
 
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Číslo: 0020/2021/S-ZK Bratislava 05. 03. 2021 

Číslo spisu: 689/2021/BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, , odbor regulačnej politiky ako orgán príslušný 

na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení 

s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov 

 

rozhodol 

 

podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok)  v znení neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu KOMTREM energy SK, s. 

r. o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 44 784 198 konanie vo veci vydania rozhodnutia o schválení 

zmluvy o poskytovaní služieb z a s t a v u j e, pretože účastník konania vzal svoj návrh na začatie 

konania späť. 

 

Odôvodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulačnej politiky (ďalej len „úrad“) 

bola 28. 01. 2021 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 2485/2021/BA 

regulovaným subjektom KOMTREM energy SK, s. r. o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, 

IČO: 44 784 198 (ďalej len „KOMTREM energy SK, s. r. o.“) predložená v zmysle § 29 

ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o  regulácii“) ZMLUVA O NÁJME č. 5 0000 010  uzatvorená 

medzi zmluvnými stranami KOMTERM a. s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 

35 792 04 a SBsys SK, s. r. o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 44 784 198, z 30. 06. 2009 

a Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁJME č. 5 0000 010 uzatvorený medzi zmluvnými stranami 

KOMTERM a. s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 792 04 a KOMTERM 

energy SK, s. r. o., z 31. 12. 2011.  

Týmto dňom bolo začaté správne konanie vo veci schvaľovania návrhu zmluvy 

o poskytovaní služieb.  

Úrad po preštudovaní predloženého podania zistil, že tento bol predložený 

s nedostatkami, a preto konanie prerušil rozhodnutím č. 0006/2021/S-LA zo 04. 02. 2021 

a spoločnosť KOMTREM energy SK, s. r. o., listom zo 04. 02. 2021 zaevidovaným pod 
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podacím číslom úradu 2836/2021/BA vyzval na odstránenie nedostatkov podania v lehote 

do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Zároveň spoločnosť KOMTREM energy SK, s. r. o.,  

poučil o možnosti zastavenia konania, ak požadované nedostatky podania neodstráni. Týmto 

odstránením nedostatkov podania bolo vysvetlenie na základe čoho bola uzatvorená 

predmetná zmluva a to predovšetkým v súvislosti s ustanovením § 29 ods.1 písm. d) zákona 

o regulácii, doplnenie nákladov vynaložených na údržbu a opravy za obdobie 

predchádzajúcich piatich rokov, preukázanie, že podmienky zmluvy o poskytovaní služieb 

zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku a preukázanie že spoločnosť 

nedodávala nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako 

na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.   

Následne, dňa 25. 02. 2021 bolo úradu spoločnosťou KOMTREM energy SK, s. r. o., 

listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 5792/2021/BA z 25. 02. 2021 doručené 

späťvzatie žiadosti o schválenie zmluvy s odôvodnením... (text je regulovaným subjektom 

označený ako obchodné tajomstvo). 

Podľa  § 29 ods. 6 zákona o regulácii regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú 

činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve a ktorý je obstarávateľom podľa 

osobitného predpisu, je povinný predložiť úradu na schválenie návrh zmluvy alebo návrh na 

zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie 

regulovanej činnosti, ak ju na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu má v úmysle 

uzatvoriť s prepojeným podnikom bez použitia postupov obstarávania; bez tohto schválenia 

nemožno zmluvu ani zmenu zmluvy o poskytovaní služieb uzatvoriť. Úrad schváli návrh 

zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, 

že podmienky návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, 

zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad návrh zmluvy 

alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, neschváli. Úrad pred rozhodnutím 

o neschválení návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu zmluvy určí lehotu na odstránenie 

nedostatkov, ktoré vedú k takémuto rozhodnutiu úradu, ak je ich odstránenie možné. 

Úrad na základe vyjadrenia regulovaného subjektu konštatuje, že predmet zmluvy 

nesúvisí s regulovanou činnosťou, a teda zmluva nespĺňa podmienku ustanovenia § 29 ods. 6 

a to, že regulovaný subjekt prostredníctvom nej nezabezpečuje vykonávanie regulovanej 

činnosti.  

Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania 

vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo 

ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať 

správny orgán. 

Úrad po preštudovaní všetkých dostupných podkladov ku konaniu dospel k záveru, že 

sú splnené dôvody na zastavenie konania podľa § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Úrad pri vydávaní rozhodnutia 

nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe. 
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Poučenie: 

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Toto 

rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 Mgr. Michaela Uríčková 

                                                                             poverená riadením odboru regulačnej politiky 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

KOMTREM energy SK, s. r. o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina  


