
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: 039/40778/2016/PR/SD                      Bratislava 29. 03. 2016 
Číslo spisu: 5976-2015-BA

Predseda  Úradu  pre  reguláciu  sieťových  odvetví  ako  orgán  príslušný  na  konanie  
podľa § 5 ods.  7  písm. d) zákona č.  250/2012 Z.  z.  o regulácii  v  sieťových odvetviach  
vo veci odvolania proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru kontroly 
č. 0264/2015/K zo dňa 09. 12. 2015 

r o z h o d o l

podľa  §  59  ods.  2  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  (správny  poriadok)  
tak,  že  odvolanie  účastníka  konania  Jozef  Škvarka  -  JUMBO,  Aleja  Slobody  1889/46,  
026  01  Dolný  Kubín,  IČO:  35  078  634  z a m i e t a a  rozhodnutie  
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru kontroly č. 0264/2015/K zo dňa 09. 12. 2015
p o t v r d z u j e.   

   

Odôvodnenie:                       

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly (ďalej len „prvostupňový správny
orgán“) vydal  dňa  09.  12.  2015 rozhodnutie  č. 0264/2015/K (ďalej  len  „rozhodnutie  
č.  0264/2015/K“),  ktorým rozhodol  tak,  že účastníkovi  konania  Jozef  Škvarka  -  JUMBO,  
Aleja  Slobody  1889/46,  026  01  Dolný  Kubín,  IČO:  35  078  634  
(ďalej len „Jozef Škvarka - JUMBO“) uložil podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.
z.  o  regulácii  v  sieťových  odvetviach  v  znení  neskorších  predpisov  
(ďalej  len  „zákon  č.  250/2012  Z.  z.“) pokutu  vo  výške  500  eur  (slovom  päťsto  eur) 
za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. 
tým,  že  nedodržal  povinnosť  podľa  §  29  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  250/2012  Z.  z.,  
pretože Úrad pre reguláciu sieťových  odvetví (ďalej len „úrad“) pri výkone svojej pôsobnosti
vymedzenej zákonom č. 250/2012 Z. z. zistil, že Jozef Škvarka - JUMBO nevykonával v období
od  ............ do  ............ regulovanú  činnosť  na  základe  a v rozsahu  potvrdenia  o splnení
oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012, keďže v potvrdení o splnení
oznamovacej  povinnosti  č.  0144/2012/E-PT zo  dňa  01.  03.  2012  sú  uvedené  skutočnosti
týkajúce sa obchodného mena a miesta  podnikania  fyzickej  osoby,  ktoré  nekorešpondujú  
so  skutočnosťami  uvedenými  vo  výpise  zo Živnostenského  registra  Okresného  úradu  
Dolný Kubín, čím porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustil
sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z.



Proti  rozhodnutiu  č. 0264/2015/K podal  Jozef  Škvarka  -  JUMBO v súlade  
s  §  53  zákona  č. 71/1967 Zb.  o správnom  konaní  (správny  poriadok)  v znení  neskorších
predpisov (ďalej  len „správny poriadok“)  v zákonom ustanovenej lehote odvolanie, ktoré bolo
podané  na  poštovú  prepravu  dňa  ............ a úradu  doručené  dňa  ............,  zaevidované  
pod ev. č. ..............                                            

Jozef Škvarka - JUMBO v podanom odvolaní uvádza: „Tak, ako minulý rok som dostal 
od vás darček pod stromček o neuznaní podpory za rok  .....  Tak aj tento rok som obdržal
rozhodnutie o pokute 500 € v dolnej hranici sadzby, za zmenu obch. mena tiež ako darček  
pod stromček. Je to asi najnižšia pokuta za čo vám ďakujem. 

Mesto D. Kubín mi do občianskeho preukazu zle označilo č. popisne bytovky a potom
bezplatne mi to opravili aj zariadili vydanie nového obč. preukazu. Ja som si to následne
zmenil aj v Živnostenskom oprávnení a popri tom som si doplnil obch. meno Jozef Škvarka, 
o slovo JUMBO. Týmto chcem naznačiť to že úrad pochybil ja som to opravil a následne  
mi iný úrad dal za to pokutu. 

