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Z Á K O N

zo 14. júna 2001

o regulácii v sie�ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) zriadenie, postavenie a pôsobnos� Úradu pre regu-

láciu sie�ových odvetví,
b) predmet a podmienky �tátnej regulácie v sie�ových

odvetviach,
c) podmienky vykonávania regulovaných èinností

a práva a povinnosti regulovaných subjektov.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) sie�ovými odvetviami

1. výroba, výkup, tranzit a rozvod elektriny,
2. výroba, výkup, tranzit a rozvod plynu,
3. výroba, výkup a rozvod tepla,

b) �tátnou reguláciou v sie�ových odvetviach vytvára-
nie a podpora prostredia blízkeho konkurenènému
prostrediu, podpora pôsobenia trhových síl v sie�o-
vých odvetviach, ochrana spotrebite¾a, ochrana zá-
ujmov dr�ite¾ov licencií na dosiahnutie primeranej
návratnosti investícií a zabezpeèovanie spo¾ahlivej,
hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a slu�ieb,

c) regulovanou èinnos�ou podnikanie v sie�ovom od-
vetví, na ktoré sa vy�aduje povolenie pod¾a osobit-
ného predpisu,1)

d) regulovaným subjektom podnikate¾, ktorý vykonáva
regulovanú èinnos� alebo ktorého práva a povinnosti
upravuje tento zákon alebo osobitný predpis,1)

e) sie�ou prepojená sústava technických prostried-
kov, ktorých prostredníctvom regulovaný subjekt
pri vykonávaní regulovanej èinnosti dodáva tovar
alebo poskytuje slu�by.

§ 3

Predmet regulácie

�tátna regulácia v sie�ových odvetviach (ïalej len
�regulácia�) zahàòa
a) vydávanie povolení na vykonávanie regulovaných

èinností,
b) reguláciu cien pod¾a tohto zákona a pod¾a osobit-

ného predpisu,2)
c) rozhodovanie o obchodných podmienkach pri vyko-

návaní regulovaných èinností,
d) vydávanie predchádzajúceho súhlasu na výstavbu,

rekon�trukciu alebo zru�enie objektov a zariadení
slú�iacich na vykonávanie regulovaných èinností,
ak tak ustanovuje osobitný predpis,1)

e) rozhodovanie o prístupe do sietí pod¾a osobitného
predpisu,1)

f) vykonávanie �tátneho doh¾adu (ïalej len �doh¾ad�)
nad podnikaním regulovaných subjektov.

§ 4

Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví

(1) Zriaïuje sa Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví
(ïalej len �úrad�) ako orgán �tátnej správy.

(2) Úrad je rozpoètovou organizáciou3) so sídlom
v Bratislave.

(3) Úrad mô�e zriaïova� pracoviská aj mimo svojho
sídla.

§ 5

Pôsobnos� úradu

(1) Úrad
a) rozhoduje o vydaní, zmene alebo o odòatí povolenia

na vykonávanie regulovaných èinností,
b) vedie a zverejòuje zoznamy dr�ite¾ov povolení na

vykonávanie regulovaných èinností,
c) reguluje ceny pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitné-

ho predpisu,2)
d) rozhoduje o obchodných podmienkach pri vykoná-

vaní regulovaných èinností,
e) vydáva predchádzajúci súhlas na výstavbu, rekon-

�trukciu alebo na zru�enie objektov a zariadení

1) Zákon è. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona è. 455/1991 Z. z. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení
neskor�ích predpisov v znení zákona è. 276/2001 Z. z.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskor�ích predpisov.
3) § 21 ods. 1 a ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích

predpisov.
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slú�iacich na vykonávanie regulovaných èinností,
ak tak ustanovuje osobitný predpis,1)

f) rozhoduje o povinnosti umo�ni� prístup do siete
pod¾a osobitného predpisu,1)

g) vykonáva doh¾ad nad dodr�iavaním tohto zákona
a osobitných predpisov,1)

h) ukladá opatrenia na odstránenie závad a nedostat-
kov zistených pri vykonávaní doh¾adu nad dodr�ia-
vaním tohto zákona a osobitných predpisov,4)

i) ukladá sankcie za poru�enie povinností vyplývajú-
cich z tohto zákona a osobitných predpisov,4)

j) vydáva na základe zákona v�eobecne záväzné práv-
ne predpisy, ktoré sa vyhlasujú uverejnením
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,5)

k) podie¾a sa na príprave návrhov zákonov a nariadení
vlády Slovenskej republiky týkajúcich sa regulácie
v sie�ových odvetviach.

(2) Úrad rozhodne o vyòatí regulovaného subjektu
alebo skupiny regulovaných subjektov, alebo regulo-
vanej èinnosti, alebo skupiny regulovaných èinností
z regulácie (§ 3), ak pominuli dôvody na reguláciu,
najmä ak pôsobenie trhových síl postaèuje na zacho-
vanie úèelu sledovaného reguláciou [§ 2 písm. b)].

