
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: 0016/2017/V-ZK                                                             Bratislava  07. 06. 2017 

Číslo spisu: 6579-2017-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 vo veci uloženia pokuty za porušenie 

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

 

 

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  Z. z.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov správne konanie vo veci uloženia pokuty Obec Záhradné, Tulčícka 271/2, 

082 16 Fintice, IČO 00 328 022  z a s t a v u j e. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie vodárenstva, (ďalej len „úrad“) 

oznámil listom pod podacím číslom úradu 21321/2017/BA zo dňa 11. 05. 2017 

Obci Záhradné, Tulčícka 271/2, 082 16 Fintice, IČO 00 328 022 (ďalej len „Obec Záhradné“)  

začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty podľa  § 36 ods. 3 písm.  c) zákona 

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

Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z., ak je regulovaným subjektom obec, ktorá 

vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie podľa osobitného predpisu 

a je držiteľom potvrdenia o registrácii podľa § 23, je povinná úradu písomne oznámiť cenu 

v lehote podľa odseku 5 písm. c) v lehote do 30. septembra  pre regulované činnosti podľa 

§ 11 ods. 4 písm. a), b), d) až f). 

Preverením plnenia uvedenej povinnosti bolo úradom zistené, že Obec Záhradné, 

držiteľ potvrdenia o registrácii č. 0031/2015/V-RG, nepostupoval podľa § 14 ods. 8 zákona   

č. 250/2012 Z. z. a na prvý rok regulačného obdobia písomne neoznámil úradu cenu  

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vypočítanú podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu vydaného úradom v lehote do 30. septembra 2016 podľa § 14 

ods. 5 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z., čím sa dopustila správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 

písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. 

V oznámení o začatí správneho konania (list č. 21321/2017/BA zo dňa 11. 05. 2017) 

bolo Obci Záhradné súčasne oznámené, že podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona 

71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) sa pred vydaním rozhodnutia môže na úrade oboznámiť s podkladom 
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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 

oznámenia. 

Obec Záhradné sa k zisteniu úradu písomne vyjadrila listom zo dňa 24. 05. 2017 

doručeným pod podacím číslom úradu 24858/2017/BA dňa 30. 05. 2017, v ktorom úradu 

oznámila, že obec Záhradné oznámenie obce o cene poslala v zákonom stanovenej lehote, a to 

dňa 29. 09. 2016. 

Úrad opätovne preskúmal uvedené skutočnosti a podklady oznámenia o cene a zistil,  

že zaslané podklady k oznámeniu o cene boli doručené úradu dňa 30. 09. 2016. 

 

Úrad po preštudovaní všetkých dostupných podkladov dospel k záveru, že odpadol 

dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu, čím sú splnené dôvody ustanovenia      

§ 30 ods.1 písm. h) správneho poriadku a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. Úrad pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania 

neboli známe. 

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: 

Obec Záhradné, Tulčícka 271/2, 082 16 Fintice 