Bohužiaľ  neviem  a nemôžem  si  dovoliť  pre  mňa  túto  vysokú  pokutu  uhradiť.  
Preto  lebo  už  odobratím  podpory  za  rok  .... mám  obrovské  finančné  problémy.  
Váš úrad mi odobral podporu, hoci som mal splnené všetky povinnosti a mám aj zmluvy.  
Nikdy  by  som  si  nemyslel  že  investujem do  fotov.  Elektrárne,  napožičiavam  si  peniaze,  
(ktoré musím vracať) a jednoducho keď sa mi majú vracať, tak úrad to zamietne. Elektrinu
dodávam do siete zadarmo. Už dávno som oľutoval túto investíciu a už nikdy viac nebudem
s úradmi podpisovať zmluvy lebo časom si zákony meníte a obyčajný človek to nemá šancu
sledovať. 

Nemám  už  síl  ani  náladu  a ani  peniaze  si  podporu  vymáhať  súdnymi  spormi.  
Mám problémy uživiť rodinu s manželkou sa rozvádzam, rodina sa rozpadá. Je mi to už všetko
jedno, život ma nebaví a ani nechcem žiť v takejto spoločnosti kde nie je spravodlivosť. 

Mám  za  to  že  doplnením  dodatku  do  obch.  mena  som  neporušil  zákon  
a teda ani pokutu platiť nebudem.“

Dňa  ............ bolo odvolanie spolu so spisovým materiálom v súlade s § 57 ods. 2
správneho poriadku postúpené odvolaciemu orgánu, ktorým je podľa  § 5 ods. 7 písm. d)  
zákona č.  250/2012  Z.  z.  predseda  Úradu  pre  reguláciu  sieťových  odvetví  
(ďalej len „odvolací orgán“).     

Odvolací  orgán postupujúc  v  súlade  s  §  59  ods.  1  správneho  poriadku preskúmal
v celom rozsahu rozhodnutie č. 0264/2015/K, ako aj predložený spisový materiál a podklady,
ktoré v ňom boli obsiahnuté, dôsledne a podrobne zvážil všetky dôvody uvádzané v odvolaní,
zhodnotil  závery  a  zdôvodnenia  uvedené  prvostupňovým  správnym  orgánom  
v rozhodnutí  č. 0264/2015/K  jednotlivo,  ako  aj vo  vzájomných  súvislostiach  a  zistil
nasledovné.                         

Úrad pri  výkone svojej  pôsobnosti  vymedzenej  zákonom č.  250/2012 Z.  z.  zistil,  
že Jozef Škvarka - JUMBO v období od ............ do ............ nevykonával regulovanú činnosť
na  základe  a  v  rozsahu  potvrdenia  o  splnení  oznamovacej  
povinnosti  č.  0144/2012/E-PT  zo  dňa  01.  03.  2012,  pretože  v  potvrdení  o  splnení
oznamovacej  povinnosti  č.  0144/2012/E-PT zo  dňa  01.  03.  2012  sú  uvedené  skutočnosti
týkajúce sa obchodného mena a  miesta  podnikania fyzickej  osoby,  ktoré nekorešpondujú  
so  skutočnosťami  uvedenými  vo  výpise  zo  Živnostenského  registra  Okresného  úradu  
Dolný Kubín.
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Z predloženého  spisu  č.  5976-2015-BA vyplýva,  že  prvostupňový  správny orgán  
v  rozhodnutí  č.  0264/2015/K  uviedol,  že  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  je  zapísaný  
v  Živnostenskom registri  Okresného  úradu  Dolný  Kubín,  číslo  živnostenského  registra:  
503-2364,  ako  aj  to,  že  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  je  držiteľom  potvrdenia  o  splnení
oznamovacej povinnosti č. 204/2015/E-PT zo dňa 24. 08. 2015 o zmene činnosti podľa § 6
ods.  4
zákona  č.  251/2012  Z.  z.  o  energetike  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  
(ďalej  lej  „zákon č. 251/2012 Z. z.“), ktorou je výroba a dodávka elektriny zariadeniami  
na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane. Z predloženého
spisu  č.  5976-2015-BA  ďalej  vyplýva,  že  prvostupňový  správny  orgán  listom  
zo  dňa  ............ s  ev.  č.  ............. oznámil  účastníkovi  konania  
Jozef Škvarka - JUMBO začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie
zákona č. 250/2012 Z. z., pričom v oznámení uviedol, že podkladom pre vydanie rozhodnutia
vo veci uloženia pokuty bude výhradne zistenie porušenia zákona č. 250/2012 Z. z.         