§ 6

Orgány úradu

Orgánmi úradu sú:
a) predseda úradu,
b) regulaèná rada.

§ 7

Predseda úradu a podpredseda úradu

(1) Na èele úradu je predseda. Predsedom úradu je
predseda regulaènej rady.

(2) Predseda úradu
a) riadi úrad a zodpovedá za jeho èinnos�,
b) koná ako �tatutárny orgán úradu v mene úradu vo

v�etkých veciach, prièom je viazaný rozhodnutiami
regulaènej rady,

c) podpisuje v�eobecne záväzné právne predpisy vy-
dávané úradom,

d) schva¾uje organizaèný poriadok úradu po jeho pre-
rokovaní v regulaènej rade,

e) vymenúva a odvoláva po vyjadrení regulaènej rady
[§ 8 ods. 2 písm. c)] vedúcich zamestnancov úradu,

f) urèuje platové a ïal�ie nále�itosti zamestnancov
úradu pod¾a osobitného predpisu.6)

(3) Predsedu úradu v jeho neprítomnosti zastupuje
podpredseda úradu. Podpredsedom úradu je podpred-
seda regulaènej rady.

§ 8

Regulaèná rada

(1) Regulaèná rada urèuje regulaènú politiku a ná-
stroje na jej uskutoèòovanie.

(2) Regulaèná rada
a) schva¾uje návrh rozpoètu úradu,
b) volí a odvoláva predsedu regulaènej rady a pod-

predsedu regulaènej rady z èlenov regulaènej rady,
c) vyjadruje sa k návrhu predsedu úradu na vymeno-

vanie a odvolanie vedúcich zamestnancov úradu,
d) schva¾uje rokovací poriadok regulaènej rady,
e) schva¾uje správu o èinnosti úradu,
f) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vy-

danému v konaní na prvom stupni,
g) plní ïal�ie úlohy súvisiace s regulaènou èinnos�ou

úradu.

(3) Regulaèná rada má �es� èlenov. Regulaèná rada
je uzná�aniaschopná, ak sú prítomní aspoò �tyria jej
èlenovia, prièom v�dy musí by� prítomný predseda
regulaènej rady alebo podpredseda regulaènej rady.
Regulaèná rada rozhoduje väè�inou hlasov v�etkých
èlenov.

(4) Èinnos� regulaènej rady riadi, jej rokovania zvo-
láva a vedie predseda regulaènej rady. Predseda regu-
laènej rady podpisuje spolu s podpredsedom regulaè-
nej rady alebo s iným èlenom regulaènej rady
uznesenia a rozhodnutia regulaènej rady.

§ 9

Èlenovia regulaènej rady

(1) Èlenov regulaènej rady vymenúva a odvoláva pre-
zident Slovenskej republiky. Èlenstvo v regulaènej ra-
de je verejná funkcia.

(2) Èlen regulaènej rady musí by� obèanom Sloven-
skej republiky a musí spåòa� odborné a morálne pred-
poklady, ktorými sú:
a) vysoko�kolské vzdelanie,
b) 10 rokov praxe, z toho 5 rokov v riadiacej funkcii,
c) spôsobilos� na právne úkony v plnom rozsahu,
d) bezúhonnos�; za bezúhonného sa pova�uje ten, kto

nebol právoplatne odsúdený za trestný èin.

(3) Prezident Slovenskej republiky vymenúva troch
èlenov regulaènej rady na návrh Národnej rady Sloven-
skej republiky a troch èlenov regulaènej rady na návrh
vlády Slovenskej republiky (ïalej len �vláda�). Na ka�dé
miesto èlena regulaènej rady sa navrhujú aspoò dvaja
kandidáti.

(4) Funkèné obdobie èlenov regulaènej rady je �es�
rokov. Regulaèná rada sa z jednej tretiny obnovuje
ka�dé dva roky v�dy tak, aby boli dodr�ané podmienky
pod¾a odseku 3.

4) Zákon è. 70/1998 Z. z. v znení zákona è. 276/2001 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 44/1998 Z. z.
6) Zákon è. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovos� v rozpoètových a v niektorých ïal�ích organizáciách a orgánoch v znení

neskor�ích predpisov.
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(5) S èlenstvom v regulaènej rade je nezluèite¾ná
funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
èlena vlády, funkcia alebo zamestnanie v ústrednom
alebo miestnom orgáne �tátnej správy, funkcia alebo
èlenstvo v orgáne územnej samosprávy alebo zamest-
nanie v orgáne územnej samosprávy. Èlenstvo v regu-
laènej rade je ïalej nezluèite¾né s podnikaním
a s èlenstvom v riadiacich, dozorných a kontrolných
orgánoch podnikate¾ských subjektov.

