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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: 011/17200/2018/PR/SD              Bratislava 13. augusta 2018 

Číslo spisu: 2971-2018-BA 

 

 

 

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa            

§ 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci 

odvolania proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru kontroly                      

č. 0011/2018/K z 24. apríla 2018  

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 Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo,  

IČO: 31 410 146, zastúpeného advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., 

Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava IČO: 36 862 711   z a m i e t a   a rozhodnutie Úradu                   

pre reguláciu sieťových odvetví, odboru kontroly č. 0011/2018/K z 24. apríla 2018                                   

p o t v r d z u j e. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly (ďalej len „prvostupňový orgán“) 

vydal 24. apríla 2018 rozhodnutie č. 0011/2018/K, ktorým rozhodol tak, že spoločnosti 

Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31 410 146  (ďalej len 

„Priemyselný park Štúrovo“) uložil úhrnnú pokutu 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.“) vo výške 25 000,- eur. Dôvodom uloženia pokuty bolo,                           

že Priemyselný park Štúrovo sa dopustil správnych deliktov tým, že  

1. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 psím. b) zákona č. 250/2012 Z. z., pretože v období 

od 27.2.2015 do 31.12.2015 odberateľom elektriny kategórie malý podnik, ktorých zoznam je 

uvedený v prílohe č. 4 protokolu č. 147/2017 o výsledku vykonanej kontroly, vyfakturoval cenu 

za dodávku elektriny v zložke ceny za elektrinu vo výške 55,7015 eur/MWh v rozpore 

s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0267/2015/E z 24.2.2015, ktorým Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len “úrad“) s účinnosťou od 27.2.2015 do 31.12.2016 

zmenil rozhodnutie úradu č. 0136/2014/E z 19.12.2013, ktorým úrad schválil maximálne ceny 

za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú malé podniky a podmienky ich 
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uplatnenia pre Priemyselný park Štúrovo cenu za dodávku elektriny v zložke ceny za elektrinu 

na výšku 52,6957 eur/MWh, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) 

zákona č. 250/2012 Z.z., 

2. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z., pretože v období       

od 12.2.2015 do 28.2.2015 nepostupoval pri fakturácii distribúcie elektriny užívateľom 

distribučnej sústavy, uvedeným v prílohe č. 8 a 12 protokolu č. 147/2017 o výsledku vykonanej 

kontroly, v súlade s rozhodnutím úradu č. 0152/2015/E z 30.1.2015, ktorým úrad zmenil 

s účinnosťou od 12.2.2015 do 31.12.2016 rozhodnutie úradu č. 0193/2014/E z 31.12.2013, 

ktorým úrad schválil tarifu za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny 

a podmienky ich uplatnenia, tarifu za straty pri distribúcii elektriny pre jednotlivé skupiny 

odberateľov elektriny pre spoločnosť Priemyselný park Štúrovo, ale uplatnil tarify schválené 

rozhodnutím úradu č. 0193/2014/E, ktoré boli platné pre obdobie od 1.1.2014 do 11.2.2015, 

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

3. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z., pretože v období 

od 20.8.2014 do 31.8.2014 fakturoval odberateľom elektriny pripojeným do miestnej 

distribučnej sústavy, ktorej je prevádzkovateľom, uvedeným v tabuľke na strane č. 7 a 8, bod 

2.1.1.3 protokolu č. 147/2017 o výsledku vykonanej kontroly na koncovú spotrebu elektriny 

tarifu za prevádzkovanie systému vo výške 19,8200 eur/MWh namiesto 21,8200 eur/MWh 

stanovenú rozhodnutím úradu č. 0329/2014/E z 19.8.2014, ktorým úrad s účinnosťou                   

od 20.8.2014 do 31.12.2014 zmenil svoje rozhodnutie č. 0105/2014/E z 20.12.2013, ktorým 

úrad určil pre regulovaný subjekt OKTE, a.s. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava ceny                            

za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému, čím sa 

dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z.z., 

4. porušil povinnosť podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z.z., pretože na svojom 

webovom sídle www.ppsturovo.sk nezverejnil obchodné podmienky pripojenia do distribučnej 

sústavy v súlade s ustanovením časti 2.1 bod 12 Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy, ktorej je prevádzkovateľom, schváleného rozhodnutím úradu č. 

0018/2013/P-PP z 5.8.2013, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. ah) 

zákona č. 250/2012 Z.z., 

5. porušil povinnosť podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z.z., pretože na svojom 

webovom sídle www.ppsturovo.sk nezverejnil vzor protokolu o funkčných skúškach v súlade 

s ustanovením Prílohy č. 2 Protokoly o vykonaní funkčnej skúšky, časť A. bod 3. 

Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy Priemyselný park Štúrovo, 

schváleného rozhodnutí úradu č. 0018/2013/P-PP z 5.8.2013, čím sa dopustil správneho deliktu 

podľa § 36 ods. 1 písm. ah) zákona č. 250/2012 Z.z., 

6. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z.z., pretože                         

vo vyúčtovaní distribúcie elektriny odberateľom elektriny v období rokov 2014 až 2016 

neuviedol informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality podľa druhej vety       

§ 7 ods. 18 vyhlášky úradu č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení 

vyhlášky č. 423/2013 Z.z. (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z.z.“), čím sa dopustil správneho 

deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. f) zákona č. 250/2012 Z.z., 

7. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z.z., pretože                         

vo vyúčtovaní dodávky plynu odberateľom plynu v období rokov 2014 až 2016 neuviedol 

http://www.ppsturovo.sk/
http://www.ppsturovo.sk/
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informáciu, kde je zverejnené vyhodnotenie štandardov kvality podľa druhej vety § 56 ods. 7 

vyhlášky č. 24/2013 Z.z., čím sa dopustila správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. af) zákona 

č. 250/2012 Z.z., 

8. porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z., pretože pripojil      

do Miestnej distribučnej sústavy Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, 

IČO: 31 410 146 (ďalej len „MDS Štúrovo“) zariadenie výrobcu elektriny GPWE-A s.r.o., 

Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava, pričom neuzatvoril s prevádzkovateľom regionálnej 

distribučnej sústavy, spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava novú zmluvu o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy s maximálnou 

rezervovanou kapacitou vo výške celkového inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu 

elektriny výrobcu elektriny GPWE-A s.r.o., maximálne však do výšky rezervovanej kapacity, 

ktorú je možné technicky dodať do regionálnej distribučnej sústavy podľa § 43 ods. 3 vyhlášky 

č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších 

predpisov, nedodržal cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 

vydaného úradom, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 

250/2012 Z.z.      

Proti rozhodnutiu č. 0011/2018/K podala spoločnosť Priemyselný park Štúrovo, 

zastúpená advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 

Bratislava IČO: 36 862 711 v súlade s § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Podanie 

označené ako „Odvolanie proti rozhodnutiu č. 0011/2018/K“ bolo prvostupňovému orgánu 

doručené 14. mája 2018 a zaevidované pod č. 17200/2018/BA.  

Dňa 13. júna 2018 bolo odvolanie spolu so spisovým materiálom v súlade s § 57 ods. 2 

správneho poriadku postúpené odvolaciemu orgánu, ktorým je podľa § 5 ods. 6 písm. c) zákona 

č. 250/2012 Z. z. predseda úradu (ďalej len „odvolací orgán“). 

V odvolaní Priemyselný park Štúrovo uvádza k správnemu deliktu pod bodom 1.,              

že uznáva svoje pochybenie spočívajúce v nesprávnej fakturácii dodávky elektriny 

odberateľom elektriny kategórie malý podnik v období od 27.2.2015 do 31.12.2015. 

Opakovane uznáva, že v dôsledku tejto nesprávnej fakturácie boli poškodení odberatelia 

elektriny kategórie malý podnik a toto poškodenie vyčíslila sumou 308,77 eur. Uviedol, že toto 

jeho pochybenie spôsobené zlyhaním ľudského faktora nemožno hodnotiť ako závažné 

a uviedol, že bezprostredne po tomto zistení podnikol kroky smerujúce k náprave zistených 

pochybení a vysporiadaniu vlastného bezdôvodného obohatenia na úkor odberateľov elektriny. 

V odvolaní k správnemu deliktu pod bodom 2. Priemyselný park Štúrovo uvádza,           

že uznáva svoje pochybenie spočívajúce v nesprávnej fakturácii distribúcie elektriny 

užívateľom distribučnej sústavy v časti tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy 

a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny pre jednotlivé skupiny 

odberateľov v období od 12.2.2015 do 28.2.2015. Poukázal na toto, že toto porušenie všeobecne 

záväzných právnych predpisov v dôsledku nerešpektovania právoplatného rozhodnutia úradu 

trvalo len 17 dní, nespôsobilo žiadnemu odberateľovi škodu, keďže tarify účtoval v nižšej výške 

ako mal v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu.  

 V odvolaní k správnemu deliktu pod bodom 3. Priemyselný park Štúrovo uvádza,          

že v období 20.8.2014 do 31.8.2014 vyfakturoval odberateľom elektriny pripojeným                    
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do miestnej distribučnej sústavy, ktorej je prevádzkovateľom, na koncovú spotrebu elektriny 

tarifu za prevádzkovanie systému v nesprávnej výške, ktorá nebola súladná s rozhodnutím 

úradu, ktorým úrad určil pre regulovaný subjekt OKTE, a.s., Mlynské nivy č. 48, 821 09 

Bratislava (ďalej len „OKTE, a.s.“) ceny za poskytovanie systémových služieb 

v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému. Uvádza, že toto porušenie trvalo len 11 dní 

a že sa jedná o jej ojedinelé a náhodné pochybenie. Ako dôvod tohto pochybenie uvádza 

skutočnosť, že v období od 20.8.2014 do 31.8.2014 nemal vedomosť o vydaní predmetného 

rozhodnutia úradu pre OKTE, a.s. Rozporuje skutočnosť, že nerešpektovaním rozhodnutia 

vydaného úradom pre OKTE, a.s., ktoré jej nebolo doručené a ktoré bolo vydané v konaní, 

ktorého nebola účastníkom, by porušil povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 29 ods. 1        

písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z. 

V odvolaní k správnemu deliktu pod bodom 4. Priemyselný park Štúrovo uvádza,            

že obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sústavy v súlade s Prevádzkovým 

poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy schváleným rozhodnutím úradu                             

č. 0018/2013/P-PP na svojom webovom sídle www.ppsturovo.sk zverejnil. Uznáva, že v čase 

zisťovania úradom tieto obchodné podmienky na webovom sídle www.ppsturovo.sk zverejnené 

neboli a odôvodňuje to bližšie nešpecifikovanými aktuálnymi technickými problémami 

súvisiacimi so skutočnosťou, že jeho webové sídlo na základe zmluvného vzťahuje spravuje 

externý podnikateľský subjekt. Bezprostredne po identifikácii tohto nešpecifikovaného 

technického problému avizuje zjednania nápravy. 