Preskúmaním  predloženého  spisu  č.  5976-2015-BA odvolací  orgán  zistil,  že  úrad
vydal dňa 01. 03. 2012 účastníkovi konania Jozef Škvarka - JUMBO potvrdenie o splnení
oznamovacej povinnosti  č.  0144/2012/E-PT o začiatku výkonu činnosti  podľa § 5 ods. 4  
zákona č.  656/2004 Z. z.  o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení  neskorších
predpisov,  ktorou  je  výroba  a  dodávka  elektriny  vyrobenej  z  obnoviteľných  zdrojov
výrobným zariadením s  celkovým inštalovaným výkonom do  1  MW,  ak  ide  o  výrobu  a
dodávku elektriny v solárnych zariadeniach. V potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti č.
0144/2012/E-PT  
zo dňa 01. 03. 2012 je uvedené obchodné meno Jozef Škvarka a adresa miesta podnikania
fyzickej osoby Alej Slobody 1889/9, 026 01 Dolný Kubín.

Preskúmaním  predloženého  spisu  č.  5976-2015-BA odvolací  orgán  ďalej  zistil,  
že  úrad  vydal  dňa  24.  08.  2015  účastníkovi  konania  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  
potvrdenie  o  splnení  oznamovacej  povinnosti  č.  204/2015/E-PT  o  zmene  činnosti  
podľa § 6 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov  
(ďalej  lej  „zákon č. 251/2012 Z. z.“), ktorou je výroba a dodávka elektriny zariadeniami  
na  výrobu  elektriny  s  celkovým  inštalovaným  výkonom  do  1  MW  vrátane.  
V potvrdení  o  splnení  oznamovacej  povinnosti  č.  204/2015/E-PT zo  dňa  24.  08.  2015  
je  uvedené  obchodné  meno  Jozef  Škvarka  –  JUMBO  a  adresa  miesta  podnikania  
Alej Slobody 1889/46, 026 01 Dolný Kubín.

Podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. je účastník konania okrem ďalších
povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť na základe 
a  v  rozsahu  povolenia,  potvrdenia  o  splnení  oznamovacej  povinnosti  alebo  potvrdenia  
o registrácii.

Jozef  Škvarka  -  JUMBO je  zapísaný  v  Živnostenskom registri  Okresného  úradu  
Dolný  Kubín,  číslo  živnostenského  registra:  503-2364.  V aktuálnom internetovom výpise
zo Živnostenského  registra  Okresného  úradu  Dolný  Kubín  (ako  aj  vo  výpise  zo
Živnostenského  registra  Okresného  úradu  Dolný  Kubín  aktuálnom  v  čase  vydania
rozhodnutia č. 0264/2015/K) je uvedené obchodné meno Jozef Škvarka - JUMBO a miesto
podnikania  fyzickej  osoby  
Aleja Slobody 1889/46,026 01 Dolný Kubín. 

Z predloženého  spisu  č.  5976-2015-BA  odvolací  orgán  zistil,  
že  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  zaslal  úradu  dňa  ............ list  
zo  dňa  ............,  v ktorom  úradu  oznámil  zmenu  obchodného  mena  
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na  Jozef  Škvarka  –  JUMBO  a zmenu  adresy  podnikania  fyzickej  osoby  na  adresu  
Aleja Slobody 1889/46, 026 01  Dolný Kubín.

Úrad  v rámci  výkonu  svojej  pôsobnosti  vymedzenej  zákonom  č.  250/2012  Z.  z.
kontrolou  splnenia  povinnosti  v  §  29  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  250/2012  Z.  z.  zistil,  
že  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  nevykonával  regulovanú  činnosť  na  základe  a v rozsahu
potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012, pretože
skutočnosti  týkajúce  sa  obchodného  mena  a miesta  podnikania  fyzickej  osoby  uvedené
v potvrdení  o splnení  oznamovacej  povinnosti  č.  0144/2012/E-PT zo  dňa  01.  03.  2012  
sú  odo  dňa  ............ rozdielne  ako  skutočnosti  týkajúce  sa  obchodného  mena  a miesta
podnikania fyzickej osoby uvedené vo výpise zo Živnostenského registra Okresného úradu
Dolný Kubín.