(6) Èlen regulaènej rady nemô�e by� zamestnancom
regulovaných subjektov, èlenom riadiacich, dozorných
a kontrolných orgánov regulovaných subjektov, nemô-
�e ma� majetkovú úèas� na podnikaní regulovaných
subjektov, nemô�e podnika� v regulovaných èinnos-
tiach vo vlastnom mene alebo prostredníctvom zdru-
�enia osôb; toto obmedzenie trvá e�te rok po zániku
funkcie èlena regulaènej rady.

(7) Za výkon funkcie patrí èlenovi regulaènej rady
mesaène základná odmena vo vý�ke �tvornásobku
priemernej mesaènej mzdy pracovníka národného
hospodárstva za predchádzajúci kalendárny rok za-
okrúhlená nahor na celých 100 Sk. Predsedovi regu-
laènej rady patrí príplatok k základnej odmene vo
vý�ke 30 % základnej odmeny a podpredsedovi regu-
laènej rady patrí príplatok k základnej odmene vo
vý�ke 15 % základnej odmeny.

(8) Èlenstvo v regulaènej rade zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smr�ou alebo vyhlásením za màtveho.

(9) Èlenstvo v regulaènej rade zaniká vzdaním sa
funkcie, a to odo dòa doruèenia oznámenia o vzdaní
sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky.

(10) Prezident Slovenskej republiky odvolá èlena re-
gulaènej rady, ak èlen regulaènej rady prestal spåòa�
podmienky pod¾a odsekov 2, 5 a 6.

(11) Prezident Slovenskej republiky mô�e odvola� èle-
na regulaènej rady, ak po èas dlh�í ako �es� mesiacov
nevykonáva svoju funkciu. Táto lehota zaèína plynú�
od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po tom, ako sa po prvýkrát nezúèastnil na zasadnutí
regulaènej rady.

(12) Na uvo¾nené miesto èlena regulaènej rady navr-
huje nových kandidátov ten orgán, ktorý navrhol èle-
na, ktorého èlenstvo zaniklo; tento orgán predlo�í ná-
vrh na vymenovanie nového èlena regulaènej rady
prezidentovi Slovenskej republiky do dvoch mesiacov
odo dòa, keï  zaniklo èlenstvo doteraj�ieho èlena
pod¾a odsekov 8 a� 11. Ak bol nový èlen regulaènej
rady vymenovaný pred uplynutím funkèného obdobia
èlena, ktorého èlenstvo zaniklo, funkèné obdobie no-
vého èlena sa skonèí odo dòa, keï by uplynulo funkèné
obdobie èlena, ktorého èlenstvo zaniklo.

§ 10

Predkladanie správ Národnej rade
Slovenskej republiky

Úrad ka�doroène predkladá Národnej rade Sloven-
skej republiky správu o èinnosti úradu, a to v�dy do
31. mája nasledujúceho roka.

§ 11

Podmienky vykonávania regulovaných èinností

(1) Regulované èinnosti mo�no vykonáva� len na zá-
klade a v rozsahu povolenia vydaného úradom pod¾a
osobitného predpisu.1)

(2) Úrad v udelenom povolení urèí regulovanému
subjektu najmä podmienky vykonávania regulovanej
èinnosti (§ 3).

§ 12

Regulácia cien v sie�ových odvetviach

(1) Reguláciou cien v sie�ových odvetviach je
a) urèenie spôsobu výpoètu maximálnej ceny ale-

bo tarify za tovar alebo slu�bu, ktorých dodanie
alebo poskytnutie sa pova�uje za vykonávanie re-
gulovanej èinnosti,

b) urèenie maximálnej ceny alebo tarify za tovar alebo
slu�bu, ktorých dodanie alebo poskytnutie sa po-
va�uje za vykonávanie regulovanej èinnosti, ako
aj tarifných podmienok pri dodaní takého tovaru
alebo poskytnutí takej slu�by.

(2) Spôsob výpoètu maximálnej ceny alebo tarify
pod¾a odseku 1 písm. a) a maximálna cena alebo tarifa
urèená pod¾a odseku 1 písm. b) musí zoh¾adòova�
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk7)
z vykonávania regulovanej èinnosti.

(3) Rozsah regulácie cien ustanovuje úrad rozhod-
nutím o regulácii cien. Rozhodnutie o regulácii cien sa
uverejòuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(4) Podrobnosti o postupe pri regulácii cien v sie�o-
vých odvetviach a pri urèovaní rozsahu ekonomicky
oprávnených nákladov a primeraného zisku pod¾a od-
seku 2 ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá úrad.

