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332

VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

zo 4. marca 2003,
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na
podnikanie v energetických odvetviach

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 6 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 zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 208/2002 Z. z., zákona č.
405/2002 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o
udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach sa dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až m), ktoré znejú:

„i) žiadateľ o udelenie licencie na prenos elektriny údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú
uvedené v prílohách č. 1 a 7a,

j) žiadateľ o udelenie licencie na distribúciu elektriny údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú
uvedené v prílohách č. 1 a 7b,

k) žiadateľ o udelenie licencie na prepravu plynu údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v
prílohách č. 1 a 8a,

l) žiadateľ o udelenie licencie na distribúciu plynu údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú
uvedené v prílohách č. 1 a 8b,

m) žiadateľ o udelenie licencie na predaj plynu alebo elektriny údaje podľa tlačiva, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 1.“.

2. V § 1 ods. 2 sa za slovo „rozvod“ vkladá čiarka a slová „prenos, prepravu alebo distribúciu“.

3. V § 1 ods. 3 sa za slová „K žiadosti o udelenie licencie podľa odseku 1“ vkladá čiarka a slová „s
výnimkou žiadosti o udelenie licencie na predaj elektriny a predaj plynu,“.

4. V § 1 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:

„e) prenos elektriny,

f) preprava plynu,

g) distribúcia elektriny alebo plynu,

h) predaj elektriny alebo plynu.“.

5. V prílohe č. 1 štvrtý bod znie:
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4. Predmet podnikania v
energetických
odvetviach(nehodiace sa
prečiarknite)

Výroba
elektriny

Výkup
elektriny

Tranzit
elektriny

Rozvod
elektriny

Výroba plynu Výkup plynu Tranzit plynu Rozvod plynu
Výroba tepla Výkup tepla Predaj elektriny

alebo plynu
Rozvod tepla

6. Za prílohu č. 7 sa vkladajú prílohy 7a, 7b, ktoré znejú:
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Príloha č. 7a k vyhláške č.367/1998 Z. z.
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ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
PRENOS ELEKTRINY

      Kód žiadosti – vyplní úrad 

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

4. Hladiny napätia v systéme   kV   kV    kV 

     žiadate a:   kV   kV    kV 

5. Vonkajšie vedenie (d žka káblových vedení v km 
pod a jednotlivých napä ových úrovní): 

   

   

6. Podzemné vedenie (d žka káblových vedení v km 
pod a jednotlivých napä ových úrovní): 

   

   

7. Údaje o po te transformátorových staníc  
a rozvodní v napätiach všetkých druhov: 

   

   

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V …………………………………….............................                                                                                                                       ……...........................................…………………………………………….. 

                                                                                                                                            Odtla ok pe iatky žiadate a,

                                                                                                                                        meno, priezvisko, funkcia a podpis  

                                                                                                                                                     oprávnenej osoby

Prílohami žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vedení od 110 kV, transformátorových staníc

     a rozvodní. 

2. Priemerný ro ný objem prenesenej elektriny v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do prevádzky

 v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.   

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4

 ods. 3 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia. 
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Vysvetlivky k prílohe č. 7a

Údaje o rozsahu podnikania – prenos elektriny

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje tlačenými písmenami a údaj nemôže
mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

Obsahom prílohy č. 7a sú údaje o rozsahu podnikania a vyplnia ju všetci žiadatelia v zmysle § 3 zákona č. 70/1998
Z. z. V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo
rodné číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek 1 až 3.

Položka 4 – Hladiny napätia v systéme žiadateľa
V tejto položke sa uvedú všetky napäťové hladiny rozvodov elektriny v kV, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma.

Položka 5 – Vonkajšie vedenie
Uvedie sa celková dĺžka vonkajšieho vedenia (v km), ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre jed-

notlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.

Položka 6 – Podzemné vedenie
Uvedie sa celková dĺžka podzemného vedenia (v km), ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre jed-

notlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.

Položka 7 – Údaje o počte transformátorových staníc a rozvodní v napätiach všetkých druhov
Uvedie sa počet transformátorových staníc a rozvodní, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre

jednotlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.
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Príloha č. 7b k vyhláške č.367/1998 Z. z.
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ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
DISTRIBÚCIA ELEKTRINY

      Kód žiadosti – vyplní úrad 

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

4. Hladiny napätia v systéme   kV   kV    kV 

     žiadate a:   kV   kV    kV 

5. Vonkajšie vedenie (d žka káblových vedení v km 
pod a jednotlivých napä ových úrovní): 

   

   

6. Podzemné vedenie (d žka káblových vedení v km 
pod a jednotlivých napä ových úrovní): 

   

   

7. Údaje o po te transformátorových staníc  
a  rozvodní v napätiach všetkých druhov: 

   

   

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V ……………………………………                                                                                                                                         ……...........................................…………………………………………….. 

