
 

 

 

ODBOR KONTROLY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

Číslo: 0009/2022/K       Bratislava  03. 03. 2022 

Č.sp.: 2118-2022-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 vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej  

zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a na základe protokolu  

č. 503/2021  o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného 21. 12. 2021 a ďalších podkladov 

rozhodol tak, že účastníkovi konania Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Komenského 50, 042 48  Košice, IČO: 36 570 460  ukladá podľa § 36 ods. 3 písm. b)  

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

 

 

pokutu 

 

vo výške 1 000,- eur 

(slovom jedentisíc eur) 

 

 

za spáchanie správneho deliktu tým, že porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona  

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, pretože neposkytol Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví pravdivé údaje za rok 2019 uvedené v predkladaných skutočných údajoch  

za regulované činnosti v prílohe č. 5 k vyhláške 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 v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., ktoré boli 

predložené Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 25. 03. 2021 na základe žiadosti  

ev. č. 5788/2021/BA z 11. 03. 2021, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) 

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

 

 Pokutu 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 500092022. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa písomného poverenia č. 503/2021 na vykonanie kontroly z 18. 02. 2021  

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

v dňoch od 11. 03. 2021 do 21. 12. 2021 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona  
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č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (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 vodného hospodárstva a elektroenergetiky za roky 2019 až 2021 

v regulovanom subjekte Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,  

042 48  Košice,  IČO: 36 570 460 (ďalej len „spoločnosť VVS”). 

 

Spoločnosť VVS bola zapísaná 01. 05. 2003 do Obchodného registra Okresného súdu 

Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1243/V. Výpis z obchodného registra sa nachádza v prílohe č. 1 

protokolu č. 503/2021 o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“). Predmetom 

činnosti regulovaného subjektu je okrem iného výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi  

pre obyvateľstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk 

a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody, vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku 

prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácii a ČOV.  

 

Úrad spoločnosti VVS vydal potvrdenie o registrácii č. 0355/2013/V-RG 

z 09. 09. 2013 na vykonávanie regulovaných činností: výroba a dodávka pitnej vody verejným 

vodovodom I. kategórie, výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom  

I. kategórie a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou I. kategórie. 

V kontrolovanom období bola spoločnosť VVS držiteľom potvrdenia o registrácii  

č. 0057/2019/V-RG z 26. 09. 2019 na vyššie uvedené regulované činnosti. Kópia platného 

potvrdenia o registrácii tvorí prílohu č. 2 protokolu. 

 

Úrad listom ev. č. 6173/2022/BA zo 16. 02. 2022, doručeným 16. 02. 202, oznámil 

spoločnosti VVS začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona 

č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti VVS,  

že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude zistenie uvedené 

v protokole ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním. 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je spoločnosť VVS okrem ďalších 

povinností ustanovených v tomto zákone povinná poskytovať úradu bezodplatne úplné  

a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto 

zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.  

 

Podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. sú regulovanými činnosťami 

podľa bodu 6. výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a podľa  

bodu 7. odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

 

Podľa § 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. sú ekonomicky oprávnenými nákladmi 

náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej 

činnosti, ktorých rozsah a výšku určuje úrad. 

 

 Podľa § 11 ods. 4 písm. c) a písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. cenovej regulácii  

vo vodnom hospodárstve podlieha dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.  

 

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku 

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 č. 21/2017 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť 16. 02. 2017. Následne úrad podľa  
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§ 40 ods. 1 písm. b), c) a h) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 204/2018 Z. z., ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška č. 21/2017 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z. v znení vyhlášky 

č. 204/2018 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť 20. 07. 2018.  

 

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov je ustanovená  

v § 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. a spôsob určenia výšky 

primeraného zisku je upravený v § 5. Ustanovenie § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. upravuje 

povinnosť regulovaného subjektu predkladať úradu skutočné údaje za predchádzajúci rok 

osobitne za každú regulovanú činnosť a ich rozsah, spôsob a termíny predkladania.  

 

Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. do 31. mája sa predkladajú skutočné údaje  

za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, a to: 

a) uvedené v tabuľkách podľa príloh č.1 až 4 a 7 až10, 

b) náklady a ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 v rozsahu podľa prílohy č. 5, 

c) rozpis režijných nákladov podľa § 4ods. 2 v rozsahu podľa prílohy č. 6, 

d) prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti podľa prílohy č.11, 

e) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa používal na vykonávanie 

každej regulovanej činnosti podľa prílohy č.12, 

f) prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa každej 

regulovanej činnosti podľa prílohy č.13, 

g) vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby podľa prílohy č.14, 

h) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku podľa 

prílohy č. 15, 

i) zoznam právnických osôb, ktorým spoločnosť VVS na základe zmluvného vzťahu 

prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením množstva dodanej pitnej 

vody alebo odvedenej odpadovej vody, 

j) prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej 

vody alebo odvedenej odpadovej vody, 

k) zoznam regulovaných subjektov, ktorým spoločnosť VVS distribuoval pitnú vodu  

alebo čistil odpadovú vodu, 

l) prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 

majetku na každú regulovanú činnosť v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných 

odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu. 

