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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: 0067/2016/K                   Bratislava  23. 12. 2016 
Č.sp.: 5940-2016-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 o výsledku vykonanej kontroly č. 302/2016 prerokovaného dňa 30. 05. 2016 
rozhodol tak, že účastníkovi konania Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6,  
034 06  Ružomberok, IČO: 36 672 271 
 

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. x) zákona  
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, tým že porušil 
povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) 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 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06  Ružomberok, 
IČO: 36 672 271 poskytla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nepravdivé údaje za rok 2013 a 2014  
za regulované činnosti výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou a v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 195/2013 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. 188/2014 Z. z., ktoré boli predložené Úradu  
pre reguláciu sieťových odvetví dňa 02. 02. 2016 na základe vyžiadania podľa záznamu z rokovania zo dňa  
27. 01. 2016, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) 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. x) 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 500672016. 
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Odôvodnenie: 

Podľa písomného poverenia č. 302/2016 na vykonanie kontroly zo dňa 14. 01. 2016 
zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v dňoch od 25. 01. 2016  
do 30. 05. 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 vodárenstva 
a elektroenergetiky za roky 2013 až 2015 v regulovanom subjekte Vodárenská spoločnosť  
Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06  Ružomberok, IČO: 36 672 271 (ďalej len „Vodárenská spoločnosť 
Ružomberok, a. s.“). Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. bola dňa 07. 09. 2006 
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10545/L. Na základe 
výpisu z obchodného registra je predmetom podnikania spoločnosti Vodárenská spoločnosť  
Ružomberok, a. s. okrem iných činností aj prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1 
a prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1. Spoločnosť Vodárenská spoločnosť 
Ružomberok, a. s. je držiteľom potvrdenia o registrácii č. 0353/2013/V-RG na vykonávanie regulovaných 
činností výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom I. kategórie a odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou I. kategórie. 

Úrad listom Ev. č. 43753/2016/BA zo dňa 02. 12. 2016 oznámil spoločnosti Vodárenská 
spoločnosť Ružomberok, a. s. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona 
č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti Vodárenská 
spoločnosť Ružomberok, a. s., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú 
zistenia uvedené v protokole o výsledku vykonanej kontroly č. 302/2016, ako aj prípadné ďalšie 
podklady súvisiace so správnym konaním. 

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších 
povinností ustanovených v tomto zákone povinný 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. 

Úrad podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku  
č. 195/2013 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. 195/2013 Z. z.“) s účinnosťou od 15. 07. 2013. Vyhláška č. 195/2013 Z. z. bola 
novelizovaná vyhláškou č. 188/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 195/2013 Z. z. 
s účinnosťou od 01. 07. 2014. 

Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 195/2013 Z. z. sa po skončení kalendárneho roka do 31. mája 
predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za regulované činnosti. 

Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 195/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 188/2014 Z. z. sa po skončení 
kalendárneho roka do 31. mája predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne  
za každú regulovanú činnosť. 

Úrad v rámci kontroly podľa záznamu z rokovania zo dňa 27. 01. 2016 požiadal spoločnosť 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. v zmysle § 29 ods. 1 písm. i) a k) zákona č. 250/2012 Z. z.  
o predloženie skutočných údajov za roky 2013 a 2014 v prílohách č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 14., 
15., 16. a 18. k vyhláške č. 195/2013 Z. z. a k vyhláške č. 195/2013 Z. z. v znení vyhlášky  
č. 188/2014 Z. z. Požadované doklady spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. predložila 
úradu dňa 02. 02. 2016. 

Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. v roku 2013 a 2014 okrem regulovaných 
činností, výroba a dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody, vykonávala aj neregulované 
činnosti. Z tohto dôvodu má z hľadiska evidencie nákladov, výdavkov, výnosov a tržieb vytvorené  
4 hospodárske strediská (ďalej len „HS“): HS 1 – VV (verejný vodovod), HS 2 – VK (verejná kanalizácia),  
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HS 3 – Služby (STM), HS 4 – Správa. Tržby a náklady sú analyticky evidované na uvedených hospodárskych 
strediskách, náklady HS 3 a HS 4 sú percentuálne rozvrhované na základné HS (1, 2) podľa podielu nákladov 
na regulované činnosti a na neregulovanú činnosť. 

Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. predložila úradu v rámci kontroly skutočné 
údaje za regulované činnosti za rok 2013 uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z. - 
„Kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov v eur“, ktorá tvorí prílohu č. 6 protokolu o výsledku 
vykonanej kontroly č. 302/2016. 

Daňové odpisy predstavovali celkom sumu ......... eur, z toho regulované činnosti ......... eur, z toho 
verejný vodovod celkom ....... eur (z toho vlastné zdroje, zdroje z úveru – ....... eur, dotácie  
zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie – . eur), verejná kanalizácia celkom ....... eur (z toho vlastné zdroje, 
zdroje z úveru – ....... eur, dotácie zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie – ....... eur). 

Kontrolou predložených údajov bolo zistené, že spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. 
si uplatnila odpisy v súlade s § 4 ods. 1 písm. e) až g) vyhlášky č. 195/2013 Z. z. nasledovne: odpisy hmotného 
majetku obstaraného z vlastných zdrojov a úveru maximálne vo výške rovnomerných daňových odpisov z jeho 
obstarávacej ceny, odpisy nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov a úveru vo výške 25 % 
z obstarávacej ceny, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného z prostriedkov Európskej 
únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo bezodplatným 
prevodom zaradeného do účtovníctva po 1. januári 2011 najviac vo výške 2 % z jeho obstarávacej ceny, odpisy 
nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného a nehmotného majetku zaradeného do účtovníctva  
po 1. júli 2009 maximálne do výšky rovnomerných odpisov zo všeobecnej hodnoty hmotného a nehmotného 
majetku stanovenej znaleckým posudkom. 

Vykonanou kontrolu bolo zistené, že v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z. v riadku  
č. 10 – „Odpisy DHM a DNM“ spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. za rok 2013 uviedla 
v stĺpci „Náklady celkom“ sumu ......... eur, t. j. rovnakú sumu ako v stĺpci „Regulované činnosti (ekonomicky 
oprávnené náklady) a v stĺpci „Ostatné činnosti“ uviedla nulovú hodnotu. 

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. nepredložila 
úradu pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2013 uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške  
č. 195/2013 Z. z. 

Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. predložila úradu v rámci kontroly skutočné 
údaje za regulované činnosti za rok 2014 uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z. v znení 
vyhlášky č. 188/2014 Z. z. - „Kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov v eur“, ktorá tvorí prílohu  
č. 14 protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 301/2016. 

Daňové odpisy predstavovali celkom sumu ......... eur, z toho regulované činnosti ......... eur, z toho 
verejný vodovod celkom ....... eur (z toho vlastné zdroje, zdroje z úveru – ....... eur, dotácie  
zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie – . eur), verejná kanalizácia celkom ....... eur (z toho vlastné zdroje, 
zdroje z úveru – ....... eur, dotácie zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie – ....... eur). 

Kontrolou predložených údajov bolo zistené, že spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. 
si uplatnila odpisy v súlade s § 4 ods. 1 písm. e) až g) vyhlášky č. 195/2013 Z. z. v znení vyhlášky  
č. 188/2014 Z. z. nasledovne: odpisy hmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov a úveru maximálne 
vo výške rovnomerných daňových odpisov z jeho obstarávacej ceny, odpisy nehmotného majetku obstaraného 
z vlastných zdrojov a úveru vo výške 25 % z obstarávacej ceny, odpisy hmotného majetku a nehmotného 
majetku obstaraného z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného 
celku alebo z rozpočtu obce alebo bezodplatným prevodom zaradeného do účtovníctva po 1. januári 2011 
najviac vo výške 2 % z jeho obstarávacej ceny, odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného 
a nehmotného majetku zaradeného do účtovníctva po 1. júli 2009 maximálne do výšky rovnomerných odpisov 
zo všeobecnej hodnoty hmotného a nehmotného majetku stanovenej znaleckým posudkom. 

Vykonanou kontrolu bolo zistené, že v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z. v znení 
vyhlášky č. 188/2014 Z. z. v riadku č. 10 – „Odpisy DHM a DNM“ spoločnosť Vodárenská spoločnosť 
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Ružomberok, a. s. uviedla za rok 2014 v stĺpci „Náklady celkom“ sumu ......... eur, t. j. rovnakú sumu ako v stĺpci 
„Regulované činnosti (ekonomicky oprávnené náklady) a v stĺpci „Ostatné činnosti“ uviedla nulovú hodnotu. 