V odvolaní k správnemu deliktu pod bodom 5. Priemyselný park Štúrovo argumentuje 

obdobne ako v prípade správneho deliktu pod bodom 4. Uvádza, že protokol o funkčných 

skúškach na svojom webovom sídle www.ppsturovo.sk zverejnil a uznáva, že v čase zisťovania 

úradom protokol o funkčných skúškach na jej webovom sídle www.ppsturovo.sk k dispozícii 

nebol. Priemyselný park Štúrovo to vysvetľuje bližšie nešpecifikovanou technickou poruchou 

súvisiacou s prevádzkovaním jeho webového sídla externým podnikateľským subjektom. A aj 

v tomto prípade avizuje zjednanie nápravy smerujúce k odstráneniu problému.            

 V odvolaní k správnemu deliktu pod bodom 6. Priemyselný park Štúrovo uznáva,           

že na niektorých faktúrach o vyúčtovaní distribúcie elektriny odberateľom elektriny v období 

rokov 2014 až 2016 neuviedol informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality. 

Tento nedostatok považuje len za formálny argumentujúc, že štandardy kvality uverejňuje na 

svojom webovom sídle www.ppsturovo.sk a jej odberateľom je zrejmé, kde je vyhodnotenie 

štandardov kvality uverejnené. Uvádza, že v dôsledku toho, že samostatne vyučtováva 

distribúciu elektriny len trom subjektom a len v prípade jedného subjektu došlo k neuvedeniu 

vyžadovanej informácie vo fakturačnom období od marca do decembra 2016.  

V odvolaní k správnemu deliktu pod bodom 7. Priemyselný park Štúrovo argumentuje 

obdobne ako v prípade správneho deliktu pod bodom 6., keď označuje neuvedenie informácie 

o tom, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality vo vyúčtovaní dodávok plynu 

odberateľom plynu v období rokov 2014 až 2016 len za formálny nedostatok. Poukazuje na to, 

že vyhodnotenie štandardov kvality vo vyúčtovaní dodávok plynu uverejňuje v súlade so 

zákonnými povinnosťami na svojom webovom sídle.  

V odvolaní k správnemu deliktu pod bodom 8. Priemyselný park Štúrovo uvádza,            

že v dôsledku citovaných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a vzhľadom      

na skutočnosť, že boli splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia 

http://www.ppsturovo.sk/
http://www.ppsturovo.sk/
http://www.ppsturovo.sk/
http://www.ppsturovo.sk/
http://www.ppsturovo.sk/
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zariadenia na výrobu elektriny, jej ako prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy,              

po podaní žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny, vznikla povinnosť uzavrieť 

zmluvu o pripojení so spoločnosťou GPWE-A s.r.o., ako výrobcom elektriny a vlastníkom 

elektroenergetického zariadenia a povinnosť pripojiť toto zariadenie na výrobu elektriny            

do miestnej distribučnej sústavy. Súčasne poukazuje na skutočnosť, že napriek jej snahe 

nedošlo z dôvodom na strane prevádzkovateľa nadradenej distribučnej sústavy, spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., k uzavretiu zmluvy o pripojení do regionálnej distribučnej 

sústavy. Záverom Priemyselný park Štúrovo k tomuto správnemu deliktu uvádza vyjadrenie, 

že právny názor úradu ako prvostupňového správneho orgánu o porušení povinnosti podľa            

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z. považuje za nesprávny.  

Záverom odvolania Priemyselný park Štúrovo navrhuje, aby prvostupňový správny  

orgán rozhodol tak, že zníži uloženú pokutu na dolnú hranicu sadzby ustanovenej § 36 ods. 3 

písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z., alternatívne, žiada o takéto zníženie pokuty odvolací orgán. 

Odvolací orgán v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal v celom rozsahu 

rozhodnutie č. 0011/2018/K z 24.4.2018, 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 orgánom jednotlivo, ako aj                    

vo vzájomných súvislostiach a zistil nasledovné: 

Prvostupňový orgán pri výkone svojej pôsobnosti vymedzenej zákonom                                

č. 250/2012 Z.z. zistil, že v prípade spoločnosti Priemyselný park Štúrovo došlo k viacerým 

porušeniam všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú uvedené vyššie a ako sú 

zadokumentované  v protokole č. 147/2017 o výsledku vykonanej kontroly. 

Priemyselný park Štúrovo bol 1.4.1992 zapísaný do Obchodného registra Okresného 

súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10458/N. Na základe výpisu z obchodného registra je 

predmetom jeho podnikania, okrem iných činností, aj výroba elektriny, rozvod elektriny 

a rozvod plynu.  Priemyselný park Štúrovo je v súčasnosti držiteľom povolenia                                 

č. 2006P 0054 – 7. zmena na predmet podnikania plynárenstvo, rozsah podnikania distribúcia 

plynu, dodávka plynu a povolenia č. 2006E 0187 – 5. zmena na predmet podnikania 

elektroenergetika, rozsah podnikania distribúcia elektriny, dodávka elektriny. 

Úrad listom ev. č. 10059/2018/BA zo dňa 27. 03. 2018 oznámil Priemyselnému parku 

Štúrovo začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenia zákona           

č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil Priemyselnému parku 

Štúrovo, že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené 

v protokole č. 147/2017 o výsledku vykonanej kontroly, ako aj prípadné ďalšie podklady 

súvisiace so správnym konaním.  

1. Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších 

povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade 

s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa 

všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. 

