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Z Á K O N

z 19. augusta 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona
č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 5 sa za slová „zakladate¾ovi a“ vkladajú
slová „po prerokovaní v dozornej rade.“.

2. V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:

„(6) Výročná správa okrem náležitostí upravených
osobitým predpisom6j) musí obsahova� informáciu
o výške ročnej odmeny riadite¾a podniku pod¾a § 19
ods. 10 a o výške jeho podielu na zisku podniku, o výš-
ke ročnej odmeny členov dozornej rady pod¾a § 20
ods. 10 a o výške ich podielov na zisku podniku a
o zmluvách schva¾ovaných dozornou radou podniku
pod¾a § 21 ods. 1 písm. j).“.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7
až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6j znie:
„6j) § 20 a 21 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskor-

ších predpisov.“.

3. V § 15c sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré
znie:
„h) oznámi� štátnemu archívu s regionálnou pôsobnos-

�ou do jedného mesiaca odo dňa zápisu likvidácie
podniku do obchodného registra túto skutočnos�,
následne vypracova� a predloži� návrh na vyradenie
registratúrnych záznamov, odovzda� archívne do-
kumenty, zabezpeči� uloženie registratúrnych zá-
znamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty do
uplynutia lehôt uloženia a oznámi� miesto ich ulo-
ženia.“.

4. § 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19

Riadite¾

(1) Riadite¾a podniku vymenuje zakladate¾ na zákla-
de výberového konania. Riadite¾ je povinný v lehote do
30 dní odo dňa vymenovania predloži� zakladate¾ovi
majetkové priznanie v rozsahu ustanovenom v odse-
koch 3 a 4.

(2) Riadite¾ podniku nie je zamestnancom podniku,
vz�ah medzi podnikom a riadite¾om podniku pri výko-
ne jeho pôsobnosti riadite¾a podniku sa spravuje pri-
merane ustanoveniami o mandátnej zmluve, pokia¾
tento zákon neustanovuje inak. Ďalšie práva a povin-
nosti a spôsob odmeňovania dohodne zakladate¾ s ria-
dite¾om podniku v zmluve o výkone funkcie,17) ktorá
musí by� uzavretá v písomnej forme. Po ukončení
funkcie riadite¾a podniku môže zakladate¾ poveri� vý-
konom funkcie riadite¾a podniku bez výberového ko-
nania niektorého z vedúcich zamestnancov podniku
do vykonania výberového konania na funkciu riadite¾a
podniku pod¾a tohto zákona, a to najviac na tri mesia-
ce.

(3) Majetkové priznanie musí obsahova� údaje o
a) nehnute¾nom majetku vrátane údajov o právnom

dôvode a dátume nadobudnutia tohto majetku
a ceny jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobud-
nutí ceny pod¾a osobitného predpisu,18)

b) hnute¾nej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000
Sk vrátane údajov o právnom dôvode nadobudnutia
tejto veci, ceny obstarania, pri bezodplatnom nado-
budnutí ceny obvyklej,

c) majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, kto-
rých hodnota presahuje 200 000 Sk vrátane údajov
o právnom dôvode nadobudnutia tohto majetkové-
ho práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplat-
nom prevode ceny obstarania, pri bezodplatnom
nadobudnutí ceny obvyklej.

(4) Súčas�ou majetkového priznania je aj vyhlásenie
o podnikate¾ských aktivitách a o majetkových po-
dieloch riadite¾a v iných právnických osobách a majet-
kových podieloch jemu blízkych osôb19) v iných práv-
nických osobách.

(5) Úmyselné uvedenie neúplných alebo nepravdi-
vých údajov v majetkovom priznaní je dôvodom na
odvolanie z funkcie.

(6) Riadite¾ riadi činnos� podniku a ako štatutárny
orgán koná vo všetkých jeho veciach; zodpovedá za
hospodárnos� pri nakladaní s majetkom v správe pod-
niku. Riadite¾ je povinný vykonáva� svoju pôsobnos�
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s odbornou starostlivos�ou a v súlade so záujmami
podniku, najmä je povinný zaobstara� si a pri rozho-
dovaní zoh¾adni� všetky dostupné informácie týkajúce
sa predmetu rozhodnutia, zachováva� mlčanlivos�
o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých
prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobi�
škodu alebo ohrozi� jeho záujmy a pri výkone svojej
pôsobnosti nesmie uprednostňova� svoje záujmy alebo
záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

 (7) Porušením svojich povinností pri výkone funk-
cie je riadite¾ povinný nahradi� škodu, ktorú podniku
spôsobil. Najmä je povinný nahradi� škodu, ktorá pod-
niku vznikne tým, že poskytne plnenie alebo nadobud-
ne majetok v rozpore s týmto zákonom.