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. nepredložila úradu 
pravdivé skutočné údaje za regulované činnosti za rok 2014 uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške  
č. 195/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 188/2014 Z. z. 

K uvedeným kontrolným zisteniam podala listom zo dňa 22. 04. 2016 písomné vyjadrenie spoločnosť 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., v ktorom uviedla, že v roku 2013 v stĺpci „Náklady celkom“ suma 
......... eur zodpovedá celkovým daňovým odpisom za rok 2013. Do stĺpca „Regulované činnosti“ boli  
pre technickú chybu v systémovom nastavení modulu „IMA“ (investičný majetok) započítané daňové odpisy  
vo výške ...... eur za majetok, ktorý mal byť v stĺpci „Ostatné činnosti“. Konkrétne ide o majetok: ........................ 
vo výške ..... eur, ..................... vo výške ..... eur a ............................ vo výške ..... eur. Výška odpisov ostatného 
majetku, ktorý nepatrí do regulovaných činností bola v roku 2013 v sume . eur. Hodnoty po oprave majú byť 
nasledovné: „Ekonomicky oprávnené náklady: Pitná voda“ ....... eur a „Ostatné činnosti“ ...... eur. Po preverení 
odpisov majetku za rok 2014 bolo zistené,  
že do regulovaných činností boli aj v roku 2014 započítané daňové odpisy majetku: ........................ vo výške ..... 
eur a ............................ vo výške ..... eur v celkovej výške ...... eur. Výška odpisov ostatného majetku, ktorý 
nepatrí do regulovaných činností bola v roku 2014 v sume . eur. Hodnoty po oprave majú byť nasledovné: 
„Ekonomicky oprávnené náklady: Pitná voda“ ....... eur a „Ostatné činnosti“ ...... eur. Spoločnosť Vodárenská 
spoločnosť Ružomberok, a. s. ďalej uviedla, že v stĺpci „Náklady celkom“ sa podľa metodického usmernenia 
úradu uvádzajú daňové odpisy majetku regulovaného subjektu. Údaje z hlavnej knihy resp. výsledovky  
sú účtovné odpisy. Výška daňových odpisov bola v roku 2013 ......... eur. Výška daňových odpisov v roku 2014 
bola ......... eur. V tabuľke č. 5 je však uvedená suma ......... eur, čo je zapríčinené zmenou metodiky výpočtu 
výšky odpisov pre regulované činnosti  
(2 % z obstarávacej hodnoty z dotácii štátneho rozpočtu, Európskej únie) oproti ročným daňovým odpisom  
aj s dotáciami v roku 2013. Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. uviedla, že v stĺpci 
„Regulované činnosti“ (Ekonomicky oprávnené náklady) uviedla majetok v súlade s § 4 ods. 1 písm. e) až g) 
vyhlášky č. 195/2013 Z. z. okrem už vyššie uvedeného majetku. V stĺpci „Ostatné činnosti“ mali byť uvádzané 
hodnoty ...... eur za rok 2013 a ...... eur za rok 2014. Hodnota odpisov (Regulované činnosti) uvedená v riadku 
č. 10 prílohy č. 5 musí byť preukázaná v prílohe č. 14 k vyhláške č. 195/2013 Z. z., to znamená,  
že údaje za roky 2013 a 2014 majú byť v tabuľke č. 1 „Verejné vodovody“ v stĺpci „Vlastné zdroje“ a „Zdroje 
z úveru“ znížené o vyššie uvedené sumy. V závere vyjadrenia spoločnosť Vodárenská spoločnosť 
Ružomberok, a. s. uviedla, že za príčinu vzniknutých rozdielov považuje technickú chybu súvisiacu 
s programovým nastavením softvéru ako aj zvýšenú administratívnu náročnosť v období predkladania údajov 
pri nízkom počte administratívnych zamestnancov. Jedná sa o tri položky z celkového množstva skoro dvetisíc 
v module majetok. Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. ďalej uviedla, že ďakuje za zistenia 
a neodkladne uskutoční nápravu, pričom sa za vzniknutú situáciu ospravedlnila. 

Skutočnosti uvedené vyššie vo vyjadrení spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. boli 
pri vydávaní tohto rozhodnutia zohľadnené. 