Odvolací  orgán  má  po  oboznámení  sa  s predloženým  spisom  č.  5976-2015-BA  
za  to,  že  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  v období  od  ............ do  ............ nevykonával  
regulovanú  činnosť  na  základe  a v rozsahu  potvrdenia  o splnení  oznamovacej  povinnosti  
č.  0144/2012/E-PT  zo  dňa  01.  03.  2012, pretože  v potvrdení  o splnení  oznamovacej
povinnosti  č.  0144/2012/E-PT zo  dňa  01.  03.  2012  sú  uvedené  skutočnosti  týkajúce  sa
obchodného  mena  a miesta  podnikania  fyzickej  osoby,  ktoré  nekorešpondujú  so
skutočnosťami  uvedenými  
vo  výpise  zo Živnostenského  registra  Okresného  úradu  Dolný  Kubín,  čím  v období  
od  ............ do  ............ porušil  povinnosť  podľa  §  29  ods.  1  písm.  a)  
zákona  č.  250/2012  Z.  z.  a dopustil  sa  správneho  deliktu  podľa  § 36  ods.  1  písm.  p)  
zákona č. 250/2012 Z. z.

Z predloženého spisu č. 5976-2015-BA odvolací orgán ďalej  zistil,  že po doručení
oznámenia  o začatí  správneho  konania  zo  strany  prvostupňového  správneho  orgánu  bolo
úradu  doručené  „Vyjadrenie  a žiadosť  na  zastavenie  správneho  konania,  Ev.  č.  .............,  
Č. sp. 5976-2015-BA“ zo dňa ............ (ďalej len „vyjadrenie zo dňa ............“), v ktorom Jozef
Škvarka -  JUMBO uviedol,  že  chce poukázať na to,  že nebolo jeho úmyslom neoznámiť
zmenu v živnostenskom registri, iba pod tlakom finančných a s tým súvisiacich psychických
problémov súvisiacich s odobratím podpory na rok ...., túto povinnosť zanedbal. Svedčí o tom
aj  oznámenie o zmenách v živnostenskom registri,  ktoré úradu s oneskorením zaslal.  Jozef
Škvarka – JUMBO zároveň uviedol,  že  odobratie  podpory a následné uloženie pokuty by
viedlo  k jeho  úplnej  podnikateľskej  i  psychickej  likvidácii,  preto  žiada,  
aby pri posudzovaní správneho deliktu boli zohľadnené všetky uvedené skutočnosti,  ďalej
fakt,  že  včasným  neoznámením  zmeny  nenastali  žiadne  škody,  ani  sa  neobohatil
a v neposlednom rade, že sa voči úradu nikdy nedopustil žiadneho správneho deliktu, a preto
žiada, aby mu bola pokuta odpustená. 

Odvolací orgán má za to, že skutočnosti uvedené vo vyjadrení zo dňa  ............ boli
prvostupňovým správnym orgánom pri vydávaní rozhodnutia č. 0264/2015/K zohľadnené.

Odvolací  orgán  zároveň  uvádza,  že  podmienky  pre  podnikanie  v energetike
ustanovuje  
zákon č. 251/2012 Z. z. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. podnikať v energetike možno len na
základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti. 

Podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. povolenie sa nevyžaduje na
činnosť  výroba  a dodávka  elektriny  zariadeniami  na  výrobu  elektriny  s celkovým
inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane.

4



Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. na osoby, ktoré vykonávajú činnosti,  
na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť,  
podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu  
tejto  činnosti.  Oznámenie  obsahuje  meno,  priezvisko,  adresu  pobytu  fyzickej  osoby  
alebo  obchodné  meno,  identifikačné  číslo,  sídlo  a štatutárny  orgán  právnickej  osoby,
vymedzenie  činnosti  podľa odseku 4,  dátum začiatku,  zmeny alebo ukončenia činnosti
a opis,  adresu,  náklady  na  obstaranie  a inštalovaný  výkon  zariadenia,  na  ktorom  sa
vykonávajú činnosti  podľa odseku 4.  Prílohou k oznámeniu je  úradne osvedčená kópia
dokladu  o vlastníckom  vzťahu  alebo  nájomnom  vzťahu  žiadateľa  k energetickému
zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na výrobu plynu alebo zariadeniu na prepravu
ropy  alebo  skvapalneného  plynného  uhľovodíka  v tlakových  nádobách  v dvoch
vyhotoveniach. Lehota na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je 30 dní.
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení
podnikať.  Úrad  potvrdenie  o splnení  oznamovacej  povinnosti  zmení  alebo  zruší,  ak  sa
preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov, nepravdivých údajov alebo sa
zmenili  podmienky  na  základe,  
ktorých bolo toto potvrdenie vydané. 