§ 13

Práva a povinnosti regulovaného subjektu

(1) Regulovaný subjekt mô�e
a) predlo�i� návrh na urèenie ceny, tarify a obchod-

ných podmienok alebo ich zmeny,
b) zastavi� alebo preru�i� dodávku tovaru alebo slu�by

za podmienok pod¾a osobitného predpisu,1)
c) vyu�íva� cudzí majetok na verejné úèely pod¾a oso-

bitného predpisu,1)

7) § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. v znení zákona è. 276/2001 Z. z.
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d) �iada� o vyòatie z regulácie, ak sú na to splnené
podmienky (§ 5 ods. 2).

(2) Regulovaný subjekt je povinný
a) uskutoèòova� dodávky tovaru alebo poskytova�

slu�by v súlade so schválenými cenami, tarifami
a obchodnými podmienkami a dodr�iava� pod-
mienky urèené v povolení na vykonávanie regulo-
vaných èinností,

b) umo�ni� prístup do siete ïal�ím podnikate¾om pod¾a
osobitného predpisu1) a rozhodnutí úradu,

c) predlo�i� úradu návrh obchodných podmienok na
rozhodnutie najmenej jeden mesiac pred zaèatím
ich pou�ívania; úrad mô�e obchodné podmienky
schváli�, zamietnu� alebo zmeni�,

d) informova� odberate¾a vhodným spôsobom o postu-
pe pri vybavovaní s�a�ností,

e) poskytova� úradu potrebnú súèinnos� pri výkone
pôsobnosti úradu pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov,4) najmä poskytova� mu potrebné pod-
klady a informácie a umo�ni� povereným zamest-
nancom úradu vstup do objektov, zariadení a na
pozemky,

f) vies� v rámci úètovníctva oddelenú evidenciu pre
ka�dú regulovanú èinnos� pod¾a osobitného pred-
pisu1) a pod¾a po�iadaviek úradu.

Konanie

§ 14

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje v�e-
obecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon
alebo osobitný predpis4) neustanovuje inak.

(2) Konanie sa zaèína z podnetu úradu alebo na
návrh úèastníka konania.

(3) Ústne konanie je verejné s výnimkou prípadov,
keï skutoènosti, ktoré sa majú prerokova� alebo pred-
lo�i� v konaní, majú povahu obchodného, slu�obného
alebo �tátneho tajomstva.

(4) Úrad svoje právoplatné rozhodnutia zverejòuje vo
svojom publikaènom prostriedku. Nezverejòujú sa
údaje a  informácie chránené pod¾a osobitných pred-
pisov.9)

(5) Na rozhodovanie o regulácii cien sa nevz�ahuje
v�eobecný predpis o správnom konaní.8) Toto rozhod-
nutie nie je preskúmate¾né súdom.10)

§ 15

(1) Proti rozhodnutiu vydanému v konaní na prvom
stupni mo�no poda� odvolanie s výnimkou rozhodnu-
tia pod¾a § 14 ods. 5.

(2) O odvolaní rozhoduje regulaèná rada.

(3) Rokovanie regulaènej rady vo veci odvolania je
neverejné.

(4) Z rokovania regulaènej rady sa vyhotovuje zápis-
nica, v ktorej sa uvedie stanovisko èlena regulaènej
rady, ak je odli�né od prijatého rozhodnutia.

(5) Proti rozhodnutiu regulaènej rady o odvolaní nie
je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie regu-
laènej rady o odvolaní je preskúmate¾né súdom.11)

§ 16

Pokuty

(1) Úrad mô�e regulovanému subjektu ulo�i� pokutu
a) do 100 miliónov Sk za poru�enie povinností pod¾a

§ 11 ods. 1 a § 13 ods. 2 písm. a), b) a f),
b) do 10 miliónov Sk za poru�enie povinností pod¾a

§ 13 ods. 2 písm. c),
c) do 1 milióna Sk za poru�enie povinností pod¾a § 13

ods. 2 písm. d) a e).

(2) Pri opakovanom poru�ení povinností mo�no po-
kuty uvedené v odseku 1 zvý�i� a� na dvojnásobok.

(3) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na záva�-
nos�, spôsob, èas trvania, mieru zavinenia a mo�né
následky poru�enia povinnosti.

(4) Pokutu mo�no ulo�i� do jedného roka odo dòa,
keï úrad poru�enie povinnosti zistil, najneskôr v�ak
do troch rokov odo dòa, keï k poru�eniu povinnosti
do�lo.

(5) Pokuty ulo�ené úradom sú príjmom �tátneho
rozpoètu. Správu pokút ulo�ených úradom vykonáva
úrad.

§ 17

Spolupráca iných orgánov

Orgány �tátnej správy a orgány územnej samosprá-
vy spolupracujú s úradom a sú povinné na jeho po�ia-
danie predklada� úradu informácie a údaje potrebné
na vykonávanie jeho èinnosti, ktorými disponujú.

Prechodné ustanovenia

§ 18

(1) Konania zaèaté pred 1. augustom 2001 vo ve-
ciach, v ktorých úrad zaène vykonáva� pôsobnos� od
1. augusta 2001, dokonèí úrad pod¾a predpisov plat-
ných v èase, keï sa konanie zaèalo.

