 2014 do 31. 12. 2014 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške ..... eur/MWh, odberateľom 
elektriny vyfakturovala za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke č. 3 na strane č. 26 protokolu  
č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly v období od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2015 platbu  
za distribuované množstvo elektriny v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0265/2014/E zo dňa  
31. 12. 2013, ktorým úrad určil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. na obdobie  
od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2015 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 
a odberateľovi elektriny .......... vyfakturovala v období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 mesačnú platbu 
za príkon (3x320A) vo výške ...... eur v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0265/2014/E zo dňa  
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31. 12. 2013, ktorým úrad určil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. na obdobie  
od 01. 01. 2014 do 31. 01. 2015 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, 
v roku 2015 odberateľovi elektriny ........... vyfakturovala za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke 
č. 4 na strane č. 27 protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly za mesiac január roku 2015 
tarifu za systémové služby vo výške .... eur/MWh v rozpore s rozhodnutím úradu  
č. 0048/2015/E zo dňa 29. 12. 2014, ktorým úrad určil pre spoločnosť .......... na obdobie  
od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2016 tarifu za systémové služby vo výške .... eur/MWh a odberateľovi 
elektriny ........... vyfakturovala za jednotlivé odberné miesta uvedené v tabuľke č. 5 na strane č. 27 
protokolu č. 121/2016 o výsledku vykonanej kontroly v období od 01. 02. 2015 do 31. 12. 2015 platbu 
za distribuované množstvo elektriny v rozpore s rozhodnutím úradu č. 0177/2015/E zo dňa  
27. 01. 2015, ktorým úrad určil pre spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. na obdobie  
od 01. 02. 2015 do 31. 12. 2016 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, 
porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu 
podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. 

Po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou sa správny orgán 
stotožnil so zistením porušenia zákona preukázaným kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty 
spoločnosti ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 
vo výške 1 000,- 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 zohľadnil spôsob, čas trvania a možný následok 
zisteného porušenia zákona. 

Správny orgán posúdil zistené porušenie zákona ako chybu pri vykonávaní regulovanej činnosti 
v roku 2013, 2014 a 2015. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť,  
že spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. je povinná dodržiavať všetky zákonom 
ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. 
Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty zohľadnil vyjadrenia spoločnosti ALFA 
FACILITY MANAGEMENT s.r.o., v ktorým okrem iného uviedla, že si je vedomá, že pri kontrole boli 
zistené nedostatky, ktoré boli spôsobené ľudským faktorom, uvedené odchýlky vypovedajú  
o tom, že daný stav nebol spôsobený zámerne a už vôbec nie za účelom finančného prospechu. 
Zároveň bolo správnym orgánom zohľadnené, že je jednou zo základných povinností spoločnosti ALFA 
FACILITY MANAGEMENT s.r.o. vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatnými rozhodnutiami 
úradu, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. 
Správny orgán ďalej zohľadnil fakt, že cenová regulácia predstavuje dominantnú činnosť úradu, 
prostredníctvom ktorej úrad vytvára vhodné podmienky na vznik transparentného a nediskriminačného 
trhového prostredia a zároveň prijíma opatrenia, ktoré zaručujú odberateľom bezpečnú a spoľahlivú 
dodávku a s ňou súvisiace služby za spravodlivé ceny, pričom uvedené nemohlo byť konaním 
spoločnosti ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. zabezpečené, nakoľko spoločnosť ALFA FACILITY 
MANAGEMENT s.r.o. nevykonávala regulovanú činnosť v súlade s právoplatnými rozhodnutiami úradu. 
Správnym orgánom bolo zohľadnené aj časové obdobie, počas ktorého spoločnosť ALFA FACILITY 
MANAGEMENT s.r.o. nevykonávala regulovanú činnosť v súlade s právoplatnými rozhodnutiami úradu. 
V prípade fakturácie nižších súm ako úradom schválených bola zohľadnená skutočnosť, že nedošlo 
k poškodeniu odberateľov elektriny. Správny orgán pri rozhodovaní prihliadol na skutočnosť,  
že spoločnosť ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. prejavila záujem o nápravu protiprávneho stavu, 
nakoľko uviedla, že z dôvodu eliminácie podobných chýb zaviedla od roku 2016 automatizovaný systém 
spracovania dát, ktorý bol investične náročný, avšak verí, že prinesie minimalizáciu odchýlok  
vo vyúčtovaní dodávky a distribúcie elektriny koncovým odberateľom. Po zohľadnení všetkých vyššie 
uvedených skutočností pristúpil správny orgán k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom 
ustanovenej sadzby. 
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Správny orgán zohľadnil aj čas trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý trval období rokov 
2013, 2014 a 2015. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, 
trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené  
vo výroku rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona spolu vo výške 1 000,- eur, ktorá  
je v dolnej hranici z možného uloženia pokuty, považuje správny orgán za primerane represívne  
a dostatočné preventívne opatrenie voči kontrolovanému subjektu. 

Správny orgán listom Ev. č. 45715/2016/BA zo dňa 13. 12. 2016 oznámil spoločnosti ALFA 
FACILITY MANAGEMENT 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 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť ALFA FACILITY  
MANAGEMENT s.r.o. v určenej lehote doručila úradu vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho 
konania zo dňa 22. 12. 2016. Podklad, ktorý správny orgán použil pre vydanie rozhodnutia účastník 
konania prevzal dňa 04. 11. 2016. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Klaudia Juhászová 
            riaditeľka odboru kontroly  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o., Technická 7, 821 04  Bratislava 
 