Jozef Škvarka – JUMBO v odvolaní uvádza, že doplnením dodatku do obchodného
mena  neporušil  zákon.  Odvolací  orgán  uvádza,  že  doplnením  dodatku  „JUMBO“  
do  obchodného  mena  účastníka  konania  došlo  k zmene  obchodného  mena,  
a teda  aj  k zmene podmienok,  na  základe  ktorých bolo  potvrdenie  o splnení  oznamovacej
povinnosti  č.  0144/2012/E-PZ  zo  dňa  01.  03.  2012  vydané.  Poukazujúc  na  citované
ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti  okrem
iného  obsahuje  aj  údaj  o obchodnom  mene  a adrese  miesta  podnikania  fyzickej  osoby.
Odvolací  orgán  
má  za  to,  že  podľa  §  6  ods.  5  prvej  a  druhej  vety  zákona  č.  251/2012  Z.  z.  osoby
vykonávajúce činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, majú voči úradu
oznamovaciu povinnosť, pričom súčasťou oznámenia podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.
z.  
je aj oznámenie obchodného mena a adresy miesta podnikania fyzickej osoby.

Podľa  výpisu  zo  Živnostenského  registra  Okresného  úradu  Dolný  Kubín  
od  ............,  teda  aj  v  čase  vydania  rozhodnutia  č.  0264/2015/K,  mal  účastník  konania
obchodné  meno  Jozef  Škvarka  –  JUMBO  a  miesto  podnikania  na  adrese  
Aleja Slobody 1889/46, 026 01 Dolný Kubín.

Na základe uvedených skutočností  prvostupňový správny orgán v rámci výkonu
svojej pôsobnosti zistil, že Jozef Škvarka - JUMBO nevykonával regulovanú činnosť na
základe  
a  v  rozsahu  potvrdenia  o  splnení  oznamovacej  povinnosti  č.  0144/2012/E-PT  
zo  dňa  01.  03.  2012,  pretože  skutočnosti  týkajúce  sa  obchodného  mena  a  miesta
podnikania  fyzickej  osoby  uvedené  v  potvrdení  o  splnení  oznamovacej  povinnosti  č.
0144/2012/E-PT  
zo dňa 01. 03. 2012 sú odo dňa ............ rozdielne ako skutočnosti týkajúce sa obchodného
mena a miesta podnikania fyzickej osoby uvedené vo výpise zo Živnostenského registra
Okresného úradu Dolný Kubín. Vo výpise zo Živnostenského registra Okresného úradu  
Dolný Kubín, ktorý je súčasťou predloženého spisu úradu č. 5976-2015-BA, je od ............
ako obchodné meno účastníka konania uvedené Jozef Škvarka – JUMBO a ako miesto
podnikania  fyzickej  osoby  adresa  Aleja  Slobody  1889/46,  026  01  Dolný  Kubín,  
kým v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012
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je  ako  obchodné  meno  uvedené  Jozef  Škvarka  a  ako  miesto  podnikania  adresa  
Alej Slobody 1889/9, 026 01 Dolný Kubín.

Ako  už  bolo  uvedené,  podľa  §  29  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  250/2012  Z.  z.  
je  účastník  konania  okrem  ďalších  povinností  ustanovených  v tomto  zákone  povinný
vykonávať  regulovanú  činnosť  na  základe  a v rozsahu  povolenia,  potvrdenia  o splnení
oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii.