 

Úrad požiadal spoločnosť VVS žiadosťou ev. č. 5788/2021/BA z 11. 03. 2021, ktorá tvorí 

prílohu č. 6 protokolu, predložiť podklady týkajúce sa predkladania skutočných údajov úradu 

podľa § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. za regulované činnosti osobitne za výrobu, distribúciu, 

dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou za rok 2019.  

 

Spoločnosť VVS predložila úradu 25. 03. 2021 skutočné údaje za tieto regulované 

činnosti za rok 2019 v rozsahu § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktoré tvoria prílohu č. 20 

protokolu. 

 

Skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2019, ktoré spoločnosť VVS predložila 

kontrole 25. 03. 2021 (tabuľky v rozsahu § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.) boli totožné s tými, 

ktoré regulovaný subjekt zaslal úradu poštou 20. 05. 2020. 

 

Úrad na základe účtovných dokladov predložených spoločnosťou VVS overil správnosť 

a pravdivosť predložených skutočných údajov za rok 2019 v zmysle vyhlášky  
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č. 21/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. za regulované činnosti - za výrobu, 

distribúciu, dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej 

vody verejnou kanalizáciou uvedené v položke č. 5 - Dodávateľské opravy (ďalej len 

„dodávateľské opravy“) v zmysle predloženej prílohy č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. Náklady 

a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tis. eur (ďalej len „príloha 

č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.“). 

 

Úrad na základe prehľadov predložených 25. 03. 2021 spoločnosťou VVS za opravy 

dopravno-mechanizačného parku, pracovných strojov a malej mechanizácie realizované 

dodávateľským spôsobom za rok 2019 vybral náhodným výberom . prípadov vykonaných 

dodávateľských opráv vozidiel z celkového množstva ..... vykonaných dodávateľských opráv 

dopravno-mechanizačného parku za rok 2019.  

 

Vybrané opravy za rok 2019, vykonané dodávateľským spôsobom, boli za opravy 

vozidiel po havarijných udalostiach, pričom poisťovňa uhradila (refinancovala) náklady  

za opravu vozidla priamo servisu, ktorý vykonal opravu vozidla po havárii. Spoločnosť VVS 

náklady na opravy zo vzniknutých poistných udalostí, ktoré boli refinancované poisťovňami 

okrem spoluúčasti a 20% dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) zaúčtovala na účet  

č. 511 0301 – opravy poistných udalostí, okrem toho preplatenú škodu poisťovňou zaúčtovala  

na účet č. 6488204 – Náhrady škôd z poistenia majetku a spoluúčasť na poistnej udalosti 

zaúčtovala na účet č. 6488203 - Náhrady za manká voči zamestnancom. Prehľad faktúr za opravu 

majetku po poistnej udalosti, týkajúci sa ......... vybraných poistných udalostí, potvrdzujúci 

kontrolné zistenie, ktorý tvorí prílohu č. 21 protokolu, spracovala spoločnosť VVS a predložila 

úradu e-mailom 21. 09. 2021.  

 

V prílohe č. 22 protokolu sú náhodne vybrané faktúry z vyššie uvedeného prehľadu, ktoré 

boli vystavené autoservismi pre spoločnosť VVS týkajúce sa opráv vozidiel po poistnej udalosti 

resp. po nehode a ktoré preukazujú kontrolné zistenie:  

− faktúra č. ................................................................................................. - dodávateľa 

vykonaných prác, vystavená 06. 05. 2019  

za poistnú udalosť - opravu vozidla ................. po nehode v celkovej sume  

........ eura bez DPH vrátane servisnej objednávky z 25. 04. 2019, oznámenia poisťovne 

............................................................................................  

z 30. 05. 2019 o predmetnom poistnom plnení a objednávky č. .......... z 02. 05. 2019 pre 

dodávateľa prác – autoservis, 

− faktúra č. ........................................................................................ ako dodávateľa 

vykonaných prác, vystavená 21. 08. 2019  

za poistnú udalosť – opravu vozidla ..................... v celkovej sume ...... eura bez DPH vrátane 

vyhlásenia poistníka ...................................................................... k poistnej udalosti z 05. 08. 

