
 
 
 
 
 

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 
 
 

 
 

ROZHODNUTIE 
 
 

 
 

Číslo: 2021/KOH/SKO/3/25 Bratislava 24. mája 2021 
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní 
číslo SK/0019/OK/2021 začatom dňa 06.05.2021 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 PPA 
CONTROLL, a.s., so sídlom Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 17 055 164,  
zastúpeným splnomocneným právnym zástupcom Advokátskou kanceláriou Andrej 
Mojžiš, s.r.o., so sídlom Gen. Svobodu 16, 902 01 Pezinok, IČO: 35 948 043  
 
 

r o z h o d o l 
 
 
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 podnikateľa PPA CONTROLL, a.s., so 
sídlom Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 17 055 164 nad podnikateľom LiV 
ELEKTRA, a.s. so sídlom Priemyselná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 769 840, a to na 
základe Zmluvy o predaji a kúpe akcií v spoločnosti LiV ELEKTRA, a.s. uzatvorenej 
dňa 31.03.2021 medzi spoločnosťou PPA CONTROLL ako kupujúcim a Ing. Petrom 
Zajacom, Martinom Latečkom a Ing. Vladimírom Merschitzom ako predávajúcimi.  
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O d ô v o d n e n i e : 
 

 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 06.05.2021 podaním zaevidovaným pod číslom 618/2021/OK-
2554/2021 od podnikateľa PPA CONTROLL, a.s., so sídlom Vajnorská 137, 830 
00 Bratislava, IČO: 17 055 164 (ďalej len „PPA CONTROLL“), zastúpeného 
splnomocneným právnym zástupcom Advokátskou kanceláriou Andrej Mojžiš, 
s.r.o., so sídlom Gen. Svobodu 16, 902 01 Pezinok, IČO: 35 948 043 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 
SK/0019/OK/2021 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 07.05.2021 
plynúť lehota 25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia. 
 

2. Z Oznámenia vyplýva, že koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej 
kontroly podnikateľa PPA CONTROLL nad podnikateľom LiV ELEKTRA, a.s. so 
sídlom Priemyselná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 769 840 (ďalej len „LiV 
ELEKTRA“). Koncentrácia vzniká na základe zmluvy, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 

 
3. Účastníkom správneho konania je podnikateľ PPA CONTROLL. Účastníkmi 

koncentrácie sú podnikateľ PPA CONTROLL na strane nadobúdateľa a podnikateľ  
LiV ELEKTRA na strane nadobúdaného. 

 
4. Podľa Oznámenia spoločnosť PPA CONTROLL je súčasťou skupiny PPA 

CONTROLL, ktorá sa zaoberá realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami 
vo všetkých oblastiach priemyslu, dopravnej infraštruktúry a civilným inžinieringom, 
najmä v oblasti silnoprúdu, merania regulácie, prístrojovej a riadiacej techniky, 
riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, protipožiarnej ochrany, kabeláží 
a počítačových sietí. V týchto oblastiach spoločnosti zo skupiny uskutočňujú 
komplexné dodávky na základe technických požiadaviek a projektovej 
dokumentácie. Každá zo spoločností skupiny PPA CONTROLL sa venuje  
samostatným aktivitám na iných trhoch a oblastiach, pričom vykonávajú najmä 
nasledujúce podnikateľské aktivity: 

 

 Spoločnosť PPA ENERGO s.r.o., Bratislava pôsobí vo všetkých oblastiach 
priemyslu, energetiky a výroby elektrickej energie. Realizuje dodávky komplexných 
celkov na základe technickej projektovej dokumentácie. Primárnou oblasťou je 
meranie a regulácia, riadiace systémy, resp. dodávky elektro systémov. Vyrába 
elektrické nízkonapäťové rozvádzače. 

 

 Spoločnosť PPA INŽINIERING, s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti dopravnej cestnej 
infraštruktúry, automobilového priemyslu a stavebníctva. Zameriava sa na dodávky 
komplexných diel v oblasti riadiacich a informačných systémov pri diaľniciach, 
rýchlostných cestách a tuneloch. Vykonáva hlavne projekčné činnosti, inžinierske 
činnosti, montážne činnosti, servis pre  technologické vybavenie tunelov, 
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informačný systém diaľnic, premenné dopravné značenie, simuláciu riadenia 
dopravy, činnosti na operátorských pracoviskách a dispečingoch. Realizuje 
komplexné dodávky technológie pre výrobu tepla, pary a elektrickej energie. V tejto 
oblasti vykonáva projekčné práce a elektromontážne práce. 
 