Tým, že spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. poskytla úradu nepravdivé údaje  
za rok 2013 a 2014 za regulované činnosti výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie 
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.  
a v predloženej prílohe č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 188/2014 Z. z., ktoré boli 
predložené úradu dňa 02. 02. 2016 na základe vyžiadania podľa záznamu z rokovania zo dňa 27. 01. 2016, 
porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa  
§ 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. 

Spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. doručila úradu písomné vyjadrenie zo dňa 
12. 12. 2016 označené ako Vyjadrenie k začatiu správneho konania, v ktorom uviedla, že podala dňa 
22. 04. 2016 podrobné vyjadrenie k zisteniu kontroly. Ako sa konštatuje vo vyjadrení, spoločnosť 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. preverila predložené údaje a za príčinu vzniknutých 
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rozdielov považuje technickú chybu súvisiacu s programovým nastavením softvéru. Spoločnosť 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. uviedla, že neodkladne uskutočnila nápravu v administratívnom 
nastavení ekonomického softvéru a vzhľadom na neúmyselnú administratívnu nepresnosť bez vplyvu  
na výšku kalkulácie oprávnených nákladov za roky 2013 a 2014 žiada o zohľadnenie týchto skutočností 
v rozhodnutí správneho konania. 

Skutočnosti uvedené spoločnosťou Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. vo vyjadrení  
zo dňa 12. 12. 2016 boli pri vydávaní tohto rozhodnutia zohľadnené. 

Po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou sa správny orgán stotožnil 
so zistením porušenia zákona preukázaným kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. 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 2016. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti  
pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. V Zápisnici o prerokovaní 
protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 302/2016 bolo spoločnosti Vodárenská spoločnosť 
Ružomberok, a. s. uložené opatrenie na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní 
kontroly, a to regulované činnosti vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
v sieťových odvetviach a právoplatnými rozhodnutiami úradu. Správny orgán pri rozhodovaní o výške 
uloženej pokuty za preukázané porušenie zákona prihliadol na vyjadrenia spoločnosti Vodárenská 
spoločnosť Ružomberok, a. s., v ktorých okrem iného uviedla, že za príčinu vzniknutých rozdielov považuje 
technickú chybu súvisiacu s programovým nastavením softvéru ako aj zvýšenú administratívnu náročnosť 
v období predkladania údajov pri nízkom počte administratívnych zamestnancov. Správnym orgánom bolo  
tiež zohľadnené vyjadrenie spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., že sa jedná len o tri položky 
z celkového množstva skoro dvetisíc v module majetok. Správny orgán avšak pri rozhodovaní zohľadnil 
fakt, že je jednou zo základných povinností spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. 
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 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., a to poskytnutím nepravdivých údajov úradu, mohol byť 
negatívne ovplyvnený výkon pôsobnosti úradu v zmysle právomocí mu zverených zákonom  
č. 250/2012 Z. z. Správny orgán taktiež prihliadol na skutočnosť, že k spáchaniu správneho deliktu 
uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia, došlo nesplnením, respektíve nesprávnym splnením 
administratívnej povinnosti voči úradu, ktorým nebola spôsobená škoda na strane žiadnych odberateľov 
alebo producentov. Správny orgán zohľadnil skutočnosť, že spoločnosť Vodárenská spoločnosť 
Ružomberok, a. s. uviedla, že neodkladne uskutoční nápravu, čím prejavila ochotu napraviť protiprávny 
stav okamžite po jeho zistení. Správny orgán pri rozhodovaní takisto zohľadnil skutočnosť, že ide o prvé 
porušenie platnej legislatívy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví zo strany spoločnosti 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností pristúpil 
správny orgán k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby. 

Správny orgán zohľadnil aj čas trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý trval odo dňa  
02. 02. 2016. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, trvania 
a možných následkov porušenia povinností, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona 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. 
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Správny orgán listom Ev. č. 43753/2016/BA zo dňa 02. 12. 2016 oznámil spoločnosti 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., 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 Vodárenská spoločnosť 
Ružomberok, a. s. v určenej lehote doručila úradu vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania 
zo dňa 12. 12. 2016. Podklad, ktorý správny orgán použil pre vydanie rozhodnutia účastník konania 
prevzal dňa 23. 05. 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: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06  Ružomberok 
 