2019 a objednávky č. .......... z 14. 08. 2019 pre dodávateľa prác - autoservis. 

 

Spoločnosť VVS prepracovala a 30. 09. 2021 predložila úradu opravenú prílohu č. 5 

k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019, v ktorej vyňala z nákladov regulovaných činností 

ekonomicky neoprávnené náklady v celkovej sume ......... eur za opravy vozidiel, ktoré boli 

opravované po haváriách a poisťovňa refinancovala tieto náklady z poistných udalostí. Doklady, 

tabuľky a prehľady vypracované spoločnosťou VVS v nadväznosti na kontrolné zistenie 

doložené úradu 30. 09. 2021, sa nachádzajú v prílohe č. 23 protokolu.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad zistil, že spoločnosť VVS zahrnula 

neoprávnené náklady za opravy realizované dodávateľským spôsobom z poistných udalostí 
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vozidiel v celkovej sume ......... eur do skutočných ekonomicky oprávnených nákladov 

regulovaných činností za rok 2019. 

 

Zmeny v údajoch nákladov uvedených v prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. 

predloženej 30. 09. 2021 v položkách č. 6 - Ostatné služby a č. 12 – Finančné náklady vznikol 

z dôvodu vyňatia neoprávnených nákladov za dodávateľské opravy z poistných udalostí vozidiel 

v celkovej sume ......... eur  za rok 2019 z regulovaných činností pri pitnej vode a odpadovej vode, 

a tým došlo aj k inému pomeru u režijných nákladov za rok 2019.                    

 

Z dokladov predložených spoločnosťou VVS k dodávateľským opravám uvedeným  

v prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 bolo zistené, že skutočné ekonomicky 

oprávnené náklady na regulované činnosti v položke č. 5 - Dodávateľské opravy predstavovali 

celkovú sumu ............ eur a nie sumu ............ eur, ktorú spoločnosť VVS uviedla v prílohe č. 5 

k vyhláške č. 21/2017 Z. z.: 

− pri pitnej vode boli v sume ............ eur a nie v sume ............ eur, ktorú spoločnosť VVS 

uviedla v prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z., 

− pri odpadovej vode boli v sume ............ eur a nie v sume ............ eur, ktorú spoločnosť 

VVS uviedla v prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z. 

 

Spoločnosť VVS na základe vyššie uvedených skutočností neposkytla úradu pravdivé 

údaje za rok 2019 v predkladaných skutočných údajoch za regulované činnosti v prílohe č. 5  

k vyhláške č. 21/2017 Z. z., ktoré boli predložené úradu na základe žiadosti ev. č. 5788/2021/BA 

z 11. 03. 2021, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. 

 

K uvedenému kontrolnému zisteniu podala 21. 10. 2021 spoločnosť VVS vyjadrenie  

zaevidované pod ev. č. 32610/2021/BA, ktoré sa nachádza v prílohe č. 24 protokolu, v ktorom 

okrem iného uviedla: „Náklady na opravy z poistných udalostí, čiastočne refinancované 

poisťovňami, sa v minulosti účtovali na účet 549 – Manká a škody. V roku 2019 sú tieto náklady 

zaúčtované na účte 5110301 – Opravy z poistných udalostí. Po spracovaní ekonomicky 

oprávnených nákladov za regulované činnosti za rok 2019 predložených v máji 2020, 

neúmyselnou chybou, ktorá vznikla nedopatrením pri zmene účtovania poistných udalostí, ostali 

tieto náklady na opravy z poistných udalostí zarátané v ekonomicky oprávnených nákladoch  

za rok 2019. Týmto nedopatrením sme však nechceli získať žiaden majetkový prospech 

a kontrolou zistené nedostatky boli zapracované do opravenej prílohy č. 1/5 vyhlášky  

č. 21/2017 Z. z., v ktorej sú vyčíslené skutočne ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 a do 

všetkých ostatných príloh súvisiacich s touto opravou, ktoré Vám v prílohách na základe Vášho 

vyžiadania prikladáme.“ 

 

Tým, že spoločnosť VVS neposkytla úradu pravdivé údaje za rok 2019 v predkladaných 

skutočných údajoch za regulované činnosti v prílohe č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z., ktoré boli 

predložené úradu 25. 03. 2021 na základe žiadosti ev. č. 5788/2021/BA z 11. 03. 2021, porušila 

povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu 

podľa výroku tohto rozhodnutia. 

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. bola spoločnosť VVS oprávnená  

v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam a podať  

námietky v lehote určenej zamestnancami úradu, a to do 20. 12. 2021, ale spoločnosť VVS úradu 

svoje vyjadrenie v stanovenom termíne nedoručila.  
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Správny orgán listom ev. č. 6173/2022/BA zo 16. 02. 2022, doručeným 16. 02. 202, 

oznámil spoločnosti VVS, 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 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť VVS sa k oznámeniu 

o začatí správneho konania z 16. 02. 2022 nevyjadrila. 