 Spoločnosť PPA Power DS s.r.o., Bratislava pôsobí na trhu správy logistických 
objektov, malých distribučných sietí a dodávok elektrickej energie. Svoju činnosť 
orientuje do oblasti energetického outsourcingu, ako napr. správa energetických 
zariadení, optimalizácie odberateľských procesov, finančný a legislatívny 
outsourcing a predaj energií. 
 

 Ostatné spoločnosti skupiny PPA sa zameriavajú napr. na kúpu a predaj 
vysokošpecializovanej meracej a regulačnej techniky určenej pre jadrové reaktory, 
facility management objektov, výrobu a dodávku elektriny vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov, prenájom nehnuteľností, maloobchod, veľkoobchod a na 
sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. 

 

 Ďalšie spoločnosti  zo skupiny PPA CONTROLL, pôsobiace v zahraničí, 
vykonávajú aktivity obchodného zastúpenia skupiny v iných krajinách (napríklad 
v Maďarsku, v ČR).   

 
5. Ako vyplýva z Oznámenia, medzi hlavné činnosti spoločnosti LiV ELEKTRA patria 

činnosti spojené s montážou (elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná 
činnosť), opravami a údržbou rozvodní a transformovní distribučnej a nadradenej 
elektrickej sústavy, t. j. s napäťovou úrovňou 110, 220, 400 kV (teda veľmi vysoké 
napätie). Spoločnosť vykonáva elektromontážne práce v oblasti veľmi vysokého 
napätia a tiež vysokého napätia, pričom zabezpečuje všetky typy 
elektromontážnych prác od projektovania cez výstavbu, až po konečné odovzdanie 
diela a následne zabezpečuje aj jeho údržbu a prípadné opravy. Podnikateľ LiV 
ELEKTRA teda poskytuje tzv. riešenia na kľúč, to znamená, že od momentu 
zadania zabezpečuje kompletnú realizáciu projektu. Hlavnými zákazníkmi sú 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Západoslovenská distribučná a.s., 
Stredoslovenská distribučná a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. a niektoré 
priemyselné podniky, ktoré majú vo vlastníctve rozvodne alebo transformovne 
s napäťovou úrovňou 110 kV a vyššie. 

 
6. Na základe Oznámenia úrad zistil, že podnikateľ  PPA CONTROLL v rámci 

realizácie projektov v rôznych oblastiach vykonáva elektromontážne práce 
v oblasti vysokého napätia a podnikateľ LiV ELEKTRA vykonáva na Slovensku 
elektromontážne práce v oblasti veľmi vysokého, ako aj vysokého napätia.  

7. Z Oznámenia, ako aj z predchádzajúcej rozhodovacej praxe úradu1 vyplýva, že 
činnosti spadajúce pod elektromontážne práce, možno z hľadiska ich väzby na 
funkčné smerovanie a použitie elektrického vedenia a súvisiacich zariadení rozčleniť 
na  elektromontážne práce súvisiace s vedením veľmi vysokého napätia, vysokého 
napätia a nízkeho napätia. 
 

                                            
1 Rozhodnutie úradu číslo 2002/FH/3/1/138 zo dňa 01. 07. 2002. Rozhodnutie úradu číslo 
2010/FK/3/1/003 zo dňa 19. 01. 2010 
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8. Vychádzajúc z vyššie uvedeného úrad zistil, že medzi aktivitami účastníkov 
koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít len v oblasti 
elektromontážnych prác súvisiacich s vedením vysokého napätia. 

 
9. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím úradu2 by mohol byť tovarový relevantný 

trh definovaný ako trh elektromontážnych prác pre oblasť vysokého napätia. 
Oznamovateľ navrhol definíciu tovarového a priestorového relevantného  trhu 
nasledovne: 

 
- Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, oprava a údržba vysoko napäťových 

rozvodní, transformovní distribučnej a nadradenej elektrickej sústavy (ďalej len 
„výstavba rozvodní vysokého napätia“), priestorovo vymedzený územím SR. 

