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Vec
oznámenie o začatí správneho konania

obec záůtorce
Krtíšska 173198
991 06 Želovce

Vybavuje/telefon Bratislava
Ing. Behonová 12.05.2017
02l58100439

Úrad pre,reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,úrad"), odbor regulácie vodárenstva
Vám ako účastníkovi správneho konania oznamuje, že dňom doručenia tohto listu je podťa

§ 18 zákona č.7111967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších
predpisov (dialej len ,,správny poriadok") začaté konanie vo veci uloženia pokuty podťa

§ 36 ods. 3 písm. c) zákona č. 25012012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej
len ,,zákon ó.25012012 Z. z.").

Podťa § 14 ods. 8 zákona č.25012012 Z. z., akje regulovaným subjektom obec, klorá
vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie podťa osobitnélro predpisu
a je držíteťom potvrdenia o registrácii podťa § 23, je povinná úradu písomne oznémiť cenu
vypočítanú spósobom a v rozsahu podťa § 40 ods, l v ]ehote podťa odseku 5 písm. c).

Preverením pirrenia uvecienej povirurosti bolo uradom zistené, žě regulovaný subjekt
Obec Záůtorce, Krtíšska l73l98, 99t 06 Že\ovce, IČO 00 319 694, (ďalej len ,,Obec
Záůtorceoo), dňiteí potvrdenia o registrácii č,.0024|2013/V-RG, nepostupoval podťa § 14

ods. 8 zékona č.25012012 Z. z. a na prvý rok regulačného obdobia písomne neoznámil cenu
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizácíou vypočítanú podlia všeobecne
závázného právneho predpisu vydaného úradom v lehote do 30. septembra20l6
podťa § 14 ods.5 písm. c) zálkona ě.25012012 Z.z., čím sa dopustil správneho deliktu
podťa § 36 ods. 1 písm. d) zákona č.25012012 Z.z. Podía poštovej pečiatky zaslala Obec
Záhorce oznámenie 0 cene dňa07.10.2016.

Za lveďený správny delikt urad Obci Záhorce uloží pokutu podťa § 36 ods. 3

písm. c) zákona č. 25012012 Z. z. od 100 eur do 1 000 eur.

Podkladom pre správne konanie a vydanie rozhodnutia v predmetnej veci je výhradne
nedodržanie prámej povinnosti ustanovenej v § 14 ods.8 zákona ě.25012012 Z.z. Podía
§ 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 správneho poriadku Vám oznamujeme, že pred lrydaním
rozhodnutia sa móžete na úrade oboznámiť s podkladom pre rozhodnutie, so spósobom jeho
zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie a k spósobujeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
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Ing. Jana Belicová
riaditeťka odboru