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. na účely tohto zákona sa maximálnou cenou      

rozumie cena, ktorú nie je možné prekročiť. 
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Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Priemyselný park Štúrovo uplatnil vo fakturácii 

dodávky elektriny za obdobie od 27.2.2015 do 31.12.2015 odberateľom elektriny kategórie 

malý podnik, ktorých zoznam sa nachádza v prílohe č. 4 k protokolu, cenu 55,7015 eur/MWh, 

pričom maximálna cena schválená rozhodnutím č. 0267/2015/E bola vo výške                     

52,6957 eur/MWh, čím porušil povinnosť vykonávať regulovanú činnosť v súlade 

s právoplatným rozhodnutím úradu podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 

Odvolací orgán sa stotožňuje so závermi prvostupňového správneho orgánu uvedenými 

v odvolaním napadnutom prvostupňovom rozhodnutí, že týmto konaním Priemyselný park 

Štúrovo naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 

250/2012 Z.z. Túto skutočnosť  Priemyselný park Štúrovo ani nespochybňuje.   

2. Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších 

povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade 

s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa 

všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že  Priemyselný park Štúrovo nepostupoval               

pri fakturácii distribúcie elektriny užívateľom distribučnej sústavy v období od 12.2.2015          

do 28.2.2015 v súlade s rozhodnutím úradu č. 0152/2015/E, ale uplatnil jednotlivé tarify 

schválené úradom rozhodnutím č. 0193/2014/E, ktoré boli platné do 11.2.2015, čím porušil 

povinnosť vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu podľa     

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. Odvolací orgán sa stotožňuje so závermi 

prvostupňového správneho orgánu uvedenými v odvolaním napadnutom prvostupňovom 

rozhodnutí, že týmto konaním Priemyselný park Štúrovo naplnil skutkovú podstatu správneho 

deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z.z. Túto skutočnosť Priemyselný park 

Štúrovo ani nespochybňuje.   

3. Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších 

povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade 

s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa 

všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. 

Úrad podľa § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 221/2013 Z. z.,  

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška  

č. 221/2013 Z. z.“) s účinnosťou od 30.7.2013. Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad 

vydal vyhlášku č. 189/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu  

č. 221/2013 Z. z., s účinnosťou od 01.7.2014 (ďalej len „vyhláška č. 221/2013 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 189/2014 Z. z.“). 

Podľa § 12 ods. 12 vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. pre odberateľa 

elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie 

systému TPSt za všetku elektrinu odobratú z nadradenej sústavy  

a distribuovanú odberateľom elektriny pripojeným do tejto miestnej distribučnej sústavy 

vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení 

na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanej 

na vlastnú spotrebu elektriny alebo dodanej odberateľom elektriny bez použitia nadradenej 

sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá                         

z nadradenej distribučnej sústavy. 
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Úrad podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 24/2013 Z. z.,  

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá  

pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z. z.“) s účinnosťou 

od 01. 02. 2013. Podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad vydal vyhlášku č. 423/2013 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 24/2013 Z. z., s účinnosťou od 1.1.2014 (ďalej 

len „vyhláška č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.“). 

Podľa § 11 ods. 7 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. účastník trhu       

s elektrinou, ktorý si pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto zvolil režim prenesenej 

zodpovednosti za odchýlku, uhradí platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie 

systému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za jeho odberné alebo odovzdávacie miesto prevzal 

zodpovednosť za odchýlku, a to v rozsahu koncovej spotreby elektriny na danom odbernom 

alebo odovzdávacom mieste. 

Podľa § 11 ods. 10 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. do koncovej 

spotreby na odbernom alebo odovzdávacom mieste sa započíta koncová spotreba elektriny 

odberateľov elektriny pripojených do sústavy, koncová spotreba elektriny odberateľov 

elektriny pripojených priamym vedením, ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny   

a vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy. 

Tarifu za prevádzkovanie systému na rok 2014 určil úrad pre organizátora krátkodobého trhu 

s elektrinou OKTE, a.s., rozhodnutím č. 0105/2014/E z 20.12.2013 (ďalej len „rozhodnutie        

č. 0105/2014/E“) vo výške 19,8200 eur/MWh. Rozhodnutím č. 0329/2014/E z  19.08.2014 

(ďalej len „rozhodnutie č. 0329/2014/E“) úrad zmenil číselnú hodnotu 19,8200 eur/MWh 

v rozhodnutí č. 0105/2014/E na číselnú hodnotu 21,8200 eur/MWh s účinnosťou od 20.8.2014 

do 31.12.2014. 

Podľa § 2 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. na účely tohto zákona sa pevnou cenou rozumie 

cena, ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže na technickú 

jednotku. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Priemyselný park Štúrovo vyfakturoval  

niektorým odberateľom elektriny pripojeným do MDS Štúrovo, uvedeným v tabuľke na strane 

7 a 8 protokolu, za obdobie od 20.8.2014 do 31.8.2014 na koncovú spotrebu elektriny tarifu 

za prevádzkovanie systému vo výške 19,8200 eur/MWh v rozpore s rozhodnutím 

č. 0329/2014/E, ktorým bola úradom určená tarifa za prevádzkovanie systému pre OKTE, a.s. 

v období od 20.8.2014 do 31.12.2014 vo výške 21,8200 eur/MWh, čím porušil povinnosť podľa 

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. a naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu 

podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z.z. Túto skutočnosť Priemyselný 

park Štúrovo ani nespochybňuje. Spochybňuje však správnosť záveru prvostupňového 

správneho orgánu o porušení § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z.   

4. Podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. vecnou reguláciou  

je aj rozhodovanie o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete alebo prevádzkovateľa zásobníka. 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 2         

písm. a) až c), e) a m) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu 

s plynom. 
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Úrad vydal spoločnosti Priemyselný park Štúrovo prevádzkový poriadok  

(ďalej len „PP“) rozhodnutím č. 0018/2013/P-PP dňa 05. 08. 2013 (ďalej len „rozhodnutie 

č. 0018/2013/P-PP“), ktoré je v prílohe č. 19 k protokolu. 

Podľa časti 2.1 bodu 12. PP prevádzkovateľ distribučnej sústavy zverejňuje na svojom 

webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sústavy.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Priemyselný park Štúrovo nemá na svojom 

webovom sídle www.ppsturovo.sk zverejnené obchodné podmienky pripojenia do distribučnej 

sústavy v súlade s ustanovením časti 2.1 bodu 12. PP schváleného úradom rozhodnutím 

č. 0018/2013/P-PP, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z.z. a naplnil 

skutkovú podstatu správneho deliktu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. ah) zákona                       

č. 250/2012 Z.z. Túto skutočnosť Priemyselný park Štúrovo ani nespochybňuje. 

5. Podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. vecnou reguláciou  

je aj rozhodovanie o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete alebo prevádzkovateľa zásobníka. 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 2 písm. 

a) až c), e) a m) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu 

s plynom. 

Úrad vydal spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a. s. PP rozhodnutím  

č. 0018/2013/P-PP, ktoré je v prílohe č. 19 k protokolu. 

Podľa prílohy č. 2 Protokoly o vykonaní funkčnej skúšky, časť A. bod 3. PP  

prevádzkovateľ distribučnej sústavy uverejňuje vzor protokolu o funkčných skúškach  

na svojom webovom sídle.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Priemyselný park Štúrovo nemá na svojom 

webovom sídle www.ppsturovo.sk zverejnený vzor protokolu o funkčných skúškach v súlade  

s ustanovením prílohy č. 2 Protokoly o vykonaní funkčnej skúšky, časť A. bod 3. PP 

schváleného úradom rozhodnutím č. 0018/2013/P-PP, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 4 

zákona č. 250/2012 Z.z. a naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa ustanovenia § 36 

ods. 1 písm. ah) zákona č. 250/2012 Z.z. Túto skutočnosť Priemyselný park Štúrovo ani 

nespochybňuje. 

6. Podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších 

povinností ustanovených v tomto zákone povinný dodržiavať pravidlá trhu. 

Úrad podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 24/2013 Z. z. s účinnosťou 

od 01. 02. 2013. Podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad vydal vyhlášku č. 423/2013 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2013 Z. z., s účinnosťou  

od 01. 01. 2014. 

Podľa § 7 ods. 18 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. vyúčtovanie 

distribúcie elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv 

súvisiacich s distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny. Vyúčtovanie distribúcie 

elektriny obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vyúčtovania distribúcie elektriny, napr. faktúry 

uvedené v prílohe č. 23 k protokolu, vystavené Priemyselným parkom Štúrovo za roky           

2014 - 2016 pre odberateľov elektriny neobsahovali informáciu podľa druhej vety  

§ 7 ods. 18 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z., čím Priemyselný park 

http://www.ppsturovo.sk/
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Štúrovo porušil povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. a naplnil 

skutkovú podstatu správneho deliktu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. af) zákona                       

č. 250/2012 Z.z. Túto skutočnosť Priemyselný park Štúrovo ani nespochybňuje. 

7. Podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších 

povinností ustanovených v tomto zákone povinný dodržiavať pravidlá trhu. 

Úrad podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. vydal vyhlášku č. 24/2013 Z. z. s účinnosťou 

od 01. 02. 2013. Podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad vydal vyhlášku č. 423/2013 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2013 Z. z., s účinnosťou  

od 01. 01. 2014.  

Podľa § 56 ods. 7 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. vyúčtovanie 

združenej dodávky plynu odberateľom plynu obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv 

súvisiacich s dodávkou plynu, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto 

evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, a samostatne vyčíslený údaj o cene 

za dodávku plynu, ktorá zahŕňa nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa plynu, 

prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a 

prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu. Vyúčtovanie dodávky plynu obsahuje informáciu, 

kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vyúčtovania dodávky plynu, napr. faktúry 

uvedené v prílohách č. 27 a 29 k protokolu, vystavené Priemyselným parkom  

Štúrovo v rokoch 2014 – 2016 neobsahovali informáciu podľa druhej vety § 56 ods. 7 vyhlášky 

č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z., čím Priemyselný park Štúrovo porušil 

povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. a naplnil skutkovú podstatu 

správneho deliktu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. af) zákona č. 250/2012 Z.z. Túto 

skutočnosť Priemyselný park Štúrovo ani nespochybňuje. 

8. Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších 

povinností ustanovených v tomto zákone povinný vykonávať regulovanú činnosť v súlade 

s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a dodržiavať cenovú reguláciu podľa 

všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. 

Úrad vydal s účinnosťou od 30. 07. 2013 vyhlášku č. 221/2013 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

Podľa § 43 ods. 3 vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,  

ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, 

ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy, alebo sa mení maximálna rezervovaná 

kapacita existujúceho zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojeného do miestnej 

distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľ 

miestnej distribučnej sústavy uzatvára s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, 

do ktorej je miestna distribučná sústava prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 

pripojená, zmluvu o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy s maximálnou rezervovanou 

kapacitou vo výške celkového inštalovaného výkonu takého zariadenia na výrobu elektriny, 

maximálne však do výšky rezervovanej kapacity, ktorú je technicky možné dodať 

do regionálnej distribučnej sústavy. 

