Verzia verejná

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOH/SKO/3/2

Bratislava 30. januára 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0033/OK/2018 začatom dňa 21.12.2018 na základe oznámenia koncentrácie
podľa § 10 ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov podnikateľom Veolia
Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 702 257,
zastúpeným splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Kinstellar,
s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833

rozhodol
na základe § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov tak, že s ú h l a s í
s koncentráciou spočívajúcou podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom Veolia Energia Slovensko,
a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 702 257 nad podnikateľmi:

- SI Teplo, s.r.o., so sídlom Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, IČO: 45 560
404,
- SI HECU, s.r.o., so sídlom Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice, IČO: 46 576 002,
- GasTrading, s.r.o., so sídlom Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice, IČO: 36 285 871,
- SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO:
35 968 486 a
- BIATEC ENERGY s.r.o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 47 036 338
a to na základe Rámcovej akvizičnej zmluvy uzavretej medzi podnikateľmi
SLOVINTEGRA, a.s. a BIATEC GROUP a.s. ako predávajúcimi a podnikateľom
Veolia Energia Slovensko, a. s. ako kupujúcim zo dňa 13.12.2018.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 21.12.2018 podaním zaevidovaným pod číslom 1243/2018/OK6245/2018 od podnikateľa Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 702 257 (ďalej len „Veolia”), zastúpeného splnomocneným
právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Kinstellar, s.r.o., Hviezdoslavovo
nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833 doručené oznámenie koncentrácie
(ďalej len „Oznámenie“) podľa § 10 ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane
hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“). Týmto podaním bolo začaté správne konanie vo veci
predmetnej koncentrácie vedené pod číslom 0033/OK/2018 a v súlade so znením
§ 11 ods. 1 zákona začala dňa 27.12.2018 plynúť lehota 25 pracovných dní na
vydanie rozhodnutia. Oznámenie koncentrácie bolo doplnené dňa 17.01.2019
listom č. 276/2019/OK-286/2019.
2. Vychádzajúc z informácií a podkladov predložených v Oznámení, koncentrácia
spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľom Veolia nad
podnikateľom SI Teplo, s.r.o., so sídlom Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01
Levice (ďalej len „SIT“), SI HECU, s.r.o., so sídlom Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice
(ďalej len „SIH“), GasTrading, s.r.o., so sídlom Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice
(ďalej len „GT“), SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50
Bratislava (ďalej len „SIE“) a BIATEC ENERGY s.r.o., so sídlom Ventúrska 7, 811
01 Bratislava (ďalej len „BIATEC ENERGY“) na základe zmluvy, ako je uvedené vo
výroku rozhodnutia.
3. Účastníkom správneho konania je podnikateľ Veolia. Účastníkmi koncentrácie sú
Veolia na strane nadobúdateľa a podnikatelia SIT, SIH, GT, SIE a BIATEC
ENERGY na strane nadobúdaných.
4. Podľa Oznámenia je spoločnosť Veolia pod nepriamou výlučnou kontrolou
spoločnosti Veolia Environnement S.A. Skupina Veolia pôsobí v troch hlavných
sektoroch: energetické služby, nakladanie s odpadmi a vodohospodárske služby.
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5. Skupina Veolia je činná na Slovensku vo všetkých troch sektoroch. V rámci
energetických služieb pôsobí primárne prostredníctvom spoločnosti Veolia a jej
dcérskych spoločností. Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia je prevádzka
tepelno-technických zariadení, ich údržba, oprava a komplexná modernizácia,
výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. Skupina Veolia poskytuje tiež
technickú správu budov a zabezpečuje projekt energetickej efektívnosti v sektore
verejnej správy na Slovensku. Služby pre priemyselných klientov zabezpečujú
spoločnosti SLOVEO a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 926 163
a Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom,
IČO: 44 069 472 (ďalej len “VUZH”). Medzi ďalšie aktivity spoločnosti VUZH patrí
dodávka a distribúcia elektrickej energie v lokálnej distribučnej sieti, výroba
a distribúcia stlačeného vzduchu, pitnej a priemyselnej vody v lokálnom
priemyselnom areáli, a čistenie a odovzdávanie odpadových vôd. V oblasti výroby
a veľkoobchodného predaja elektrickej energie na Slovensku pôsobia Veolia,
VUZH, Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. a PPC Energy, a.s.
6. V sektore vodohospodárskych služieb pôsobí skupina Veolia prostredníctvom
spoločností Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná
662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968, Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 644 030 a ČOVSPOL, a.s., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 811 188. Skupina Veolia na Slovensku tiež poskytuje environmentálne
a logistické služby, ktoré zahŕňajú zvoz a zber odpadu, údržbu potrubných
systémov, mestské upratovacie služby a riadenie toku odpadov, ako aj spracovanie
a recykláciu odpadov, ako aj inžinierske, poradenské a školiteľské služby, služby
špeciálnych meraní, služby technického a stavebného dozoru, odborné prehliadky
a skúšky plynových, tlakových a elektrických zariadení, služby kontroly meradiel
a iné súvisiace služby.
7. Ako vyplýva z doplnenia Oznámenia nadobúdané spoločnosti [................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..............................................].1 Úrad v tomto prípade neposudzoval už pred
koncentráciou existujúce štrukturálne vzťahy medzi nadobúdanými spoločnosťami,
len vzťahy, ktoré v dôsledku danej koncentrácie vznikajú. Pritom zistil, že ide o
zanedbateľné horizontálne, resp. aj vertikálne prepojenia, ktoré sa týkajú výlučne
spoločnosti SIE ako [.................................................................................................
.....................].2
8. Podľa Oznámenia spoločnosť SIE vyrába a predáva elektrickú energiu, teplo
a poskytuje podporné služby sekundárnej a terciárnej regulácie.
9. Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti GT je distribúcia a dodávka
zemného plynu prostredníctvom vlastnej lokálnej distribučnej siete. Spoločnosť SIH
1
2