 

Správny orgán sa po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou 

stotožnil so zistením porušenia zákona č. 250/2012 Z. z. preukázaného kontrolou. Správny orgán 

pri ukladaní pokuty spoločnosti VVS podľa 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 prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné následky 

porušenia povinnosti. 

 

Pri určovaní výšky pokuty vzal správny orgán do úvahy skutočnosť, že spoločnosť VVS 

je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej 

činnosti, za dodržiavanie ktorých nesie zodpovednosť. Správny orgán pri rozhodovaní zohľadnil 

fakt, že je jednou zo základných povinností spoločnosti VVS poskytovať úradu pravdivé a úplné 

údaje, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. 

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že uvedeným konaním spoločnosti VVS,  

a to poskytnutím nepravdivých údajov úradu, mohol byť negatívne ovplyvnený výkon 

pôsobnosti úradu v zmysle právomocí zverených mu zákonom č. 250/2012 Z. z. v oblasti cenovej 

regulácie. Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty zohľadnil vyjadrenie 

spoločnosti VVS.  

 

Správny orgán v rámci správneho konania vyhodnotil všetky dôkazy, skutočnosti 

svedčiace v prospech aj v neprospech spoločnosti VVS jednotlivo aj v ich vzájomných 

súvislostiach. Vyhodnotil a zobral do úvahy všetky jemu známe alebo spoločnosťou  

VVS navrhnuté liberačné dôvody a poľahčujúce okolnosti, to je najmä fakt,  

že vo vyjadrení uviedla, že k zistenému porušeniu došlo neúmyselnou chybou, ktorá vznikla 

nedopatrením pri zmene účtovania poistných udalostí, čím však nechcela získať žiaden 

majetkový prospech a kontrolou zistené nedostatky zapracovala do opravenej prílohy č. 5 

vyhlášky č. 21/2017 Z. z.  

 

Spoločnosť VVS sa dopustila správneho deliktu v roku 25. 03. 2021, kedy poskytla úradu 

požadované prílohy k vyhláške č. 21/2017 Z. z. za rok 2019 na základe žiadosti úradu  

ev. č. 5788/2021/BA z 11. 03. 2021.  

 

Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že spoločnosť VVS sa nedopustila správneho 

deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. 

 

Správny orgán po vyhodnotení dôkazov a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností 

týkajúcich sa správneho konania nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo 

zistený, vierohodne preukázaný, a že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán  

je bez pochybností, že stav prejednávanej veci, ktorá bola predmetom konania, zistil úplne 

a presne. Dôkazy vyhodnotil jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a následne dospel k záveru,  

že rozhodnutie v celom jeho kontexte zodpovedá všetkým požiadavkám právnych predpisov,  

ako aj judikatúre súdov.  
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Po zohľadnení vyššie uvedených dôvodov a s prihliadnutím na poľahčujúce a priťažujúce 

okolnosti správny orgán pristúpil k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom 

ustanovenej sadzby, ktorá podľa názoru správneho orgánu je dostačujúca na nápravu spoločnosti 

VVS, tak z hľadiska preventívneho ako aj represívneho.  

 

Správny orgán pri určení pokuty prihliadol aj na ustálenú judikatúru, t. j. aby sankcia 

plnila svoju preventívnu funkciu, teda aby sa spoločnosť VVS do budúcna vyvarovala porušení 

zákonných povinností, a aby plnila svoju represívnu funkciu, teda musí byť citeľná v majetkovej 

sfére spoločnosti VVS, pretože má pôsobiť ako trest za spáchaný správny delikt. Preventívna 

úloha postihu nespočíva iba v účinku na spoločnosť VVS (individuálne pôsobenie). Postih musí 

mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iných nositeľov rovnakých zákonných povinností 

(generálne pôsobenie); tento účinok potom môže vyvolať iba postih zodpovedajúci významu 

chráneného záujmu včas a vecne správne vyvodený. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých 

okolností týkajúcich sa závažnosti, spôsobu, trvania a možných následkov porušenia povinnosti, 

správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.  

 

Správny orgán listom 6173/2022/BA zo 16. 02. 2022, doručeným 16. 02. 202, oznámil 

spoločnosti VVS, 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 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť VVS 

sa v určenej lehote písomne nevyjadrila. 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. 

 

 

 

 

Ing. Olga Leitgebová 

                                                                                  poverená riadením odboru kontroly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,  

042 48 Košice 