                                                                                                                                            Odtla ok pe iatky žiadate a,

                                                                                                                                        meno, priezvisko, funkcia a podpis  

                                                                                                                                                     oprávnenej osoby 

Prílohami žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vedení od 22 kV, transformátorových staníc

 a rozvodní. 

2. Priemerné množstvo distribuovanej elektriny v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do

 prevádzky v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.   

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4 ods. 3

 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia.
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Vysvetlivky k prílohe č. 7b

Údaje o rozsahu podnikania – distribúcia elektriny

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje tlačenými písmenami a údaj nemôže
mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

Obsahom prílohy č. 7b sú údaje o rozsahu podnikania a vyplnia ju všetci žiadatelia v zmysle § 3 zákona č. 70/1998
Z. z. V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo
rodné číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek č. 1 až 3.

Položka 4 – Hladiny napätia v systéme žiadateľa
V tejto položke sa uvedú všetky napäťové hladiny rozvodov elektriny v kV, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma.

Položka 5 – Vonkajšie vedenie
Uvedie sa celková dĺžka vonkajšieho vedenia (v km), ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre jed-

notlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.

Položka 6 – Podzemné vedenie
Uvedie sa celková dĺžka podzemného vedenia (v km), ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre jed-

notlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.

Položka 7 – Údaje o počte transformátorových staníc a rozvodní v napätiach všetkých druhov
Uvedie sa počet transformátorových staníc a rozvodní, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma, a to osobitne pre

jednotlivé napäťové úrovne.
Ak nestačí vymedzený priestor na tlačive, pokračuje sa na priloženom čistom hárku.“.
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7. Za prílohu č. 8 sa vkladajú prílohy 8a, 8b, ktoré znejú:
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Príloha č. 8a k vyhláške č.367/1998 Z. z.
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ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
PREPRAVA PLYNU

      Kód žiadosti – vyplní úrad 

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

DN [mm] do 0,4 MPa od 0,41 do 2,5 MPa od 2,51 do 4,0 MPa od 4,1 do 6.4 MPa nad 6,4 MPa 

do 100 

101 - 200 

201 - 300 

301 - 500 

501 - 700 

701 - 900 

901 - 1 000 

1 001 - 1 200 

4.
 R

oz
sa

h
 p

re
pr

av
n

ej
 s

ie
te

  v
 k

m
: 

1 201 - 1 400 

5. Kompresorové  Celkový po et: 

     stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: MW

6. Regula né  Celkový po et: 

     stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: tis.Nm3/hod.  

7. Kapacita nadzemných zásobníkov plynu tis.Nm3

8. Kapacita podzemných zásobníkov plynu mil.Nm3

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti  mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V …………………………….........…                                                                                                                                                                 ……...........................................…………………………………………….. 

                                                                                                                                                          Odtla ok pe iatky žiadate a, 

                                                                                                                                                     meno, priezvisko, funkcia a podpis      

                                                                                                                                                                 oprávnenej osoby

Prílohami žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vysokotlakových plynovodov a s nimi

 súvisiacich plynových zariadení. 

2. Priemerné ro né množstvo prepraveného plynu v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do

 prevádzky v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.    

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4 ods. 3

 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia. 
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Vysvetlivky k prílohe č. 8a

Údaje o rozsahu podnikania – preprava plynu

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje strojom alebo tlačenými písmenami
a údaj nemôže mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo rod-
né číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek č. 1 až 3.

Položka 4 – Rozsah prepravnej siete:
Uvedú sa dĺžky plynových potrubí podľa ich svetlosti (v km) a v stĺpcoch podľa ich pracovného tlaku, ktoré žiadateľ

vlastní alebo si prenajíma na výkon podnikania v zmysle tejto žiadosti.

Položka 5 – Kompresorové stanice
– Celkový počet kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet kompresorových staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc v MW, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 6 – Regulačné stanice
– Celkový počet regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet regulačných staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon regulačných staníc v tis.Nm3/hod., ktoré žiadateľ vlastní alebo

si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 7 – Kapacita nadzemných zásobníkov plynu
V tejto položke sa uvedie v tisícoch Nm3 celková kapacita zásobníkov skvapalneného plynu, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac zásobníkov skvapalneného plynu, uvedie sa
celkový súčet objemov všetkých zásobníkov.