 (8) Riadite¾ je povinný informova� radu o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré môžu
ovplyvni� podnikate¾skú činnos�, stav majetku podni-
ku a jeho likviditu. Na požiadanie rady je riadite¾
povinný zúčastni� sa na zasadaní rady a poda� jej
členom k predloženým materiálom informácie v poža-
dovanom rozsahu.

 (9) Po prerokovaní v rade riadite¾ predkladá zakla-
date¾ovi na schválenie ročnú účtovnú závierku, návrh
na rozdelenie zisku a koncepciu rozvoja podniku. Kon-
cepcia rozvoja podniku obsahuje najmä
a) plán výnosov a nákladov,
b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
c) plán finančných tokov,
d) plán úverového za�aženia,
e) plán investícií a predaja majetku,
f) plán rozdelenia zisku.

(10) Mesačný plat a ročné odmeny z podielu na zisku
riadite¾a určuje zakladate¾; výška mesačného platu
riadite¾a nesmie presiahnu� 8-násobok priemernej
mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve a ročné
odmeny z podielu na zisku nesmú presiahnu� 10-ná-
sobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hos-
podárstve.

(11) Riadite¾ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu
z radov zamestnancov podniku, ktorý ho v čase jeho
neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu jeho práv
a povinností. Ak riadite¾ určí viacerých zástupcov, určí
aj poradie, v akom ho zastupujú. Ďalej vymenúva
a odvoláva ïalších sebe priamo podriadených zamest-
nancov podniku.

(12) Riadite¾ podniku a vedúci zamestnanci nemôžu
by� členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady
obchodnej spoločnosti, ak na ich menovanie do tejto
funkcie nedal predchádzajúci súhlas zakladate¾.

(13) Osoby uvedené v odseku 11 a osoby im blíz-
ke19) nemôžu ma� majetkovú účas� v obchodnej spo-
ločnosti s podobným predmetom podnikania, ako
má podnik, v ktorom sú v pracovnom pomere, alebo
v obchodnej spoločnosti, ktorá je dodávate¾om tohto
podniku s výnimkou majetkovej účasti pod¾a osobit-
ného predpisu.6i)

(14) Podnik môže poskytnú� úver, pôžičku, previes�
alebo poskytnú� do užívania majetok podniku alebo
zabezpeči� záväzok riadite¾ovi, prokuristovi alebo inej
osobe, ktorá je oprávnená kona� za podnik, a osobám

im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet len
na základe predchádzajúceho súhlasu rady a za pod-
mienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.

(15) Výkon funkcie riadite¾a končí jeho úmrtím,
vzdaním sa alebo odvolaním. Riadite¾a odvoláva zakla-
date¾.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6i, 17 až 19 znejú:
„6i) § 24 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 17) § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 18) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých poras-
tov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania a náhra-
dách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpi-
sov.

 19) § 116 Občianskeho zákonníka.“.

5. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 19a

Výberové konanie na riadite¾a podniku, predsedu
a členov rady

(1) Výberové konanie na riadiace a kontrolné funkcie
podniku vyhlasuje zakladate¾ v tlači alebo v iných vše-
obecne prístupných prostriedkoch masovej komuniká-
cie najmenej pä� týždňov pred jeho začatím s uvede-
ním údajov, ktorými sú
a) názov podniku vrátane sídla podniku,
b) požadované kvalifikačné predpoklady na vykonáva-

nie týchto funkcií,
c) špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov,
d) zoznam požadovaných dokladov,
e) dátum a miesto podania žiadosti o účas� na výbe-

rovom konaní.

(2) Výberové konanie uskutočňuje výberová komi-
sia, ktorú menuje zakladate¾. Výberová komisia má pä�
členov, z toho najmenej jedného člena zvoleného za-
mestnancami podniku. Ak člen komisie zistí, že môže
by� predpojatý, oznámi  túto skutočnos� zakladate¾ovi.