(2) Pri rozhodovaní o regulácii cien tovarov a slu�ieb,
ktorých dodanie alebo poskytnutie sa pova�uje za

  8) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 100/1996 Z. z. o ochrane �tátneho tajomstva, slu�obného tajomstva, o �ifrovej

ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskor�ích predpisov, § 38 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení
neskor�ích predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finanèných orgánov v znení neskor�ích predpisov, § 17 Obchodného zákonníka, zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov
v informaèných systémoch.

10) § 248 ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku.
11) § 244 a� 250k Obèianskeho súdneho poriadku.
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podnikanie v sie�ových odvetviach, sa do 31. decem-
bra 2002 postupuje pod¾a doteraj�ích predpisov. Ko-
nania zaèaté pred 1. januárom 2003 vo veciach, v kto-
rých úrad zaène vykonáva� pôsobnos� od 1. januára
2003, dokonèí úrad pod¾a predpisov platných v èase,
keï sa konanie zaèalo.

(3) Úrad do 31. decembra 2001 urèí spôsob výpoètu
maximálnych cien alebo taríf za dodanie zemného
plynu pre jednotlivé skupiny odberate¾ov, ktorý bude
platný od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.

§ 19

(1) Na prvé funkèné obdobie po zriadení úradu pre-
zident Slovenskej republiky vymenuje èlenov regulaè-
nej rady takto:
a) jedného èlena navrhnutého Národnou radou Slo-

venskej republiky a jedného èlena navrhnutého
vládou na �es� rokov,

b) jedného èlena navrhnutého Národnou radou Slo-
venskej republiky a jedného èlena navrhnutého
vládou na �tyri roky,

c) jedného èlena navrhnutého Národnou radou Slo-
venskej republiky a jedného èlena navrhnutého
vládou na dva roky,

prièom sa musia dodr�a� podmienky pod¾a § 9 ods. 3.

(2) Návrhy na vymenovanie èlenov regulaènej rady
na prvé funkèné obdobie predlo�ia navrhovatelia pod¾a
odseku 1 prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní
odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

(3) Prvé zasadnutie regulaènej rady zvolá èlen regu-
laènej rady urèený prezidentom Slovenskej republiky
do 30 dní od vymenovania èlenov regulaènej rady.

§ 20

Zru�ovacie ustanovenia

Zru�uje sa § 6 ods. 1 písm. a) a b) vyhlá�ky Minis-
terstva financií Slovenskej republiky è. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlá�ky
è. 375/1999 Z. z.

Èl. II

Zákon è. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zá-
kona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�iv-
nostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov sa me-
ní a dopåòa takto:

1. Slová �Ministerstvo hospodárstva Slovenskej re-
publiky� alebo slovo �ministerstvo� sa vo v�etkých
tvaroch v celom texte zákona s výnimkou § 9 ods. 19
a 21 a § 39 ods. 1 a 5 a vo v�etkých predpisoch vyda-
ných na jeho základe nahrádzajú slovami �Úrad pre
reguláciu sie�ových odvetví� alebo slovom �úrad� v prí-
slu�nom tvare.

2. § 3 sa dopåòa odsekmi 5 a� 8, ktoré znejú:
�(5) Licencia sa nevy�aduje

a) na výrobu elektriny alebo tepla z obnovite¾ných
zdrojov v energetických zariadeniach s celkovým

in�talovaným výkonom do 5 MWe alebo 5 MWt, ak
ide o
1. výrobu elektriny v malých vodných elektráròach

a vo veterných elektráròach,
2. výrobu elektriny alebo tepla v solárnych zariade-

niach a v zariadeniach na vyu�itie geotermálnej
energie,

3. výrobu tepla z bioplynu,
b) na výrobu elektriny alebo tepla v ostatných energe-

tických zariadeniach s celkovým in�talovaným vý-
konom do 0,5 MWe alebo 0,5 MWt,

c) na výrobu plynu z biologicky degradovate¾ných lá-
tok.

(6) Prevádzkovate¾ zariadenia uvedeného v odseku 5
je povinný oznámi� úradu zaèatie a skonèenie výroby
alebo rozvodu elektriny alebo výroby alebo rozvodu
tepla, alebo výroby alebo rozvodu plynu v tomto zaria-
dení najneskor�ie 15 dní pred dòom zaèatia alebo
skonèenia výroby alebo rozvodu. Prevádzkovate¾ tohto
zariadenia v oznámení uvedie,
a) ak prevádzkovate¾om je fyzická osoba,

1. meno a priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt,
2. predmet, miesto a rozsah podnikania; pri podni-

kaní v oblasti rozvodu energie aj vymedzené úze-
mie,

3. obchodné meno a identifikaèné èíslo organizácie
(IÈO), ak bolo pridelené,

4. druh a výkon energetického zariadenia, na kto-
rom vykonáva alebo bude vykonáva� èinnosti uve-
dené v odseku 5,

b) ak prevádzkovate¾om je právnická osoba,
1. obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej

osoby,
2. meno, priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt �ta-

tutárneho zástupcu,
3. predmet, miesto a rozsah podnikania; pri podni-

kaní v oblasti rozvodu energie aj vymedzené úze-
mie,

4. identifikaèné èíslo organizácie (IÈO),
5. druh a výkon energetického zariadenia, na kto-

rom vykonáva alebo bude vykonáva� èinnosti uve-
dené v odseku 5.

