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Z Á K O N

z 26. októbra 2004

o energetike a o zmene niektorých zákonov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Ten to zá kon upra vu je
a) pod mien ky pre pod ni ka nie v ener ge ti ke,
b) prí stup na trh, prá va a po vin nos ti účast ní kov trhu

v ener ge ti ke, 
c) prá va, prá vom chrá ne né zá uj my a po vin nos ti fy zic -

kých osôb a práv nic kých osôb, kto rých prá va, prá -
vom chrá ne né zá uj my ale bo po vin nos ti môžu by�
dotk nu té účast ník mi trhu v ener ge ti ke, 

d) vý kon štát nej sprá vy v ener ge ti ke, 
e) vý kon štát ne ho do zo ru nad pod ni ka ním v ener ge ti -

ke.

§ 2

Základné pojmy

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) vše obec ne

1. ener ge ti kou elek tro e ner ge ti ka, ply ná ren stvo,
pre pra va po hon ných lá tok ale bo ropy po tru bím,
pl ne nie tla ko vých ná dob so skva pal ne ným plyn -
ným uh ¾o vo dí kom (ïa lej len „tla ko vá ná do ba“),
roz vod skva pal ne né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka,

2. pod ni kom práv nic ká oso ba, kto rá pod ni ká v ener -
ge ti ke,

3. pre po je ným pod ni kom pod nik, kto rý je iným pod -
ni kom ale bo via ce rý mi pod nik mi ovlá daný, pre to -
že ten to iný pod nik ale bo tie to pod ni ky sú ma jet -
ko vo ale bo per so nál ne pre po je né, a tým majú
roz ho du jú ci po diel na hla so va cích prá vach,

4. ma jet ko vým pre po je ním pria my ale bo ne pria my
po diel iné ho pod ni ku ale bo pod ni kov na hla so va -
cích prá vach pre to, že majú po diel na zá klad nom
ima ní pod ni ku, ale bo ak cie pod ni ku, s kto rým je
spo je ný roz ho du jú ci po diel hla so va cích práv,

5. per so nál nym pre po je ním stav, keï šta tu tár nym
or gá nom, čle nom šta tu tár ne ho or gá nu, čle nom
kon trol né ho or gá nu ale bo do zor né ho or gá nu pod -
ni ku a iné ho pod ni ku ale bo pod ni kov je tá istá
oso ba ale bo tie isté oso by ale bo as poň ich väč ši na
s roz ho du jú cim po dielom na hla so va cích prá vach 
v tom to or gá ne, ale bo ak šta tu tár nym or gá nom,

čle nom šta tu tár ne ho or gá nu, čle nom kon trol né -
ho or gá nu ale bo do zor né ho or gá nu pod ni ku
a iné ho pod ni ku ale bo pod ni kov sú blíz ke oso by.
Roz ho du jú cim po dielom sa ro zu mie nad po lo vič -
ná väč ši na na hla so va cích prá vach, 

6. vy me dze ným úze mím úze mie Slo ven skej re pub li -
ky, v kto rom je pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta -
vy ale bo pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy po -
vin ný za bez pe či� pre nos elek tri ny ale bo
dis tri bú ciu elek tri ny, ale bo v kto rom je pre vádz -
ko va te¾ pre prav nej sie te ale bo pre vádz ko va te¾
dis tri buč nej sie te po vin ný za bez pe či� pre pra vu
ply nu a dis tri bú ciu ply nu,

7. čas �ou vy me dze né ho úze mia čas� úze mia Slo ven -
skej re pub li ky, v kto rom je pre vádz ko va te¾ pre no -
so vej sús ta vy ale bo pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej
sús ta vy po vin ný za bez pe či� pre nos elek tri ny ale -
bo dis tri bú ciu elek tri ny, ale bo v kto rom je pre -
vádz ko va te¾ pre prav nej sie te ale bo pre vádz ko va -
te¾ dis tri buč nej sie te po vin ný za bez pe či�
pre pra vu ply nu a dis tri bú ciu ply nu,

8. úze mím Eu róp skej únie vy me dze né úze mie a úze -
mia ostat ných člen ských štá tov Eu róp skej únie,

9. územím tre tích štá tov úze mie, kto ré nie je úze -
mím Eu róp skej únie,

10. bez peč nos �ou do dáv ky elek tri ny a ply nu za bez pe -
če nie rov no vá hy po nu ky a do dáv ky elek tri ny
a ply nu na jed nej stra ne, do py tu a spot re by elek -
tri ny a ply nu na dru hej stra ne na vy me dze nom
úze mí ale bo čas ti vy me dze né ho úze mia; bez peč -
nos �ou do dáv ky elek tri ny a ply nu je aj za bez pe če -
nie tech nic kej bez peč nos ti ener ge tic kých za ria de -
ní,

