
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: 0018/2017/V-ZK                                                             Bratislava  02. 10. 2017 

Číslo spisu: 7849-2017-BA 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva, 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 v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci 

uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

tak, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva  podľa § 30       

ods. 1 písm. h) zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov správne konanie vo veci uloženia pokuty regulovanému subjektu  

SUNNY RESIDENCE s. r. o., Tomášikova 23/C, 821 01  Bratislava, IČO  44 095 872  

z a s t a v u j e. 

 

Odôvodnenie: 

 

Regulovaný subjekt je podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) 

povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo 

potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného predpisu 

vydaného úradom. Podľa  § 12 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

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“), sa po skončení kalendárneho roka do 31. mája predkladajú skutočné 

údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť podľa príloh č. 1 až 16  

k vyhláške. Podľa § 12 ods. 3 vyhlášky sa skutočné údaje predkladajú v  listinnej podobe 

a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú aj v elektronickej podobe 

v súboroch obsahujúcich tabuľky. 

SUNNY RESIDENCE s. r. o., Tomášikova 23/C, 821 01  Bratislava, IČO  44 095 872 

(ďalej len „regulovaný subjekt“) vykonáva regulovanú činnosť na základe potvrdenia 

o registrácii   č. 0021/2014/V-RG zo dňa 18. 06. 2014. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

(ďalej len „úrad”) zistil, že regulovaný subjekt nepredložil v ustanovenej lehote skutočné 

údaje za rok 2016 za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou podľa § 29 

ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. v spojení s § 12 ods. 1 vyhlášky, čím porušil 

povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona  č. 250/2012 Z. z. 

Úrad listom č. 34581/2017/BA zo dňa 05. 09. 2017 oznámil regulovanému subjektu 

začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z.  
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V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil regulovanému subjektu, že podkladom 

pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty bude výhradne nedodržanie právnej 

povinnosti ustanovenej v § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. Zároveň oznámil 

regulovanému subjektu, 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 a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.  

Regulovaný subjekt sa v určenej lehote písomne vyjadril listom zaevidovaným  

na úrade pod číslom 36340/2017/BA doručeným osobne dňa 27. 09. 2017. Regulovaný 

subjekt v liste uvádza, že  skutočné údaje za rok 2016 nezaslal z dôvodu, že cenové 

rozhodnutie č. 0232/2017/V mu bolo vydané dňa 28. 02. 2017. Ďalej v liste uvádza,  

že „Pravdou je, že potvrdenie o registrácii bolo našej spoločnosti zo strany URSO udelené 

ešte v r. 2014 a o rozhodnutie o cene sme mali požiadať do 30 dní od dátumu vydania 

registrácie. V našej spoločnosti sa však v tom čase započali zmeny vo vlastníckych vzťahoch 

a z tohto dôvodu nebolo možné takmer 3 roky zvolať valné zhromaždenie.“ Ďalej regulovaný 

subjekt v liste uvádza, že do vydania cenového rozhodnutia rozúčtovávali faktúry za dodávku 

pitnej vody od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., bez navýšenia tejto ceny.  

Úrad konštatuje, že nakoľko regulovaný subjekt v skutočnosti nevykonával 

regulovanú činnosť a rozpočítaval odberateľom pitnej vody fakturované množstvá a cenu 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., odpadol dôvod konania začatého na podnet 

správneho orgánu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania 

sa nemožno odvolať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Ing. Jana Belicová 

riaditeľka odboru regulácie vodárenstva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:   

SUNNY RESIDENCE s. r. o., Tomášikova 23/C, 821 01  Bratislava 