(7) Prevádzkovate¾ovi energetického zariadenia na
výrobu alebo rozvod elektriny alebo na výrobu alebo
rozvod tepla, alebo na výrobu alebo rozvod plynu pod¾a
odseku 5, ktorý spåòa podmienky pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) a b) alebo ods. 2 písm. a) a b) a ktorý splní
oznamovaciu povinnos� pod¾a odseku 6, vydá úrad
osvedèenie o registrácii prevádzkovate¾a a jeho ener-
getického zariadenia, ktoré je oprávnením na podnika-
nie v energetickom odvetví v rozsahu uvedenom
v osvedèení o registrácii. Práva a povinnosti dr�ite¾a
licencie pod¾a § 9, § 11 ods. 3, 5 a 6, § 12 ods. 10 a 11
sa vz�ahujú aj na prevádzkovate¾a energetického za-
riadenia, ktorému bolo vydané osvedèenie o registrá-
cii.

(8) Osvedèenie o registrácii pod¾a odseku 7 vydá
úrad �iadate¾ovi v lehote do 30 dní odo dòa doruèenia
oznámenia.�.

3. V § 4 ods. 1 sa vypú��a písmeno c).
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Doteraj�ie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).

4. V § 4 ods. 2 sa vypú��a písmeno a).

Doteraj�ie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
a) a b).

5. V § 4 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:

�(8) Úrad vydá licenciu, ak �iadate¾ spåòa podmienky
na udelenie licencie. Ak bol �iadate¾ovi udelený pred-
chádzajúci súhlas na výstavbu alebo rekon�trukciu
energetického zariadenia, alebo na zmenu palivovej
základne energetického zariadenia (§ 10 ods. 3) a ak
�iadate¾ dodr�al podmienky uvedené v tomto predchá-
dzajúcom súhlase, úrad vydá licenciu v rozsahu a za
podmienok uvedených v tomto predchádzajúcom sú-
hlase; v tomto prípade sa nevy�aduje splnenie podmie-
nok pod¾a odseku 1 písm. d) a pod¾a odseku 2
písm. b).�.

Doteraj�í odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.

6. V § 4 ods. 7 sa v úvodnej vete za slovami �po�ia-
davky na odbornú prax� vkladajú slová �v príslu�nom
energetickom odvetví� a v písmene d) sa za slovo �pra-
xe� vkladá bodka a vypú��ajú sa slová �v príslu�nom
energetickom odvetví.�.

7. V § 9 ods. 1 písmeno h) znie:
�h) ak je odberate¾ v ome�kaní so zaplatením zmluvne

dohodnutej preddavkovej platby alebo so zaplate-
ním nedoplatku vyplývajúceho zo zúètovania za
dodávku energie a ak odberate¾ túto preddavkovú
platbu alebo tento nedoplatok neuhradí ani po
uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve urèil dr�ite¾
licencie a ktorá nesmie by� krat�ia ako 15 dní odo
dòa doruèenia výzvy; na doruèenie výzvy sa prime-
rane vz�ahuje v�eobecný predpis o správnom kona-
ní.8a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
�8a) § 24 ods. 2 a 3 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok).�.

8. V § 9 ods. 6 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
�na vyvlastnenie nehnute¾ností a obmedzenie práv
k nehnute¾nostiam z dôvodu zriadenia alebo prevádz-
kovania týchto rozvodných zariadení sa vz�ahujú v�e-
obecné predpisy o vyvlastnení.10a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:
�10a) § 128 Obèianskeho zákonníka, § 108 a� 116 zákona

è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskor�ích predpisov.�.

9. V § 9 ods. 11 v druhej vete sa slovo �rozklad�
nahrádza slovom �odvolanie� a v tretej vete sa slová
�Podaný rozklad� nahrádzajú slovami �Podané odvola-
nie�.

10. § 9 sa dopåòa odsekmi 19 a� 21, ktoré znejú:
�(19) Najmen�í objem roènej spotreby elektriny

a plynu pre odberate¾ov, ktorí budú oprávnení uzatvá-
ra� zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu s ¾ubovo¾-
ným dr�ite¾om licencie na výrobu alebo rozvod elektri-

ny alebo plynu (ïalej len �oprávnený odberate¾�) pod¾a
odseku 20, urèí v�eobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej re-
publiky (ïalej len �ministerstvo�).