(3) Výberová komisia zašle uchádzačovi, ktorý spĺňa
predpoklady ustanovené v odseku 1 písm. b) a c), po-
zvánku na výberové konanie najmenej sedem dní pred
jeho začatím.

(4) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového
konania a na základe výsledkov určí poradie uchádza-
čov. Poradie uchádzačov je záväzné pri vymenúvaní do
funkcie riadite¾a podniku a predsedu alebo člena rady.

(5) Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom
výsledok výberového konania do siedmich dní odo dňa
jeho skončenia.

(6) Zakladate¾ zverejní výsledok výberového kona-
nia, poradie a splnenie požadovaných kritérií jednotli-
vými uchádzačmi rovnakým spôsobom ako pri vyhlá-
sení výberového konania.

(7) Ak výberová komisia nevyberie uchádzača, zakla-
date¾ vyhlási nové výberové konanie.“.

6. V § 20 ods. 2 v prvej vete a v poslednej vete sa za
slová „ustanovuje do funkcie“ vkladajú slová „na zá-
klade výberového konania.“.
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7. V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7,
ktoré znejú:

„(4) Vz�ah medzi podnikom a členom rady pri výkone
ich pôsobnosti člena dozornej rady sa spravuje prime-
rane ustanoveniami o mandátnej zmluve, pokia¾ tento
zákon neustanovuje inak. Prípadné ïalšie práva a po-
vinnosti a spôsob odmeňovania dohodne zakladate¾
s členmi rady v zmluve o výkone funkcie,17) ktorá musí
by� uzavretá v písomnej forme. Predseda a členovia
rady sú povinní po vymenovaní do funkcie v lehote do
30 dní oznámi� zakladate¾ovi majetkové priznanie
v rozsahu ustanovenom v § 19 ods. 3 a 4 a svoje ma-
jetkové podiely v iných právnických osobách a majet-
kové podiely jemu blízkych osôb19) v iných právnických
osobách. § 19 ods. 5 sa použije obdobne.

(5) Predseda a členovia rady vykonávajú svoju pô-
sobnos� s odbornou starostlivos�ou a v súlade so zá-
ujmami podniku, najmä sú povinní zaobstara� si a pri
rozhodovaní zoh¾adni� všetky dostupné informácie tý-
kajúce sa predmetu rozhodnutia, zachováva� mlčanli-
vos� o dôverných informáciách a skutočnostiach, kto-
rých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku
spôsobi� škodu alebo ohrozi� jeho záujmy a pri výkone
svojej pôsobnosti nesmú uprednostňova� svoje záujmy
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

(6) Členovia rady sú oprávnení nahliada� do všet-
kých dokladov a záznamov týkajúcich sa činností pod-
niku. Kontrolujú správnos� vedenia účtovných zázna-
mov a kontrolujú, či sa podnikate¾ská činnos� podniku
uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, interný-
mi predpismi podniku a pokynmi zakladate¾a.

(7) Členovia rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri
výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a neroz-
dielne nahradi� škodu, ktorú podniku spôsobili.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 8
a 9.

8. § 20 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Odmena člena rady za mesiac nesmie presiah-

nu� 10-násobok priemernej mzdy dosahovanej v ná-
rodnom hospodárstve; to neplatí pre podiel členov rady
na zisku podniku.“.

9. V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
„i) schva¾uje výber audítora na overenie účtovnej zá-

vierky,
j) schva¾uje poskytnutie úveru, pôžičky, prevod ma-

jetku podniku, poskytnutie majetku podniku do
užívania alebo zabezpečenie záväzku riadite¾ovi,
prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená
kona� za podnik, a osobám im blízkym19) za podmie-
nok obvyklých v bežnom obchodnom styku.“.

10. Za § 31a sa vkladá § 31b, ktorý znie:

„§ 31b

(1) Zakladate¾ podniku vymenuje riadite¾a podniku
a členov rady pod¾a tohto zákona na základe výberové-
ho konania najneskôr do 31. decembra 2002.