Položka 8 – Kapacita podzemných zásobníkov
V tejto položke sa uvedie v miliónoch Nm3 celková kapacita podzemných zásobníkov, ktoré žiadateľ vlastní alebo si

prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac podzemných zásobníkov, uvedie sa celkový súčet obje-
mov všetkých zásobníkov.
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Príloha č. 8b k vyhláške č.367/1998 Z. z.
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ÚDAJE O ROZSAHU PODNIKANIA
DISTRIBÚCIA PLYNU

      Kód žiadosti – vyplní  úrad  

1. Obchodné meno: 

2. Organiza no-právna forma 
    podnikania:

3. I O alebo rodné íslo:

DN [mm] do 0,4 MPa od 0,41 do 2,5 MPa od 2,51 do 4,0 MPa od 4,1 do 6,4 MPa nad 6,4 MPa 

do 100 

101 - 200 

201 - 300 

301 - 500 

501 - 700 

701 - 900 

901 - 1 000 

1 001 - 1 200 

4.
 R

oz
sa

h 
di

st
ri

bu
ne

j 
si

et
e 

 v
 k

m
: 

1 201 - 1 400 

5. Kompresorové  Celkový po et: 

    stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: MW

6. Regula né  Celkový po et: 

    stanice Celkový inštalovaný výkon pohonu: tis.Nm3/hod.  

7. Kapacita nadzemných zásobníkov plynu tis.Nm3

8. Kapacita podzemných zásobníkov plynu mil.Nm3

Vyhlasujem, že všetky údaje o rozsahu podnikania ku d u podania žiadosti o licenciu sú pravdivé a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu 

by  vyvodené proti  mojej osobe pri uvedení nesprávnych a nepravdivých údajov. 

V ……………………………………                                                                                                                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                                                                          Odtla ok pe iatky žiadate a, 

                                                                                                                                                     meno, priezvisko, funkcia a podpis      

                                                                                                                                                                 oprávnenej osoby

Prílohou žiadosti sú: 

1. Mapa alebo súbor máp vymedzeného územia v mierke 1:50 000 s vyzna ením všetkých vysokotlakových plynovodov a s nimi

 súvisiacich plynových zariadení. 

2. Priemerné množstvo distribuovaného plynu v roku pred podaním žiadosti; ak ide o prevádzkovanie zariadenia uvedeného do prevádzky

 v roku podania tejto žiadosti, tento údaj sa neuvádza.    

3. Zoznam prevádzok, v ktorom sa uvedie názov a sídlo každej prevádzky. 

4. Doklady preukazujúce v tomto tla ive uvedené technické a materiálne predpoklady na vykonávanie podnikate skej innosti (§ 4 ods. 3

 zákona), napr.: kolauda né rozhodnutie, list vlastníctva, zmluva o nájme zariadenia.
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Vysvetlivky k prílohe č. 8b

Údaje o rozsahu podnikania – distribúcia plynu

Žiadateľ vyplní všetky údaje a svojím podpisom potvrdí ich správnosť. Význam jednotlivých položiek a ich charak-
teristika aj s pokynmi na vyplnenie sú uvedené ďalej. Celé tlačivo sa vyplňuje strojom alebo tlačenými písmenami
a údaj nemôže mať aj s medzerami viac znakov, ako je vyznačený ich počet.

V úvode tejto prílohy sa uvedie obchodné meno, forma podnikania a identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo rod-
né číslo. Na vyplnenie položiek 1 až 3 sa použijú vysvetlivky prílohy č. 1 položiek 1 až 3.

Položka 4 – Rozsah distribučnej siete
Uvedú sa dĺžky plynových potrubí podľa ich svetlosti (v km) a v stĺpcoch podľa ich pracovného tlaku, ktoré žiadateľ

vlastní alebo si prenajíma na výkon podnikania v zmysle tejto žiadosti.

Položka 5 – Kompresorové stanice
– Celkový počet kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet kompresorových staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon pohonu kompresorových staníc v MW, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 6 – Regulačné stanice
– Celkový počet regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový počet regulačných staníc, ktoré žiadateľ vlastní alebo si prenajíma na výkon

oprávnenej činnosti.
– Celkový inštalovaný výkon pohonu regulačných staníc
V tejto položke sa uvedie celkový inštalovaný výkon regulačných staníc v tis.Nm3/hod., ktoré žiadateľ vlastní alebo

si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti.

Položka 7 – Kapacita nadzemných zásobníkov plynu
V tejto položke sa uvedie v tisícoch Nm3 celková kapacita zásobníkov skvapalneného plynu, ktoré žiadateľ vlastní

alebo si prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac zásobníkov skvapalneného plynu, uvedie sa
celkový súčet objemov všetkých zásobníkov.

Položka 8 – Kapacita podzemných zásobníkov
V tejto položke sa uvedie v miliónoch Nm3 celková kapacita podzemných zásobníkov, ktoré žiadateľ vlastní alebo si

prenajíma na výkon oprávnenej činnosti. Ak žiadateľ má viac podzemných zásobníkov, uvedie sa celkový súčet obje-
mov všetkých zásobníkov.“.
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Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Ján Matuský v. r.
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