Z  predloženého  spisu  č.  5976-2015-BA  má  odvolací  orgán  za  preukázané,  
že úrad v rámci výkonu svojej pôsobnosti zistil, že Jozef Škvarka - JUMBO nevykonával  
regulovanú činnosť na základe a v rozsahu potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti  
č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012, pretože skutočnosti týkajúce sa obchodného mena 
a miesta podnikania fyzickej osoby uvedené v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti  
č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012 sú odo dňa ............ rozdielne ako skutočnosti týkajúce
sa  obchodného  mena  a  miesta  podnikania  fyzickej  osoby  uvedené  vo  výpise  
zo Živnostenského registra Okresného úradu Dolný Kubín,  čím Jozef Škvarka - JUMBO  
v  období  od  ............ do  ............ porušil  povinnosť  podľa  §  29  ods.  1  písm.  a)  
zákona č. 250/2012 Z. z.    

V  prípade  preukázaného  zistenia  dopustenia  sa  správneho  deliktu  zo  strany
regulovaného subjektu je správny orgán, teda úrad, povinný regulovanému subjektu uložiť  
za  jeho  spáchanie  sankciu,  a  to  pokutu.  Uvedená  povinnosť  úradu  vyplýva  
zo zákona č. 250/2012 Z. z., konkrétne z ustanovenia § 36 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. 
Úrad  nie  je  oprávnený  na  základe  vlastnej  úvahy  rozhodnúť  sa  z  určitých  dôvodov
nesankcionovať regulovaný subjekt, v prípade preukázaného dopustenia sa správneho deliktu.

Z  tohto  dôvodu  nebolo  možné  vyhovieť  žiadosti  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  o  zastavenie
správneho konania.

Po opätovnom preskúmaní všetkých podkladov potrebných pre zistenie  skutočného
stavu veci a predloženého spisu č. 5976-2015-BA sa odvolací orgán stotožnil so zistením,  
že  zo  strany  účastníka  konania  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  došlo  k  porušeniu  
zákona  č.  250/2012  Z.  z.  Spáchanie  správneho  deliktu  uvedeného  v  rozhodnutí  č.
0264/2015/K bolo účastníkovi konania Jozef Škvarka - JUMBO preukázané. Prvostupňový
správny  orgán  pri  ukladaní  pokuty  účastníkovi  konania  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  
podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 500 eur, za porušenie povinnosti
uvedenej vo výroku rozhodnutia č. 0264/2015/K, bol viazaný kritériami voľného hodnotenia
dôkazov a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky
uvedenej pokuty prvostupňový správny orgán prihliadol najmä na spôsob, čas trvania a možné
následky  protiprávneho  stavu.  Prvostupňový  správny  orgán  posúdil  zistené  porušenie  
zákona  č.  250/2012  Z.  z.  ako  chybu  pri  vykonávaní  regulovanej  činnosti  v  roku  .... 
a ..... Pri určovaní výšky pokuty zohľadnil skutočnosť, že Jozef Škvarka - JUMBO je povinný
dodržiavať  všetky  zákonom ustanovené  povinnosti  pri  vykonávaní  regulovanej  činnosti,  
za  dodržiavanie,  ktorých  zodpovedá.  Zároveň  zohľadnil  aj  časové  obdobie,  
počas  ktorého  Jozef  Škvarka  -  JUMBO nevykonával  regulovanú  činnosť  na  základe  a  v
rozsahu potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012.
Prvostupňový správny orgán vzal  do  úvahy aj  skutočnosť,  že  k  dopusteniu  sa správneho
deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. došlo nesplnením administratívnej
povinnosti  voči  úradu,  ako  aj  skutočnosť,  že  konaním  respektíve  nekonaním  účastníka
konania  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  mohol  byť  sťažený  výkon  pôsobnosti  úradu  podľa
právomocí  ustanovených v zákone č.  250/2012 Z. z.  Pri  určovaní  výšky uvedenej  pokuty
prvostupňový správny orgán prihliadol aj na to, že Jozef Škvarka - JUMBO sa nedopustil
správneho deliktu opakovane do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení
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pokuty  a  zároveň,  
že  Jozef  Škvarka  –  JUMBO  nebol  doposiaľ  zo  strany  úradu  sankcionovaný. 
Prvostupňový  správny  orgán  pri  ukladaní  pokuty  účastníkovi  konania  
Jozef  Škvarka  -  JUMBO  zohľadnil  aj  čas  trvania  zisteného  protiprávneho  stavu,  
ktorý  trval  od  ............ do  .............  S  poukazom na  všetky  uvedené  skutočnosti  považuje
odvolací  orgán  pokutu  uloženú  prvostupňovým  správnym  orgánom  v  spodnej  hranici
zákonom  ustanovenej  sadzby,  vo  výške  500  eur,  za  primerane  represívne  a  dostatočne
preventívne opatrenie voči účastníkovi konania Jozef Škvarka – JUMBO.