10. Spoločnosť LiV ELEKTRA dodáva podľa Oznámenia v oblasti elektromontážnych 
prác vysokého napätia tzv. „primárne vysoko napäťové rozvodne“ , t. j. rozvodne, do 
ktorých sú vyvedené sekundárne vinutia výkonových transformátorov veľmi vysoko 
napäťových. Tieto rozvodne sú typologicky jedno alebo viac prípojnicové 
(systémové), delené na viacero sekcií so skratovým výkonom typicky viac ako 15 kA. 
Jednotlivé vývody obyčajne vedú do iných primárnych, ale najmä do podružných 
rozvodní. 

 

11. PPA CONTROLL pôsobí podľa Oznámenia v oblasti elektromontážnych prác 
vysokého napätia vo veľmi obmedzenom rozsahu, realizuje ich v prípade, že 
v rámci svojej hlavnej činnosti - dodávanie diel v oblasti merania a regulácie 
elektrických systémov – dodáva ako súčasť tohto diela tzv. „podružné“ vysoko 
napäťové rozvodne, t. j. rozvodne napájané z iných vysoko napäťových rozvodní 
(primárnych a/alebo podružných). Tieto rozvodne sú obyčajne jednoduchšie jedno-
prípojnicové (systémové) rozvodne so skratovou odolnosťou do 15kA. Jednotlivé 
vývody sú obvykle smerované do ďalších rozvodní a transformátorov, poprípade 
priamo napájajú spotrebiče. 

12. Spoločnosť LiV ELEKTRA dodáva teda technicky náročnejšie primárne vysoko 
napäťové rozvodne ako vstupné rozvodne do priemyslu, zatiaľ čo spoločnosť PPA 
CONTROLL dodáva sekundárne vysoko napäťové rozvodne výlučne ako súčasť 
hlavnej dodávky diela v oblasti merania a regulácie. Teda skupina PPA CONTROLL 
a nadobúdaná spoločnosť sa zameriavajú spravidla na iných zákazníkov a iný typ 
zákaziek a nemožno ich, vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení, 
označiť za blízkych konkurentov. 
 

13. V tomto prípade, vzhľadom na to, že úrad neidentifikoval súťažné obavy v dôsledku 
dopadov predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž, nebolo potrebné definíciu 
relevantného trhu uzavrieť. Úrad vzal do úvahy predovšetkým  nízky odhadovaný 
spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie v oblasti, kde dochádza k prekrytiu 
ich aktivít, t.j. v oblasti výstavby rozvodní vysokého napätia (nedosahujúci úroveň 
ovplyvneného trhu), tiež zobral do úvahy predložené informácie o počte a charaktere 
konkurentov v tejto oblasti. Úrad tiež vychádzal z vyššie uvedeného popisu aktivít 
účastníkov koncentrácie, že v oblasti  elektromontážnych prác vysokého napätia 
účastníci koncentrácie pôsobia na rôznych segmentoch (úrovniach) trhu. Ide fakticky 
o koncentráciu podnikateľa, ktorý v oblasti elektromontážnych prác vysokého napätia 

                                            
2 Rozhodnutie úradu číslo 2010/FK/3/1/003 zo dňa 19. 01. 2010 
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realizuje výlučne tzv. primárne rozvodne, a to v prevažnej miere ako súčasť väčších 
rozvodní v rámci elektromontážnych prác veľmi vysokého napätia a podnikateľa, 
ktorý v tejto oblasti realizuje podružné rozvodne v rámci väčších projektov v oblasti 
priemyslu..  
 

14. Úrad ďalej konštatuje, že v danom prípade neexistuje vertikálne prepojenie aktivít 
účastníkov koncentrácie. 
  

15. Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní 
úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 
zákona, nakoľko značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, 
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Vychádzajúc z informácií 
predložených v Oznámení úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným 
odôvodnením.  

 
 
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 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

Advokátska kancelária Andrej Mojžiš s.r.o. 
Gen. Svobodu 16 
902 01 Pezinok 
IČO: 35 948 043 