MDS Štúrovo je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava (ďalej len „ZSD, a.s.“) v odbernom mieste s EIC 
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kódom 24ZZS8704890000T a v odovzdávacom mieste 24ZZSVYR0000649H. Do MDS 

Štúrovo je na napäťovej úrovni vn pripojený výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou 

výrobou v spaľovacom motore s palivom z katalyticky spracovaného odpadu vyrobenej 

v zariadení výrobcu elektriny kogeneračná jednotka – A s celkovým inštalovaným výkonom 

0,999 MW, nachádzajúcom sa na adrese Továrenská 3344,  Štúrovo, na pozemku parc. 

č. 1399/278 v k. ú. Štúrovo (ďalej len „zariadenie výrobcu“) - spoločnosť GPWE-A s.r.o., 

Mickiewiczova 2, Bratislava (ďalej len „GPWE-A s.r.o.“). Zariadenie bolo uvedené 

do prevádzky 28. 12. 2016 podľa rozhodnutia č. 6/22950-16922/16SÚ Mesta Štúrovo,  

ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. 12. 2016. Do MDS Štúrovo je spoločnosť GPWE-A s.r.o. 

pripojená na základe „Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do miestnej 

distribučnej sústavy spoločnosti Priemyselný park Štúrovo, a. s.“ zo dňa 18. 08. 2016. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Priemyselný park Štúrovo pripojil do MDS 

Štúrovo zariadenie výrobcu elektriny GPWE-A s.r.o., pričom neuzatvoril s prevádzkovateľom 

regionálnej distribučnej sústavy ZSD, a.s. novú zmluvu o pripojení do regionálnej distribučnej 

sústavy s maximálnou rezervovanou kapacitou vo výške celkového inštalovaného výkonu 

takého zariadenia na výrobu elektriny, maximálne však do výšky rezervovanej kapacity,       

ktorú je technicky možné dodať do regionálnej distribučnej sústavy v zmysle § 43 ods. 3 

vyhlášky č. 221/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, čím nedodržal cenovú reguláciu podľa 

všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom, porušil ustanovenie § 29 ods. 1 

písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. a naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa                    

§ 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. Túto skutočnosť  Priemyselný park Štúrovo 

spochybňuje, nesúhlasí s ňou, argumentujúc povinnosťou pripojiť zariadenie na výrobu 

elektriny do sústavy a nemožnosťou uzavrieť zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom 

nadradenej distribučnej sústavy, spoločnosťou ZSD, a.s. 

Priemyselný park Štúrovo, a.s. v podanom odvolaní sumarizuje správne delikty 

a porušenia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov do podoby, že sa nedopustil  

správnych deliktov uvedených v bodoch 3. a 8. výrokovej časti prvostupňového rozhodnutia. 

Správne delikty uvedené v bodoch 1., 2., 4., 5., 6. a 7. výrokovej časti prvostupňového 

rozhodnutia považuje len za administratívne pochybenia.  

Odvolací orgán má za to, že bez ohľadu na argumentáciu Priemyselného parku Štúrovo,  

ktorá nespochybňuje porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a spáchania 

správnych deliktov podľa bodov 1., 2., 4., 5., 6. a 7. výrokovej časti prvostupňového 

rozhodnutia a označuje ich za administratívne pochybenia, je nepochybné a nerozporuje to ani  

Priemyselný park Štúrovo, že v týchto bodoch objektívne došlo k porušeniu uvedených 

ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a naplneniu skutkovej podstaty 

uvedených správnych deliktov. Možno akceptovať názor Priemyselného parku Štúrovo, že ich 

spoločenská nebezpečnosť nie je vysoko závažná a vo vzťahu k odberateľom elektriny neboli 

týmito deliktami spôsobené závažné škody. Nič to však nemení na skutočnosti, že sa jedná 

o konanie, ktoré je v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vôľou 

zákonodarcu nepochybne bolo takéto konanie prostredníctvom všeobecne záväzných právnych 

prepisov označiť za protispoločenské a protizákonné a za predpokladu, že k takémuto konaniu 

zo strany akéhokoľvek regulovaného subjektu príde, uložiť mu všeobecne záväznými právnymi 

predpismi stanovenú sankciu. Odvolací orgán nemôže ignorovať skutočnosť, že sa jedná 
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celkom o šesť porušení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými bola šesťkrát 

naplnená skutková podstata správnych deliktov stanovených príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

Pokiaľ ide o porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a správne delikty 

podľa bodov 3. a 8. výrokovej časti prvostupňového rozhodnutia, uvádza odvolací orgán 

nasledovné. Priemyselný park Štúrovo síce namieta, že pokiaľ ide o správny delikt podľa bodu 

3., je právny názor prvostupňového správneho orgánu nesprávny, nespochybňuje skutočnosť, 

že vyfakturoval niektorým odberateľom elektriny pripojeným do MDS Štúrovo, uvedeným 

v tabuľke na strane 7 a 8 protokolu, za obdobie od 20.8.2014 do 31.8.2014 na koncovú spotrebu 

elektriny tarifu za prevádzkovanie systému vo výške 19,8200 eur/MWh v rozpore 

s rozhodnutím č. 0329/2014/E, ktorým bola úradom určená tarifa za prevádzkovanie systému 

pre OKTE, a.s. v období od 20.8.2014 do 31.12.2014  vo výške 21,8200 eur/MWh. Týmto 

rozhodnutím úrad určil ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike 

a za prevádzkovanie systému na rok 2014 pre regulovaný subjekt OKTE, a.s. Priemyselný park 