11. vnú tor ným tr hom trh s elek tri nou ale bo trh s ply -
nom, kto rý sa rea li zu je na úze mí Eu róp skej únie, 

12. ná rod nou pre prav nou sús ta vou ale bo sie �ou sú -
sta va ale bo sie�, kto rá pre pra vu je elek tri nu ale bo
plyn na vy me dze nom úze mí,

13. pre po je ním sús ta vy ale bo sie te pre po je nie ná rod -
nej pre prav nej sús ta vy a sie te so sús ta vou a sie -
�ou, kto rá pre pra vu je elek tri nu ale bo pre pra vu je
plyn na úze mí Eu róp skej únie, ale bo kto rá pre -
pra vu je elek tri nu ale bo pre pra vu je plyn na úze -
mie tre tích štá tov, 

14. in teg ro va ným pod ni kom ver ti kál ne in teg ro va ný
ale bo ho ri zon tál ne in teg ro va ný pod nik, 

15. ver ti kál ne in teg ro va ným pod ni kom pod nik ale bo
sku pi na pod ni kov, kto ré ho vzá jom ný vz�ah
s iným pod ni kom ale bo so sku pi nou pod ni kov
umož ňu je uplat ňo va� roz ho du jú ci vplyv na pod -
nik ale bo na sku pi nu pod ni kov, pri čom roz ho du -
jú ci vplyv sa uplat ňu je naj mä 
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15.1. pros tred níc tvom vlast níc kych práv ale bo
uží va cích práv k ak tí vam pod ni ku ale bo
vlast níc kych práv ale bo uží va cích práv k ak -
tí vam sku pi ny pod ni kov, 

15.2. pros tred níc tvom zlo že nia šta tu tár nych or -
gá nov pod ni ku ale bo sku pi ny pod ni kov, 

15.3. uplat ňo va ním hla so va cie ho prá va ale bo
uplat ňo va ním iné ho spô so bu roz ho do va nia
šta tu tár nych or gá nov pod ni ku ale bo sku pi -
ny pod ni kov, 

a kde pod nik ale bo sku pi na pod ni kov vy ko ná va
naj me nej jed nu z čin nos tí pre nos elek tri ny ale bo
dis tri bú cia elek tri ny a naj me nej jed nu z čin nos tí
vý ro ba elek tri ny ale bo do dáv ka elek tri ny ale bo
jed nu z čin nos tí pre pra va ply nu, dis tri bú cia ply -
nu, pre vádz ko va nie za ria de ní na skva pal ňo va nie
zem né ho plynu, usklad ňo va nie ply nu a jed nu
z čin nos tí vý ro ba ply nu ale bo do dáv ka ply nu,

16. ho ri zon tál ne in teg ro va ným pod ni kom pod nik vy -
ko ná va jú ci jed nu z čin nos tí vý ro ba elek tri ny pre
do dáv ku elek tri ny ale bo pre pre nos elek tri ny ale -
bo pre dis tri bú ciu elek tri ny a akú ko¾ vek inú čin -
nos�, kto rá nie je pred me tom pod ni ka nia v elek -
tro e ner ge ti ke, ale bo pod nik vy ko ná va jú ci jed nu
z čin nos tí  vý ro ba ply nu, pre pra va ply nu, dis tri -
bú cia ply nu, usklad ňo va nie ply nu, do dáv ka ply -
nu a inú čin nos�, kto rá nie je pred me tom pod ni -
ka nia v ply ná ren stve,

17. zúč to va te ¾om od chý lok práv nic ká oso ba, kto rá
za bez pe ču je zúč to va nie roz die lov me dzi zmluv ne
do hod nu tý mi hod no ta mi do dá vok elek tri ny ale bo 
ply nu a sku toč ne do da ný mi hod no ta mi do dá vok
elek tri ny ale bo ply nu v ur če nom čase,

18. re gu lo va ným prí stu pom k sús ta ve ale bo k sie ti
prí stup k sús ta ve ale bo k sie ti v sú la de s pra vid la -
mi schvá le ný mi prí sluš ným or gá nom štát nej
sprá vy a za re gu lo va né ceny,1) 

19. do hod nu tým prí stu pom k sie ti prí stup k sie ti do -
hod nu tý účast ník mi trhu s ply nom s vo pred zve -
rej ne ný mi ob chod ný mi pod mien ka mi prí stu pu
a vy u ží va nia sie te,

