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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: 0001/2013/T - ZR 
Č. sp.: 4641-2013-BA                 Bratislava  23.07.2013   

 
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne 

príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov a § 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 odvolania účastníka 
konania Turzovská drevárska fabrika, s.r.o., Štúrova 37, 023 54 Turzovka, IČO 31 560 334  proti 
rozhodnutiu č. 0038/2013/T-SD zo dňa 26.06.2013  
 

rozhodol 
 
podľa ustanovenia § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov tak, že tú časť napadnutého rozhodnutia Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 0038/2013/T-SD zo dňa 26.06.2013, v ktorej uložil účastníkovi konania 
Turzovská drevárska fabrika, s.r.o., Štúrova 37, 023 54 Turzovka, IČO 31 560 334 pokutu vo 
výške 200,- eur podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 73/2009 Z. z. 
 

mení 
 
tak, že podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení zákona 
č. 73/2009 Z. z. ukladá účastníkovi konania Turzovská drevárska fabrika, s.r.o., Štúrova 37,  
023 54 Turzovka, IČO 31 560 334 za nedodržanie povinnosti uvedenej v § 13 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov pokutu vo výške 
 

100,- eur 
(slovom jednosto eur) 

 
Pokutu vo výške 100,- eur je účastník konania Turzovská drevárska fabrika, s.r.o., 

Štúrova 37, 023 54 Turzovka, IČO 31 560 334 povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti 
tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000442847/8180, 
KS 6348, VS 300382013. 
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Odôvodnenie:         

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky (ďalej len 
„úrad“), uložil v správnom konaní spoločnosti Turzovská drevárska fabrika, s.r.o., Štúrova 37, 
023 54 Turzovka, IČO 31 560 334 (ďalej len „Turzovská drevárska fabrika, s.r.o.“) rozhodnutím  
č. 0038/2013/T-SD zo dňa 26.06.2013 pokutu podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon č. 276/2001 Z. z.“) v znení neskorších predpisov vo výške 200,- 
eur za nedodržanie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

Podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov je 
regulovaný subjekt povinný dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať 
dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami. Pri určovaní ceny 
tepla na rok 2012 sa postupovalo podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  
č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len 
„vyhláška č. 219/2011 Z. z.“). Podľa  § 7 ods. 2 vyhlášky č. 219/2011 Z. z. sa skutočné 
náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok t  predkladajú v listinnej  forme 
a elektronicky podľa príloh č. 12 a 13 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa 
príloh č. 13 až 18 do 31. marca nasledujúceho roka. 

Úrad uložil spoločnosti Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. pokutu vo výške 200,- eur 
podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. v  znení zákona č. 73/2009 Z. z. pretože 
nepredložila úradu skutočné náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok 2012 
v zmysle § 7 ods. 2 vyhlášky č. 219/2011 Z. z. 

Spoločnosť Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. sa proti rozhodnutiu o uložení pokuty 
v zákonnej lehote odvolala listom č. 19966/2013/BA, ktorý bol doručený úradu dňa 
04.07.2013. V odvolaní spoločnosť Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. požiadala úrad 
o zníženie pokuty na najnižšiu možnú sumu, vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu.  

Spoločnosť Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. v odvolaní uviedla, využíva svoje právo 
na odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty č. 0038/2013/T-SD zo dňa 2606.2013. 
V liste ďalej uviedla, že si je vedomá porušenia zákona č. 276/2011 Z. z. a povinnosti 
vyplývajúcej z § 7 ods. 2 vyhlášky č. 219/2011 Z. z. a žiada o zníženie pokuty na najnižšiu 
možnú hranicu.  

Správny orgán uznáva, že spoločnosti Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. nebolo 
preukázané úmyselné porušenie zákona s cieľom dosiahnuť majetkový prospech, počas správneho 
konania si porušenie zákona spoločnosť uznala a skutočné náklady na výrobu, distribúciu a 
dodávku tepla za rok 2012 predložila úradu listom č. 17736/2013/BA zo dňa 12.06.2013. 

Po opätovnom preskúmaní podkladov pre rozhodnutie a dôvodov, ktoré uviedla 
spoločnosť Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. v odvolaní, úrad prehodnotil výšku uloženej 
pokuty, najmä s ohľadom na skutočnosť, že spoločnosť Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. je 
v súčasnosti v zlej ekonomickej situácii. Z týchto dôvodov sa správny orgán rozhodol 
vyhovieť odvolaniu spoločnosti Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. v plnom rozsahu tak, že 
znížil uloženú pokutu za dané porušenie zákona na 100,- eur. 

Úrad na základe odvolania spoločnosti Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. posúdil a 
zohľadnil závažnosť, spôsob, mieru zavinenia, čas trvania a možný následok zisteného 
porušenia zákona a s prihliadnutím na všetky preukázané skutočnosti rozhodol tak ako je 
uvedené vo výrokovej časti. 
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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 
tepelnej energetiky, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné 
súdom. 

 
 
 

 
              Ing. Mária Marková 
                                                                   riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: Turzovská drevárska fabrika, s.r.o., Štúrova 37, 023 54 Turzovka 
 
 