Štúrovo vedomosť o rozhodnutiach úradu, ktorými sa stanovujú a určujú ceny a tarify 

za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému mal, 

keďže tieto ceny a tarify fakturoval nesprávne, resp. podľa v danom čase už neplatného 

rozhodnutia. To znamená, že mal vedomosť o rozhodnutí, ktorým úrad určil ceny a tarify 

za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému             

do 19.8.2014 a takisto mal vedomosť aj o ďalších rozhodnutiach, ktorými úrad určil ceny 

a tarify za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému 

po 1.9.2014. Okrem toho úrad uvádza aj podstatnú skutočnosť, a síce, že OKTE, a.s. ako 

špecifický regulovaný subjekt podľa § 37 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike okrem iného 

zverejňuje všetky rozhodnutia na svojom webovom sídle. Takto na svojom webovom sídle 

www.okte.sk zverejnil aj predmetné rozhodnutie úradu č. 0329/2014/E. Obdobne svoje 

rozhodnutia na svojom webom sídle www.urso.gov.sk zverejňuje aj úrad ako regulačný orgán. 

Odvolací orgán preto nemohol prisvedčiť argumentácii Priemyselného parku Štúrovo týkajúcej 

sa porušenia ustanovenia § 29 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. a naplnenia skutkovej 

podstaty správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. af) zákona č. 250/2012 Z. z. a má toto 

porušenie za preukázané.  

Pokiaľ ide o porušenie ustanovenia § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. 

a naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona 

č. 250/2012 Z. z., má ho odvolací orgán za dostatočne zistený a preukázaný. Súhlasí s úvahou 

prvostupňového správneho orgánu v smere, že Priemyselný park Štúrovo pripojil do sústavy 

zariadenie výrobcu elektriny aj napriek tomu, že mal vedomosť o tom, že prevádzkovateľ 

regionálnej distribučnej sústavy pozastavil prijímanie žiadostí o pripojenie zariadenia na 

výrobu elektriny z dôvodu nevyhnutnej a neodkladnej potreby odbornej analýzy vplyvu už 

pripojených zariadení na výrobu elektriny a plánovane pripojených zariadení na výrobu 

elektriny do regionálnej distribučnej sústavy na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania 

regionálnej distribučnej sústavy a na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania prenosovej 

sústavy ako nadradenej sústavy a následného nastavenia podmienok pre pripojenie nových 

zariadení na  výrobu elektriny. To bol aj dôvod prečo  prevádzkovateľ regionálnej distribučnej 

http://www.okte.sk/
http://www.urso.gov.sk/
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sústavy ani v roku 2014 neuzatvoril s Priemyselným park Štúrovo zmluvu o pripojení a žiadosť 

odmietol.  

Ustanovenie § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z.z. umožňuje výrobcovi elektriny 

pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné 

podmienky pripojenia do sústavy. Podobne písm. b) dáva možnosť výrobcovi elektriny právo 

uzatvoriť zmluvu o prístupe do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky 

prístupu do sústavy. 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. je prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy povinný, okrem iného zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie 

sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia 

a energetickú účinnosť, zabezpečiť prístup do sústavy na transparentnom a nediskriminačnom 

princípe, prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom distribučnú kapacitu, 

dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb.    

 Podľa ustanovenia § 2 písm. a) bod 15 Vyhlášky č. 24/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s plynom sa v elektroenergetike na účely tejto vyhlášky maximálnou rezervovanou kapacitou 

maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z distribučnej sústavy;               

na napäťovej úrovni vvn a vn je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového 

výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy a určená v pripojovacích 

podmienkach a na napäťovej úrovni nn sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná 

hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch                

a pre odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia vybavené určeným meradlom                        

s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná 

kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia, ako je hodnota kapacity zodpovedajúca 

amperickej hodnote hlavného ističa; maximálnou rezervovanou kapacitou pri výrobe kapacita, 

ktorú prevádzkovateľ sústavy rezervuje výrobcovi elektriny v sústave pre zariadenie na výrobu 

elektriny vo výške, ktorá zodpovedá celkovému inštalovanému elektrickému výkonu zariadenia 

na výrobu elektriny a ktorú prevádzkovateľ sústavy rezervuje výrobcovi elektriny a ktorý je 

zároveň technicky možné dodať do sústavy.  

Z vyššie uvedených ustanovení je zrejmé, že ZDS, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej 

distribučnej sústavy je povinná zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie 

sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia 

a energetickú účinnosť, zabezpečiť prístup do sústavy na transparentnom a nediskriminačnom 

princípe, prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom distribučnú kapacitu, 

dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb.    

Súčasne je zrejmé, že ZDS, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je 

povinná  výrobcom elektriny zabezpečiť v sústave maximálnu rezervovanú kapacitu pre ich 

zariadenia na výrobu elektriny vo výške, ktorá zodpovedá celkovému inštalovanému 

elektrickému výkonu týchto zariadení na výrobu elektriny tak, aby bolo technicky možné 

vyrobenú elektrinu dodať do sústavy.   