Dôverná informácia účastníka konania – štrukturálne vzťahy medzi nadobúdanými spoločnosťami
Dôverná informácia účastníka konania – štrukturálne vzťahy medzi nadobúdanými spoločnosťami
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vyrába a dodáva technologickú vodu upravenú chladením na báze studenej vody
konverziou z tepla, pričom nosičom tepla je horúca voda. Spoločnosť SIT vyrába
a predáva teplo, nakupuje a predáva pitnú vodu pre komunálnu sféru v meste
Levice.
10. Z Oznámenia vyplýva, že spoločnosť BIATEC ENERGY vyrába elektrickú energiu,
ktorú následne dodáva do rozvodnej siete.
11. Vychádzajúc z vyššie uvedených činností, ktoré účastníci koncentrácie
vykonávajú, dochádza v predmetnom prípade k horizontálnemu prekrytiu aktivít
nadobúdateľa a niektorých nadobúdaných spoločností v oblasti výroby
a veľkoobchodného predaja elektriny, ako aj v oblasti poskytovania podporných
služieb a dodávky regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy
SR. Tieto prekrytia však nevzbudzujú súťažné obavy, nakoľko spoločné podiely
účastníkov koncentrácie sú menšie ako 10 %, teda nedosahujú úroveň
ovplyvnených trhov.
12. Rovnako existuje možný vertikálny vzťah medzi aktivitami nadobúdateľa
a nadobúdaných spoločností vzhľadom na ich aktivity v oblasti výroby
a veľkoobchodného predaja elektriny a dodávkami elektriny malým resp. veľkým
priemyselným podnikom. S ohľadom najmä na rozsah činností a trhovú prítomnosť
spoločnosti VUZH zo skupiny nadobúdateľa v rámci dodávok elektriny malým resp.
veľkým priemyselným podnikom (dodávky sú zabezpečené výhradne v lokálnej
distribučnej sústave priemyselného areálu), toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje
súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia
prístupu k zákazníkom.
13. Úrad sa zaoberal ďalej horizontálnym prekrytím a možným prepojením aktivít
účastníkov koncentrácie v oblasti výroby a dodávky tepla z pohľadu
celoslovenského aj lokálneho. Rozhodovacia prax orgánov ochrany hospodárskej
súťaže pritom štandardne vymedzuje relevantný trh výroby a dodávky tepla
z priestorového hľadiska územím rozvodného potrubia, do ktorého je pripojený
daný zdroj výroby tepla.
14. Relevantný trh výroby a dodávky tepla, na ktorom pôsobí skupina Veolia je tak
vymedzený rozsahom tepelnej rozvodnej siete Bratislava – východ na území
mestských častí Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Skupina Veolia ďalej
prevádzkuje teplo-technické zariadenia v mestských častiach Dúbravka
a Petržalka, vlastné domové a blokové kotolne s výrobou, distribúciou a predajom
tepla v mestských častiach Devínska Nová Ves, Karlova Ves a Nové Mesto.
V Bratislave pôsobí aj spoločnosť Veolia Energia Podunajské Biskupice. Okrem
Bratislavy skupina Veolia pôsobí v tejto oblasti vo viacerých obciach (mestách) na
Slovensku.
15. Z nadobúdaných spoločností pôsobia v oblasti výroby a dodávky tepla spoločnosti
SIE a SIT v Leviciach. Zo skutočnosti, že žiadna spoločnosť skupiny Veolia v tejto
oblasti v Leviciach nepôsobí vyplýva, že skupina Veolia a nadobúdané spoločnosti
nepôsobia na rovnakých priestorových relevantných trhoch.
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16. Predmetná koncentrácia nebude mať negatívny dopad na súťaž ani z pohľadu
celoslovenského pôsobenia skupiny Veolia. V oblasti výroby a dodávok tepla
pôsobí v tejto oblasti na trhu okrem štátnych teplární aj viacero ďalších spoločností
prevádzkujúcich teplárne vo viacerých lokalitách v rámci SR (napr. skupiny STEFE,
ENGIE, ČEZ). V tomto prípade úrad zobral do úvahy aj skutočnosť, že cenotvorba
a štandardy výroby, distribúcie a dodávok tepla podliehajú regulácii Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví.
17. Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so
zjednodušeným odôvodnením. Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií
dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1
zákona, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä
v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a rozhodol tak,
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane hospodárskej súťaže“), v spojení s § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, (ďalej len
„správny poriadok“) proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, Drieňová 24,
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade podľa § 18
ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže rozhoduje Rada Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku včas podaný
rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa
§ 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

(elektronický podpis)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručuje:
Kinstellar, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava
IČO: 35 873 833
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