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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:  0001/2015/S-ZR                     Martin 02.02.2015 

Č.sp.:  7132-2014-BA 

 

 Úrad pre reguláciu  sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz 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 vo veci uloženia pokuty  

 

rozhodol 

 

podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach tak, 

že spoločnosti Komoditex s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 08 Bratislava,  

IČO 46 465 308 zrušuje rozhodnutie č. 0119/2014/S-SD zo dňa 28.11.2014. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 Spoločnosť Komoditex s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 08 Bratislava,  

IČO 46 465 308 (ďalej len „Komoditex s. r. o.“) je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 78019/B od 22.12.2011. Na podnikanie 

v energetických odvetviach bolo Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) 

vydané povolenie č. 2013E 0553 na predmet podnikania elektroenergetika, s rozsahom 

podnikania: dodávka elektriny, s dobou platnosti povolenia na dobu neurčitú.  

 

Úrad preverením plnenia povinností regulovaného subjektu podľa zákona  

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

zistil, že spoločnosť Komoditex s. r. o. nepredložila vyhodnotenie štandardov kvality 

za kalendárny rok 2013 v rozsahu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. a § 11 

ods. 5 vyhlášky úradu č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu 

elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „vyhláška č. 275/2012 Z. z.“) 

v termíne do konca februára 2014. 

 

Podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt povinný 

do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality 

za predchádzajúci rok a toto vyhodnotenie zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným 

obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.  

 

Podľa § 11 ods. 5 vyhlášky úradu č. 275/2012 Z. z. vyhodnotenie štandardov kvality 

za rok t-1 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa odseku 3 sa predkladá 

úradu do konca februára roku t písomne alebo elektronicky. 

 

Preverením plnenia uvedenej povinnosti bolo úradom zistené, že spoločnosť  

Komoditex s. r. o. v roku 2014 nepredložila úradu vyhodnotenie štandardov kvality 
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za kalendárny rok 2013, pri vykonávaní regulovanej činnosti nepostupovala podľa § 11 ods. 5 

vyhlášky úradu č. 275/2012 Z. z., čím porušila povinnosť podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona 

č. 250/2012 Z. z.  

 

Za uvedené porušenie zákona bola spoločnosti Komoditex s. r. o. rozhodnutím úradu 

č. 0119/2014/S-SD zo dňa 28.11.2014 uložená pokuta podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona 

č. 250/2012 Z. z. vo výške 500,- eur. 

 

Pri ukladaní pokuty účastníkovi konania bol úrad viazaný zásadou voľného 

hodnotenia dôkazov a správnou úvahou podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. 

Pri určovaní výšky uvedenej pokuty úrad zohľadnil spôsob, čas trvania a následky 

protiprávneho stavu. Úrad vzal do úvahy skutočnosť, že účastník konania je pri vykonávaní 

regulovanej činnosti povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti, za dodržanie 

ktorých zodpovedá.        

 

Úrad posúdil zistené porušenie zákona ako chybu v činnosti regulovaného subjektu. 

Z hľadiska posudzovania miery zavinenia nebolo preukázané úmyselné konanie spoločnosti 

Komoditex s. r. o. Úrad zohľadnil čas trvania zisteného protiprávneho konania a skutočnosť, 

že účastník konania chybu dodatočne napravil. Ďalej úrad vzal do úvahy možné následky 

porušenia povinnosti informovať úrad v zákonom stanovenom termíne. 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 v dolnej hranici zo zákonom stanoveného rozsahu, 

považoval úrad za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči spoločnosti 

Komoditex s. r. o. 

 

Úrad listom č. 28000/2014/BA zo dňa 28.10.2014 oznámil spoločnosti Komoditex 

s. r. o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa § 36 ods. 1 písm. l) zákona 

č. 250/2012 Z. z. za porušenie tohto zákona. V oznámení o začatí správneho konania správny 

orgán uviedol, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty je len zistenie 

porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. nedodržaním povinností ustanovených v § 36 ods. 1 písm. 

l) zákona č. 250/2012 Z. z. Súčasne účastníkovi konania úrad oznámil, že podľa § 33 ods. 2 

v spojení s § 27 ods. 1 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 5 pracovných dní 

odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť Komoditex s. r. o., listovú zásielku prebrala 

dňa 03.11.2014 a v stanovenej lehote sa  k podkladom nevyjadrila. 

 

Úrad mal za to, že spoločnosť Komoditex s. r. o. k podkladom rozhodnutia nemá 

pripomienky a vydal rozhodnutie č. 0119/2014/S-SD zo dňa 28.11.2014.  

 

Následne bolo úradu v oneskorenej lehote dňa 11.12.2014 doručené a zaevidované 

pod číslom 32999/2014/BA vyjadrenie spoločnosti Komoditex s. r. o., v ktorom účastník 

konania uviedol, že spoločnosť Komoditex s. r. o. v roku 2013 nevykonávala a ani 

nevykonala žiadny prenos elektriny, žiadnu distribúciu elektriny a žiadne dodávky elektriny. 

Na základe svojho vyjadrenia účastník konania požiadal o zastavenie správneho konania.    

 

Spoločnosť Komoditex s. r. o., rozhodnutie č. 0119/2014/S-SD zo dňa 28.11.2014 

prebrala dňa 12.01.2015 a možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu v lehote 15 dní odo 
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dňa oznámenia rozhodnutia nevyužila. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

28.01.2015.   

 

Podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. úrad na návrh účastníka konania 

alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, 

na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto 

zmenu odôvodňujú. 

 

Úrad zistil a preveril skutočnosť, že regulovaný subjekt riadne preberal listové 

zásielky týkajúce sa správneho konania, avšak ku konaniu sa vyjadril oneskorene, a to až po 

vydaní rozhodnutia o uložení pokuty a proti tomuto v zákonnej lehote nepodal odvolanie. 

    

Úrad po preskúmaní všetkých dostupných podkladov zistil, že sú splnené podmienky 

pre zrušenie rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. a rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

 

Poučenie:  

 

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

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

kvality a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Ivan Zachar 

 riaditeľ odboru regulácie kvality a analýz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  
Komoditex s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 08 Bratislava 