Odvolací  orgán  listom  zo  dňa  ............ pozval  účastníka  konania  
Jozef  Škvarka  -  JUMBO  na  oboznámenie  sa  s  podkladmi  pred  vydaním  rozhodnutia  
na  ............. Jozef Škvarka - JUMBO sa oboznámenia s podkladmi pred vydaním rozhodnutia
nezúčastnil, zároveň sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia nevyjadril ani písomne.

Odvolací orgán považuje rozhodnutie č. 0264/2015/K tak po právnej, ako aj vecnej
stránke  za  správne,  keďže  k  porušeniu  zákona  č.  250/2012  Z.  z.  preukázateľne  došlo  a
uloženú pokutu vo výške 500 eur, vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti, za primeranú. 
Podľa § 36 ods.  3  písm. b) zákona č.  250/2012 Z.  z.  správny orgán môže za porušenia  
tohto zákona uložiť pokutu v rozmedzí od 500 eur do 100 000 eur, pričom pri ukladaní pokuty
v súlade s § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. prihliada najmä na spôsob, čas trvania a
možný následok zisteného porušenia zákona. Zákon č.  250/2012 Z. z.  ustanovuje dolnú a
hornú hranicu možného uloženia pokuty,  neustanovuje presnú výšku pokuty za jednotlivé
porušenia  zákona.  Skutočná  výška  pokuty  závisí  od  posúdenia  správneho  orgánu  pri
zohľadnení spôsobu, času trvania a možných následkov protiprávneho stavu. Odvolací orgán
má za  to,  že  prvostupňový  správny orgán  pri  ukladaní  pokuty účastníkovi  konania  Jozef
Škvarka - JUMBO zohľadnil všetky zákonom ustanovené kritéria, na ktoré je potrebné pri
ukladaní pokuty prihliadať.           

Odvolací  orgán  má  za  to,  že  prvostupňový  správny  orgán  postupoval  
podľa  zákona  č.  250/2012  Z.  z.,   ako  aj  za  to,  že  Jozef  Škvarka  -  JUMBO  v priebehu
odvolacieho  konania  nepredložila  nové  podklady  a  informácie,  ktoré  by  neboli  známe
prvostupňovému správnemu orgánu v čase vydávania rozhodnutia č. 0264/2015/K.      

Na  základe  uvedených  skutočností  a  vyjadrení  odvolací  orgán  rozhodol  
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:   

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.   

  
     Ing. Jozef Holjenčík, PhD.

           predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
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Rozhodnutie sa doručí:   
Jozef Škvarka - JUMBO, Aleja Slobody 1889/46, 026 01 Dolný Kubín
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	Jozef Škvarka - JUMBO je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Dolný Kubín, číslo živnostenského registra: 503-2364. V aktuálnom internetovom výpise zo Živnostenského registra Okresného úradu Dolný Kubín (ako aj vo výpise zo Živnostenského registra Okresného úradu Dolný Kubín aktuálnom v čase vydania rozhodnutia č. 0264/2015/K) je uvedené obchodné meno Jozef Škvarka - JUMBO a miesto podnikania fyzickej osoby Aleja Slobody 1889/46,026 01 Dolný Kubín.
	Z predloženého spisu č. 5976-2015-BA odvolací orgán zistil, že Jozef Škvarka - JUMBO zaslal úradu dňa ............ list zo dňa ............, v ktorom úradu oznámil zmenu obchodného mena na Jozef Škvarka – JUMBO a zmenu adresy podnikania fyzickej osoby na adresu Aleja Slobody 1889/46, 026 01 Dolný Kubín.
	Úrad v rámci výkonu svojej pôsobnosti vymedzenej zákonom č. 250/2012 Z. z. kontrolou splnenia povinnosti v § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. zistil, že Jozef Škvarka - JUMBO nevykonával regulovanú činnosť na základe a v rozsahu potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012, pretože skutočnosti týkajúce sa obchodného mena a miesta podnikania fyzickej osoby uvedené v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012 sú odo dňa ............ rozdielne ako skutočnosti týkajúce sa obchodného mena a miesta podnikania fyzickej osoby uvedené vo výpise zo Živnostenského registra Okresného úradu Dolný Kubín.
	Odvolací orgán má po oboznámení sa s predloženým spisom č. 5976-2015-BA za to, že Jozef Škvarka - JUMBO v období od ............ do ............ nevykonával regulovanú činnosť na základe a v rozsahu potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012, pretože v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PT zo dňa 01. 03. 2012 sú uvedené skutočnosti týkajúce sa obchodného mena a miesta podnikania fyzickej osoby, ktoré nekorešpondujú so skutočnosťami uvedenými vo výpise zo Živnostenského registra Okresného úradu Dolný Kubín, čím v období od ............ do ............ porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustil sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z.
	Z predloženého spisu č. 5976-2015-BA odvolací orgán ďalej zistil, že po doručení oznámenia o začatí správneho konania zo strany prvostupňového správneho orgánu bolo úradu doručené „Vyjadrenie a žiadosť na zastavenie správneho konania, Ev. č. ............., Č. sp. 5976-2015-BA“ zo dňa ............ (ďalej len „vyjadrenie zo dňa ............“), v ktorom Jozef Škvarka - JUMBO uviedol, že chce poukázať na to, že nebolo jeho úmyslom neoznámiť zmenu v živnostenskom registri, iba pod tlakom finančných a s tým súvisiacich psychických problémov súvisiacich s odobratím podpory na rok ...., túto povinnosť zanedbal. Svedčí o tom aj oznámenie o zmenách v živnostenskom registri, ktoré úradu s oneskorením zaslal. Jozef Škvarka – JUMBO zároveň uviedol, že odobratie podpory a následné uloženie pokuty by viedlo k jeho úplnej podnikateľskej i psychickej likvidácii, preto žiada, aby pri posudzovaní správneho deliktu boli zohľadnené všetky uvedené skutočnosti, ďalej fakt, že včasným neoznámením zmeny nenastali žiadne škody, ani sa neobohatil a v neposlednom rade, že sa voči úradu nikdy nedopustil žiadneho správneho deliktu, a preto žiada, aby mu bola pokuta odpustená.
	Odvolací orgán má za to, že skutočnosti uvedené vo vyjadrení zo dňa ............ boli prvostupňovým správnym orgánom pri vydávaní rozhodnutia č. 0264/2015/K zohľadnené.
	Jozef Škvarka – JUMBO v odvolaní uvádza, že doplnením dodatku do obchodného mena neporušil zákon. Odvolací orgán uvádza, že doplnením dodatku „JUMBO“ do obchodného mena účastníka konania došlo k zmene obchodného mena, a teda aj k zmene podmienok, na základe ktorých bolo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 0144/2012/E-PZ zo dňa 01. 03. 2012 vydané. Poukazujúc na citované ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti okrem iného obsahuje aj údaj o obchodnom mene a adrese miesta podnikania fyzickej osoby. Odvolací orgán má za to, že podľa § 6 ods. 5 prvej a druhej vety zákona č. 251/2012 Z. z. osoby vykonávajúce činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, majú voči úradu oznamovaciu povinnosť, pričom súčasťou oznámenia podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. je aj oznámenie obchodného mena a adresy miesta podnikania fyzickej osoby.
	Podľa výpisu zo Živnostenského registra Okresného úradu Dolný Kubín od ............, teda aj v čase vydania rozhodnutia č. 0264/2015/K, mal účastník konania obchodné meno Jozef Škvarka – JUMBO a miesto podnikania na adrese Aleja Slobody 1889/46, 026 01 Dolný Kubín.
	Odvolací orgán má za to, že prvostupňový správny orgán postupoval podľa zákona č. 250/2012 Z. z., ako aj za to, že Jozef Škvarka - JUMBO v priebehu odvolacieho konania nepredložila nové podklady a informácie, ktoré by neboli známe prvostupňovému správnemu orgánu v čase vydávania rozhodnutia č. 0264/2015/K.