(2) Právny vz�ah riadite¾a podniku a členov rady vy-
menovaných do funkcie pod¾a doterajších predpisov sa
spravuje pod¾a doterajších predpisov až do ich odvola-
nia zakladate¾om podniku. Ak zakladate¾ neodvolá
z funkcie riadite¾a podniku a členov rady vymenova-
ných pod¾a doterajších predpisov do 31. decembra
2002, výkon ich funkcie zaniká 31. decembra 2002.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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548

V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 18. septembra 2002,

ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených
odberate¾ov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí

na ročnej spotrebe oprávneného odberate¾a

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“) pod¾a § 9 ods. 19 zákona č. 70/1998
Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ïa-
lej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Oprávnený odberate¾ elektriny

(1) Najmenší objem ročnej spotreby elektriny, od
ktorého je odberate¾ s výnimkou odberate¾a pod¾a od-
seku 2 oprávnený uzatvára� zmluvy o dodávke elektri-
ny vyrobenej v tuzemsku alebo v zahraničí pod¾a § 9
ods. 19 zákona, je
a) 100 GWh osobitne na jednom odbernom mieste,
b) 40 GWh spolu na všetkých odberných miestach od

1. januára 2003,
c) 20 GWh spolu na všetkých odberných miestach od

1. januára 2004,
d) 0 GWh spolu na všetkých odberných miestach od

1. januára 2005.

(2) Pre odberate¾a, ktorý je držite¾om licencie na
rozvod elektriny a ktorý je povinný zabezpeči� odbera-
te¾om pripojeným na verejný rozvod dodávku elektriny
pod¾a § 14 ods. 4 zákona (ïalej len „distribútor“), je
najmenší objem ročnej spotreby elektriny, od ktorého
je oprávnený uzatvára� zmluvy o dodávke elektriny
vyrobenej v tuzemsku alebo v zahraničí pod¾a § 9 ods.
19 zákona (ïalej len „oprávnený odberate¾“), 0 GWh.

(3) Odberate¾, ktorý odoberá elektrinu výlučne pre
potrebu svojej domácnosti, bez oh¾adu na objem jeho
spotreby elektriny nie je oprávneným odberate¾om.

(4) Objem spotreby elektriny pod¾a odsekov 1 až 3 je
spotreba elektriny vrátane spotreby elektriny, ktorú
odberate¾ sám vyrobil, za obdobie 12 po sebe nasledu-
júcich mesiacov pred doručením žiadosti odberate¾a
o zabezpečenie prenosu elektriny držite¾ovi licencie na
rozvod elektriny, ktorý zabezpečuje rozvod elektriny
pre tohto odberate¾a.

(5) Ak odberate¾ začal podnika� v priebehu obdobia
pod¾a odseku 4 a ak od začatia podnikania tohto od-
berate¾a uplynuli najmenej tri mesiace, najmenší ob-
jem ročnej spotreby elektriny pre tohto odberate¾a sa
určí tak, že najmenší objem ročnej spotreby elektriny
pod¾a odseku 1 sa vydelí počtom celých mesiacov,

ktoré uplynuli od vzniku alebo od začatia podnikania
tohto odberate¾a, a vynásobí dvanástimi.

§ 2

Najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej
v zahraničí na ročnej spotrebe elektriny

oprávneného odberate¾a

(1) Držite¾ licencie na rozvod elektriny je povinný
prenies� pre oprávneného odberate¾a s výnimkou dis-
tribútora
a) od 1. októbra 2002 do 31. decembra 2002 najviac

také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, kto-
ré zodpovedá jednej dvanástine spotreby elektriny
nakúpenej oprávneným odberate¾om za predchá-
dzajúcich 12 mesiacov,

b) od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 najviac
také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, kto-
ré zodpovedá jednej tretine spotreby elektriny na-
kúpenej oprávneným odberate¾om za predchádza-
júcich 12 mesiacov, 

c) od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 najviac
také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, kto-
ré zodpovedá dvom tretinám spotreby elektriny na-
kúpenej oprávneným odberate¾om za predchádza-
júcich 12 mesiacov.

