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ŠTÁTNA ENERGETICKÁ INŠPEKCIA 

Krajský inšpektorát Bratislava 

                           
Bajkalská 27,  821 01 Bratislava,  

tel.: 53 63 03 77,  fax:02/53 42 10 10,  e-mail: bratislava@seiki.sk  
                      

 

 

 

Č.j.: 182/1400/2011 

ROZHODNUTIE 
 

 Štátna  energetická   inšpekcia   Krajský inšpektorát   v Bratislave v súlade s 

ustanovením § 65  ods.  1  zákona   č.   656/2004  Z.z. o energetike a  o  zmene niektorých   

zákonov   v   znení  neskorších     predpisov      (ďalej  zákon   č.  656/2004 Z.z. )  a  § 32 

zákona   č.  657/2004 Z.z.  o   tepelnej energetike v znení neskorších predpisov ( ďalej zákon 

č. 657/2004 Z.z. ) vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním týchto zákonov  s územnou 

pôsobnosťou pre Bratislavský   kraj     v  zmysle  ustanovenia   §   1   zákona  č. 71/1967 Zb. 

o  správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej správny poriadok)  je zároveň aj 

správnym orgánom, ktorý v súlade s ustanovením § 46 správneho poriadku  vydáva 

rozhodnutie, v ktorom 

 

ukladá pokutu 
 

účastníkovi správneho konania  

 

„Spoločenstvo vlastníkov na Beniakovej 5/A“,  

Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava, IČO 30 852 765 
 

v zmysle § 65 ods. 8  písmeno d) zákona č. 656/2004 Z.z.    

v spojení s § 35  ods. 1 písm b) zákona  č. 657/2004 Z.z.    

vo výške 

 

1 660,-  € 

slovom tisícšesťstošesťdesiat eur 

 

za porušenie povinností odberateľa tepla, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla 

konečnému spotrebiteľovi porušil povinnosti podľa § 17 ods. 3 písm. e) zákona č. 657/2004  

Z.z. v  nadväznosti na § 9 ods. 3 vyhlášky č. 630/2005 Z.z. tým, že vo vyúčtovaní nákladov 

bytu a služieb za rok  2008  nerozpočítal konečnému spotrebiteľovi podľa podania spotrebnú 

zložku podľa indikovaného údaja určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej 

vody  inštalovaného u  konečného  spotrebiteľa, ale nesprávne  mu  určil  nulovú  spotrebnú 

zložku v kontrolovanom období od 1.1.2008 do 30.9.2009. 

     Neplnenie ustanovení zákona č. 657/2004 Z.z. bolo zistené kontrolou inšpektorov ŠEI 

v zmysle ustanovenia § 65 ods. 8 písm. a) zákona č. 656/2004 Z.z. a výsledkom kontrolnej 

činnosti bolo v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 657/2004 Z.z. napísanie protokolu č. 

1/031/10 o výsledku kontroly zo dňa 24.6.2010. 

     Pokutu v celkovej výške 1660,- € uhradí účastník správneho konania „Spoločenstvo 

vlastníkov na Beniakovej 5/A“, Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava, IČO 30 852 765  v  lehote 
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do 10 dní po prevzatí tohto rozhodnutia na účet Štátnej pokladnice Bratislava číslo účtu 

pokút: 7000061833/8180, VS : 182/1400/2011 prevodom z účtu. 
 

 

ODÔVODNENIE 
 

 Kontrolnou    činnosťou    inšpektorov   krajského  inšpektorátu  v zmysle  ustanovenia  

§ 65 ods.8 písmeno a) zákona č. 656/2004 Z.z.  bolo zistené porušenie ustanovenia uvedeného 

zákona  v   subjekte „ Spoločenstvo  vlastníkov  na  Beniakovej  5/A “, Beniakova 5/A, 841 05 

Bratislava, IČO 30 852 765.  

     Výsledkom kontrolnej činnosti bolo v súlade s ustanovením § 65 ods.1 zákona č.656/2004 

Z.z. a § 32 zákona č. 657/2004 Z.z. ), napísanie protokolu číslo 1/031/10 o výsledku kontroly 

zo dňa 24.6.2010.  

 V protokole je konštatované, že kontrolovaný subjekt „Spoločenstvo vlastníkov na 

Beniakovej 5/A“, Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava, IČO 30 852 765  neklasifikoval po 

odpočte TÚV ako meradlo v poruche podľa § 17 ods. 3 písm. e) zákona č. 657/2004 Z.z. 

v nadväznosti na § 9 ods. 6 vyhl. č. 630/2005 Z.z. a neurčil náhradný indikovaný údaj pre 

konečného spotrebiteľa odborným odhadom. Ďalej kontrolovaný subjekt porušil povinnosti 

podľa § 17 ods. 3 písm. e) zák. č. 657/2004 Z.z. v nadväznosti na § 9 ods. 3 vyhl. č. 630/2005 

Z.z. tým, že vo vyúčtovaní nákladov bytu a služieb za r. 2008 nerozpočítal konečnému 

spotrebiteľovi podľa podania spotrebnú zložku podľa indikovaného údaja určeného meradla 

na merania množstva TÚV inštalovaného u konečného spotrebiteľa, ale nesprávne mu určil 

nulovú spotrebnú zložku. Kontrolovaný subjekt vo svojom vyjadrení k protokolu č. 1/031/10 

zo dňa 30.9.2010 sa obhajuje tým, že pri odpočte TÚV k 31.12.2008 nebol vodomer označený 

za nefunkčný, preto považovali poskytnutý údaj ako chybu odpočtu, ktorý predložil samotný 

vlastník bytu. Pri fyzickom prešetrení funkčnosti, bol vodomer funkčný a správne pripočítaval 

pretečené množstvo vody a pri periodickej výmene vodomeru dňa 25.6.2010 bol konečný stav 

12 m3. Uvedené vyjadrenie potvrdzuje, že kontrolovaný subjekt pri vyúčtovaní nákladov 

a služieb za r. 2008 nepostupoval v súlade s vyhl. č. 630/2005 Z.z. § 9 ods. 3 a 6, čím zároveň 

porušil § 17 ods. 3 písm. e), zákona č. 657/2004 Z.z..  

     Na upovedomenie o začatí správneho konania kontrolovaný subjekt odpovedal listom, 

ktorý bol doručený na KI-ŠEI v Bratislave dňa 10.3.2011, v ktorom zopakoval svoje 

vysvetlenie z vyjadrenia k protokolu č. 1/031/10 zo dňa 30.9.2010. 

     Inšpektorát  ako správny orgán prešetril a posúdil uvedené skutočnosti, ktoré boli 

podkladom  pre rozhodnutie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

POUČENIE 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom 

Krajského  inšpektorátu Bratislava na  Štátnu energetickú inšpekciu  Trenčín.  

V súlade s ustanovením § 55 ods. 1 správneho poriadku včasné a riadne podané odvolanie má 

odkladný účinok. 