(20) Dr�ite¾ licencie na rozvod elektriny alebo plynu
je povinný vykona� na základe zmluvy a za odplatu pre
oprávneného odberate¾a, ktorý spåòa technické pod-
mienky, prenos elektriny alebo prepravu plynu prostred-
níctvom sústavy energetických zariadení dr�ite¾a li-
cencie, ak to umo�òujú technické podmienky tejto
sústavy energetických zariadení.

(21) Podrobnosti o pravidlách prenosu elektriny
a prepravy plynu pre oprávnených odberate¾ov usta-
noví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.�.

11. V § 10 odseky 2 a 3 znejú:
�(2) �tátnu reguláciu v energetických odvetviach vy-

konáva úrad.

(3) Úrad vydáva predchádzajúci súhlas na výstavbu,
rekon�trukciu alebo na zru�enie energetického zaria-
denia, alebo na zmenu palivovej základne energetické-
ho zariadenia v súlade s energetickou politikou, ak ide
o energetické zariadenia na
a) výrobu elektriny o in�talovanom výkone nad

10 MWe,
b) rozvod a tranzit elektriny vysokého napätia a ve¾mi

vysokého napätia,
c) rozvod plynu a tranzit plynu s výnimkou plynovod-

nej prípojky (§ 24 ods. 1),
d) výrobu tepla a teplej ú�itkovej vody s in�talovaným

výkonom nad 5 MWt,
e) horúcovodný rozvod tepla.�.

12. V § 10 sa vypú��ajú odseky 4 a� 9.

13. V § 14 ods. 10 sa slová �dodávok elektriny�
nahrádzajú slovami �pripojenia, dodávok a merania
elektriny, ako aj kategorizáciu odberate¾ov na tieto
úèely�.

14. § 18 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Z dôvodov bezpeènosti zásobovania úrad ulo�í

výkupcovi uprednostni� pri vykupovaní elektrinu zo
zdrojov pou�ívajúcich domáce uhlie ako primárny
zdroj v pomere, ktorý neprekroèí za kalendárny rok
10 % z celkového mno�stva primárnej energie potreb-
nej na výrobu elektriny vyrobenej v Slovenskej repub-
like.�.

15. V § 19 odsek 5 znie:
�(5) Vlastník pozemku je povinný umo�ni� prevádz-

kovate¾ovi vonkaj�ieho elektrického vedenia prístup
a príjazd k takémuto vedeniu a na ten úèel mu umo�-
ni� udr�iava� vo¾ný pruh pozemkov, tzv. bezlesie v �ír-
ke 4 m po ka�dej strane vonkaj�ieho elektrického
vedenia. Táto vzdialenos� sa vymedzuje od dotyku
kolmice spustenej z vonkaj�ej strany elektrického ve-
denia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bo-
du.�.

16. V § 19 ods. 12 sa slová �odsekov 3 a� 8� nahrá-
dzajú slovami �odsekov 3 a� 9�.
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17. V § 23 ods. 2 sa vypú��ajú slová �zriaïova� a�.

18. V § 25 ods. 7 sa za slovo �plynu� vkladá èiarka
a slová �ako aj kategorizáciu odberate¾ov na tieto úèe-
ly�.

19. V § 40 sa vypú��a odsek 1. 

Doteraj�ie odseky 2 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 1
a� 5.

20. V § 40 ods. 1 sa vypú��a písmeno a). 

Doteraj�ie písmená b) a� d) sa oznaèia ako písmená
a) a� c).

21. V § 40 ods. 1 písm. b) sa vypú��ajú slová �13a�.

22. V § 40 odsek 3 znie:
�(3) Pokutu mo�no ulo�i� do jedného roka odo dòa,

keï �tátna energetická in�pekcia poru�enie povinnos-
ti zistila, najneskôr v�ak do troch rokov odo dòa, keï
k poru�eniu povinnosti do�lo.�.

23. V § 40 ods. 4 a 5 sa slová �orgán, ktorý pokutu
ulo�il� nahrádzajú slovami ��tátna energetická in-
�pekcia�.

24. § 41 znie:

�§ 41

Vz�ah k správnemu poriadku

Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje v�eobec-
ný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon ne-
ustanovuje inak.�.

25. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 41a

Oprávnenie stavebníka energetického
rozvodného zariadenia

Stavebník energetického rozvodného zariadenia,
ktorý nie je dr�ite¾om licencie ani dr�ite¾om osvedèenia
(§ 3 ods. 7), má pri zriaïovaní energetického rozvod-
ného zariadenia na cudzích pozemkoch práva a povin-
nosti dr�ite¾a licencie uvedené v § 9 ods. 6 písm. a), b)
a c) a ods. 7 a� 9.�.