(2) Držite¾ licencie na rozvod elektriny je povinný
prenies� pre distribútora
a) od 1. októbra 2002 do 31. decembra 2002 najviac

také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, kto-
ré zodpovedá jednej dvanástine súčtu spotreby
elektriny distribútora a spotreby elektriny odbera-
te¾ov, pre ktorých distribútor zabezpečuje pripoje-
nie na verejný rozvod elektriny a ktorí sú oprávne-
nými odberate¾mi, zníženej o spotrebu elektriny
nakúpenej týmito odberate¾mi od iného dodávate¾a,
ako je tento distribútor, za predchádzajúcich 12
mesiacov,

b) od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 najviac
také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, ktoré
zodpovedá jednej štvrtine súčtu spotreby elektriny
distribútora a spotreby elektriny odberate¾ov, pre
ktorých distribútor zabezpečuje pripojenie na verejný
rozvod elektriny a ktorí sú oprávnenými odberate¾mi,
zníženej o spotrebu elektriny nakúpenej týmito odbe-
rate¾mi od iného dodávate¾a, ako je tento distribútor,
za predchádzajúcich 12 mesiacov,

c) od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 najviac
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také množstvo elektriny vyrobenej v zahraničí, kto-
ré zodpovedá dvom tretinám súčtu spotreby elektri-
ny distribútora a spotreby elektriny odberate¾ov,
pre ktorých distribútor zabezpečuje pripojenie na
verejný rozvod elektriny a ktorí sú oprávnenými
odberate¾mi, zníženej o spotrebu elektriny nakúpe-
nej týmito odberate¾mi od iného dodávate¾a, ako je
tento distribútor, za predchádzajúcich 12 mesia-
cov.

§ 3

Oprávnený odberate¾ plynu

(1) Najmenší objem ročnej spotreby plynu, od ktoré-
ho je odberate¾ oprávnený uzatvára� zmluvy o dodávke
plynu pod¾a § 9 ods. 19 zákona, je
a) 25 miliónov m3 osobitne na jednom odbernom mies-

te,
b) 15 miliónov m3 spolu na všetkých odberných mies-

tach od 1. januára 2003.

(2) Objem spotreby plynu pod¾a odseku 1 je spotreba
plynu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním žiadosti o prepravu plynu držite¾ovi li-
cencie na rozvod plynu, ktorý zabezpečuje prepravu
plynu pre tohto odberate¾a.

(3) Na stanovenie najmenšieho ročného objemu
spotreby plynu sa primerane vz�ahuje § 1 ods. 5.

§ 4

Prechodné ustanovenie

Zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o dodávke ply-
nu uzatvorené pred účinnos�ou tejto vyhlášky nie sú
touto vyhláškou dotknuté.

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slo-
venskej republiky č. 562/2001 Z. z., ktorou sa usta-
novuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a ply-
nu pre oprávnených odberate¾ov a ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o pravidlách prenosu elektri-
ny a prepravy plynu pre oprávnených odberate¾ov.

§ 6

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. októbra 2002.

¼ubomír Harach v. r.
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549

V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 18. septembra 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu
pre oprávnených odberate¾ov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 9 ods. 21 zákona
č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Rozvod elektriny pre oprávneného odberate¾a

(1) Držite¾ licencie na rozvod elektriny je povinný
zabezpeči� pre oprávneného odberate¾a prenos elektri-
ny pod¾a § 9 ods. 20 zákona, ak ho o to oprávnený
odberate¾ požiada najneskôr
a) 30 dní pred začatím dodávky pod¾a zmluvy o dodáv-

ke elektriny uzatvorenej na kalendárny rok, 
b) 7 dní pred začatím dodávky pod¾a zmluvy o dodáv-

ke elektriny uzatvorenej na kalendárny mesiac,
c) 4 dni pred začatím dodávky pod¾a zmluvy o dodáv-

ke elektriny uzatvorenej na kalendárny týždeň.

(2) Držite¾ licencie na rozvod elektriny, ktorý pre-
vádzkuje prenosovú alebo distribučnú čas� elektrizač-
nej sústavy, zverejní každoročne do 31. októbra
a) ponuku vo¾nej kapacity prenosovej alebo distribuč-

nej časti elektrizačnej sústavy na nasledujúci rok;
prevádzkovate¾ prenosovej časti sústavy a prevádz-
kovate¾ distribučnej časti sústavy zverejní zoznam
miest, kde hrozí nebezpečenstvo nedostatku kapa-
city, zvláš� odberných miest medzi susediacimi
elektrizačnými sústavami a medzi prenosovou čas-
�ou sústavy a distribučnými čas�ami sústavy, v prí-
pade medzištátnych vedení aj úroveň naplnenia ich
kapacity rezerváciami výkonu,