Súčasne je otázne či zariadenie na výrobu elektriny spoločnosti GPWE-A, s.r.o. 

pripojené do miestnej distribučnej sústavy Priemyselného parku Štúrovo za daných okolností 

spĺňalo technické a obchodné podmienky pripojenia do sústavy, bez súhlasu prevádzkovateľa 

nadradenej distribučnej sústavy a možnosti z hľadiska zabezpečenia riadnej prevádzky 
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regionálnej distribučnej sústavy a rezervovania dostatočnej kapacity sústavy tak, aby elektrina 

vyrobená v zariadení na výrobu elektriny mohla byť bezpečne technicky dodaná do sústavy. 

Odvolací orgán preto nemohol prisvedčiť argumentácii Priemyselného parku Štúrovo týkajúcej 

sa porušenia ustanovenia § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. a naplnenia skutkovej 

podstaty správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z. a má toto 

porušenie za preukázané.  

Odvolací orgán má za to, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď                           

pri rozhodovaní použil analogiu legix, čiže aplikoval absorbčnú zásadu. Absorbčná zásada sa 

týka absorbcie sadzieb v tých konaniach, v ktorých sa postihujú správne delikty, ktoré sú               

v súbehu, čiže správny orgán po vyhodnotení závažnosti správnych deliktov uloží sankciu 

podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov, teda za najprísnejšie postihnuteľný. V tomto 

prípade sa jedná o správne delikty, za ktorých porušenie je zákonom stanovené uloženie pokuty 

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. Aj keď niektoré z porušení nemajú vysokú 

spoločenskú nebezpečnosť a neboli nimi spôsobené zásadné škody, jedná sa o celkom osem 

porušení všeobecne záväzných právnych predpisov zakladajúce osem skutkových podstát 

správnych deliktov. Z pohľadu právnej kvalifikácie je všetkých osem porušení všeobecne 

záväzných právnych predpisov rovnako závažných. Z hľadiska skutkového a technického môže  

porušenie podľa bodu 8. prvostupňového rozhodnutia spôsobiť technické problémy 

prevádzkovateľom distribučných sústav.  

Odvolací orgán má na základe vyššie uvedených skutočností za preukázané, že pokuta 

vo výške 25 000,- eur uložená prvostupňovým orgánom rozhodnutím č. 0011/2018/K je 

zodpovedajúca počtu a závažnosti zistených porušení uvedených všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Ďalej odvolací orgán konštatuje, že rovnako ako aj prvostupňový orgán, 

prihliadol na všetky predložené podklady, na dobu trvania porušenia, ako aj na ďalšie 

skutočnosti, ako napríklad neúmyselné porušenie a podobne.    

Spoločnosťou navrhované zníženie pokuty na dolnú hranicu sadzby podľa § 36 ods. 3 

písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z. považuje odvolací orgán vzhľadom na vyššie uvedené               

za neprimerané a neakceptovateľné. Vzhľadom na ustanovením § 36 ods. 3 písm. b) zákona        

č. 250/2012 Z.z. stanovené rozpätie od 500,- eur do 100 000,- eur považuje odvolací orgán 

pokutu určenú prvostupňovým rozhodnutím za primeranú počtu a nebezpečnosti zistených 

porušení všeobecne záväzných právnych prepisov. Pokuta je uložená v dolnej polovici, resp. 

štvrtine sadzby.  

Odvolací orgán umožnil spoločnosti Priemyselný park Štúrovo zastúpenej advokátskou 

kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRBKA, s.r.o. oboznámiť sa podkladmi pred vydaním 

rozhodnutia, ktorú splnomocnený zástupca využil.  

Na základe vyššie uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav                

za spoľahlivo zistený a jeho správnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom 

konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia alebo na zmenu rozhodnutia. O výške 

pokuty rozhoduje prvostupňový orgán, ktorý podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č 250/2012 Z.z.  

uloží 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 následky, ako aj         

na skutočnosť, či sa regulovaný subjekt dopustil správneho deliktu opakovane do 3 rokov          
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odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Odvolací orgán zároveň uvádza,                 

že za najzávažnejší delikt považuje správny delikt uvedený v bode 8., čiže porušenie povinnosti 

podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z., ktorým sa Priemyselný park Štúrovo 

dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. p) zákona č. 250/2012 Z. z.  

Odvolací orgán má za to, že prvostupňový orgán pri ukladaní pokuty Priemyselnému 

park Štúrovo dostatočne zdôvodnil uloženie pokuty vo výške 25 000,- eur, prihliadol                    

na skutkové zistenia a porušeniami všeobecne záväzných právnych prepisov vyvolané následky 

a možné ohrozenia, pričom zohľadnil všetky zákonom ustanovené kritériá, na ktoré je potrebné 

pri ukladaní pokuty prihliadať.  

Rovnako odvolací orgán má za to, že prvostupňový orgán postupoval v súlade                          

s právnymi predpismi upravujúcimi oblasť regulácie sieťových odvetví, ako aj za to,                      

že Priemyselný park Štúrovo v priebehu odvolacieho konania nepredložil nové podklady, ktoré 

by neboli známe prvostupňovému orgánu už v čase vydávania rozhodnutia č. 0011/2018/K.    

Odvolací orgán zároveň upozorňuje spoločnosť Priemyselný park Štúrovo, že pokutu 

uloženú prvostupňovým orgánom je povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu SK59 8180 0000 0070 0044 2847, 

KS 6348, VS 500112018.  

Na základe uvedených skutočností odvolací orgán rozhodol tak, ako je uvedené                

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

   

Poučenie: 

Toto rozhodnutie je konečné a v súlade § 59 ods. 4 správneho poriadku sa nemožno proti nemu 

odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  

                                                                                                   predseda  

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo,  IČO: 31 410 146, 

2. SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava IČO: 36 862 711, 

3. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly 

 

 

 