26. Nad § 42 sa umiestòuje nadpis �Prechodné usta-
novenia� a doteraj�í nadpis § 42 sa vypú��a.

27. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:

�§ 42a

Prevádzkovatelia zariadení uvedených v § 3 ods. 5,
ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. júla 2001
a ktoré sú naïalej v prevádzke, bez oh¾adu na to, èi im
bola vydaná licencia alebo iné oprávnenie na podnika-
nie v energetike pod¾a doteraj�ích predpisov, sú povin-
ní oznámi� úradu výrobu alebo rozvod elektriny, výro-
bu alebo rozvod tepla a výrobu alebo rozvod plynu
v týchto zariadeniach do 30. júna 2002.�.

Èl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 196/2000
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. § 1 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Ustanovenia § 2 ods. 4, § 3 ods. 3, § 5 a� 12, § 17

a� 19, § 21 a 22 sa nevz�ahujú na ceny tovaru, ktorého
dodanie alebo poskytnutie sa pova�uje za podnikanie
v sie�ových odvetviach pod¾a osobitného predpisu.1a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
�1a) Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

2. V § 2 ods. 3 písm. b) sa vypú��a posledná veta.

3. § 2 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) V odôvodnených prípadoch mô�e Ministerstvo

financií Slovenskej republiky (ïalej len �ministerstvo�)
ustanovi� v�eobecne záväzným právnym predpisom
najvy��í rozsah primeraného zisku.�.

4. V § 4 ods. 1 sa vypú��ajú slová �v prípadoch pod¾a
odseku 3 písm. d)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:
�6a) Napríklad zákon è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zá-

kon è. 276/2001 Z. z.�.

5. V § 4 ods. 3 písmeno d) znie:
�d) existujú technologické, organizaèné a ekonomické

väzby medzi predávajúcim a kupujúcim s výnim-
kou uvedenou v písmene e),�.

6. V § 4 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa

pova�uje za podnikanie v sie�ových odvetviach
pod¾a osobitného predpisu.1a)�.

7. V § 5 ods. 3 úvodná veta znie:

�(3) Reguláciou cien tovaru v prípadoch pod¾a § 4
ods. 3 písm. d), najmä v telekomunikaèných slu�bách,
vo vodnom hospodárstve a v regulovaných èinnos-
tiach pod¾a osobitných predpisov,8) je�.

8. V § 13 sa vypú��ajú slová �pod¾a § 3 ods. 3�.

9. V § 16 ods. 2 sa slová �pri prirodzených monopo-
loch� nahrádzajú slovami �v prípadoch pod¾a § 4 ods.
3 písm. d) a e)�.

10. V § 20 odsek 4 znie:
�(4) Iný orgán �tátnej správy vykonáva pôsobnos�

v oblasti cien pod¾a odseku 2 písm. b) a� h) v prípa-
doch pod¾a § 4 ods. 3 písm. d) a e).�.

11. V § 20 ods. 5 sa slová �2 a� 4� nahrádzajú
slovami �2 a 3�.

Èl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky v znení zákona è. 44/1998 Z. z. sa dopåòa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová �ústredných orgánov
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�tátnej správy Slovenskej republiky,� vkladajú slová
�iných orgánov �tátnej správy, ak tak ustanovuje oso-
bitný zákon,�.

2. V § 4 ods. 1 a 2 sa za slová �ústredných orgánov
�tátnej správy Slovenskej republiky� vkladajú slová
�a iných orgánov �tátnej správy�.

3. V § 5 ods. 1 a 3 sa za slová �ústredné orgány
�tátnej správy Slovenskej republiky� vkladajú slová
�a iné orgány �tátnej správy�.

4. V § 5 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo �alebo�
nahrádza èiarkou a za slová �iného ústredného orgánu
�tátnej správy� sa vkladajú slová �alebo iného orgánu
�tátnej správy�.

Èl. V

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. augusta 2001
s výnimkou èl. I § 3 písm. b), § 5 ods. 1 písm. c), § 12,
§ 14 ods. 5, § 20 a èl. III, ktoré nadobúdajú úèinnos�
1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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277

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 2. apríla 2001 bola v Bratislave podpísaná
Správna dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Èeskej
republiky na vykonanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o poskytovaní a úhrade
zdravotnej starostlivosti.

Správna dohoda nadobudla platnos� dòom podpisu, t. j. 2. apríla 2001, na základe èlánku 7 ods. 4.

Do textu správnej dohody mo�no nazrie� v odbore zahranièných vz�ahov a európskej integrácie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.
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278

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 30. novembra 2000 bola v Bratislave podpí-
saná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v boji proti
organizovanej trestnej èinnosti.

V súlade s èlánkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 9. júna 2001.

Do textu dohody mo�no nazrie� na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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