b) podmienky pripojenia oprávneného odberate¾a
k prenosovej časti sústavy alebo distribučnej časti
sústavy, najmä podmienky odberu činnej energie,
odberu jalovej energie, podmienky merania a vply-
vu odberate¾a na kvalitu napätia,

c) podmienky pripojenia zdroja elektriny, obchodného
merania, automatického systému dispečerského
riadenia a podmienky tranzitu,

d) hodnotu účinníka, spôsob merania a výpočtu čin-
nej a jalovej energie,

e) cenové podmienky prenosových, distribučných
a systémových služieb dodávaných držite¾om licen-
cie na rozvod elektriny, prevádzkujúcim prenosovú
čas� sústavy alebo distribučnú čas� sústavy, na

zabezpečenie spo¾ahlivosti a kvality dodávky elek-
trickej energie,

f) pravidlá organizovania obchodu s podpornými
službami s ročným, mesačným alebo denným pred-
stihom, pravidlá prihlasovania, kritériá, spôsob vy-
hodnotenia a výberu ponúk na dodávku podpor-
ných služieb, pravidlá merania, odovzdávania
údajov a vyhodnocovania podporných služieb, zá-
sady nasadzovania a využívania podporných slu-
žieb, riešenie sporov a cenové podmienky podpor-
ných služieb,

g) spôsob merania, zberu a odovzdávania dát o spo-
trebe.

§ 2

Rozvod plynu pre oprávneného odberate¾a

(1) Držite¾ licencie na rozvod plynu, ktorý prevádz-
kuje distribučnú čas� plynárenskej sústavy, zverejní
každoročne do 31. októbra
a) podmienky pripojenia oprávneného odberate¾a

k distribučnej časti plynárenskej sústavy, najmä
podmienky vplyvu odberate¾a na tlak plynu,

b) technické podmienky prepravy plynu,
c) podmienky dispečerského poriadku.

(2) Držite¾ licencie na rozvod plynu, ktorý uzavrel
dlhodobú zmluvu na nákup plynu pod¾a § 9 ods. 20
zákona, je povinný oprávnenému odberate¾ovi na jeho
žiados� do desiatich pracovných dní od doručenia
žiadosti oznámi�, či má k dispozícii vo¾nú kapacitu na
prepravu požadovaného množstva plynu a či preprava
požadovaného množstva plynu nebude ma� za násle-
dok, že množstvo plynu predané týmto držite¾om licen-
cie na rozvod plynu by bolo v príslušnom roku nižšie
ako dohodnuté minimálne množstvo plynu pod¾a dlho-
dobej zmluvy.

(3) Ak držite¾ licencie na rozvod plynu pod¾a odse-
ku 2 nemôže prepravi� pre oprávneného odberate¾a
plyn z dôvodu nedostatku požadovanej prepravnej ka-
pacity alebo z dôvodu, že preprava požadovaného
množstva plynu by mala za následok, že množstvo
plynu predané týmto držite¾om licencie na rozvod ply-
nu by bolo v príslušnom roku nižšie ako dohodnuté
minimálne množstvo plynu pod¾a dlhodobej zmluvy,
v oznámení pod¾a odseku 2 uvedie, aké najvyššie
množstvo plynu môže pre oprávneného odberate¾a pre-
pravi�.
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§ 3

Prechodné ustanovenia

(1) Zmluvy o prenose elektriny a zmluvy o preprave
plynu uzatvorené pred účinnos�ou tejto vyhlášky nie
sú touto vyhláškou dotknuté.

(2) Držite¾ licencie na rozvod elektriny zverejní údaje
pod¾a § 1 ods. 2 na obdobie od 1. novembra 2002 do
31. decembra 2002 a na rok 2003 najneskôr do
31. októbra 2002.

(3) Držite¾ licencie na rozvod plynu zverejní údaje
pod¾a § 2 ods. 1 na obdobie od 1. novembra 2002 do
31. decembra 2002 a na rok 2003 najneskôr do
31. októbra 2002.

§ 4

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. októbra 2002.

¼ubomír Harach v. r.
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Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej distri-
bútorom. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní kompletného
ročníka vrátane registra na základe skutočného počtu a rozsahu vy-
daných čiastok. Pri nezaplatení určeného preddavku distribútor zme-
ní spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové po-
žiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavu-
jú priebežne. Zasielanie sa začína vždy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vždy
pridelený registračný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavo-
va� do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni� do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúcej čiastky.
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