20. ener ge tic kou efek tív nos �ou pos tup za me ra ný na
ovplyv ňo va nie množ stva spot re by elek tri ny a ča -
so vé ho plá nu spot re by elek tri ny (ïa lej len
„ovplyv ňo va nie“) s cie ¾om zní ži� pri már nu spot re -
bu elek tri ny; ovplyv ňo va nie je mož né do siah nu�
upred nost ne ním ta kých in ves tí cií, kto rý mi sa za -
bez pe čí ener ge tic ká účin nos�, pred opat re nia mi,
kto ré za kla da jú vy na lo že nie do da toč ných in ves tí -
cií na zvý še nie vý rob nej ka pa ci ty ale bo opat re nia -
mi za me ra ný mi na pre ru še nie do dá vok elek tri ny,
ak sú upred nost ne né in ves tí cie účin nejším a eko -
no mic ky vý hod nej ším rie še ním s pri hliad nu tím aj 
na ich po zi tív ny do pad na ži vot né pros tre die.

b) v elek tro e ner ge ti ke
1. vý rob com elek tri ny fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká 

oso ba, kto rá má opráv ne nie na vý ro bu elek tri ny
pod ¾a toh to zá ko na,

2. za ria de ním na vý ro bu elek tri ny za ria de nie, kto ré
slú ži na pre me nu rôz nych zdro jov ener gie na

elek tri nu; za hr ňu je sta veb nú čas� a tech no lo gic -
ké za ria de nie,

3. kom bi no va nou vý ro bou vý ro ba elek tri ny, kto rá
vzni ká sú čas ne pri vý ro be tep la vy rá ba né ho na
úče ly do dá vok tep la fy zic kým oso bám ale bo práv -
nic kým oso bám a do dá vok na tech no lo gic ké úče -
ly,

4. ob no vi te¾ ným zdro jom ener gie zdroj, kto ré ho
ener ge tic ký po ten ciál sa tr va lo ob no vu je prí rod -
ný mi pro ces mi ale bo čin nos �ou ¾udí,

5. pre no som elek tri ny pre pra va elek tri ny pre no so -
vou sús ta vou na vy me dze nom úze mí, ale bo pre -
pra va elek tri ny pre no so vou sús ta vou na tej čas ti
vy me dze né ho úze mia, kto ré spá ja čas� vy me dze -
né ho úze mia s úze mím člen ských štá tov Eu róp -
skej únie ale bo s úze mím tre tích štá tov, 

6. pre no so vou sús ta vou sú bor vzá jom ne pre po je -
ných elek tric kých ve de ní a elek tro e ner ge tic kých
za ria de ní pot reb ných na pre nos elek tri ny a sú bor
vzá jom ne pre po je ných elek tric kých ve de ní a elek -
tro e ner ge tic kých za ria de ní pot reb ných na pre po -
je nie pre no so vej sús ta vy so sús ta vou mimo vy me -
dze né ho úze mia; sú čas �ou pre no so vej sús ta vy sú
aj me ra cie, ochran né, ria dia ce, za bez pe čo va cie,
in for mač né a te le ko mu ni kač né za ria de nia po -
treb né na pre vádz ko va nie pre no so vej sús ta vy,

7. pre vádz ko va te ¾om pre no so vej sús ta vy práv nic ká
oso ba, kto rá má po vo le nie na pre nos elek tri ny na
vy me dze nom úze mí,

8. dis tri bú ciou elek tri ny pre pra va elek tri ny dis tri -
buč nou sús ta vou na čas ti vy me dze né ho úze mia, 

9. dis tri buč nou sús ta vou sú bor vzá jom ne pre po je -
ných elek tric kých ve de ní a elek tro e ner ge tic kých
za ria de ní pot reb ných na dis tri bú ciu elek tri ny na
čas ti vy me dze né ho úze mia; sú čas �ou dis tri buč nej
sús ta vy sú aj me ra cie, ochran né, ria dia ce, za bez -
pe čo va cie, in for mač né a te le ko mu ni kač né za ria -
de nia pot reb né na pre vádz ko va nie dis tri buč nej
sús ta vy; sú čas �ou dis tri buč nej sús ta vy nie je elek -
tric ké ve de nie a elek tro e ner ge tic ké za ria de nie,
kto rým sa za bez pe ču je pre pra va elek tri ny z úze -
mia člen ské ho štá tu Eu róp skej únie na vy me dze -
né úze mie ale bo na čas� vy me dze né ho úze mia ale -
bo z úze mia tre tích kra jín na vy me dze né úze mie
ale bo na čas� vy me dze né ho úze mia,

10. pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sús ta vy práv nic -
ká oso ba, kto rá má po vo le nie na dis tri bú ciu elek -
tri ny na čas ti vy me dze né ho úze mia,

11. pria mym ve de ním elek tric ké ve de nie, kto ré spá ja
11.1. vý rob cu elek tri ny s kon co vým od be ra te ¾om

elek tri ny,
11.2. vý rob cu elek tri ny s do dá va te ¾om elek tri ny,

kto rý na kú pe nú elek tri nu spot reb úva pria -
mo vlast ným ener ge tic kým za ria de ním ale -
bo kto rý na kú pe nú elek tri nu do dá va in teg -
ro va né mu pod ni ku, 

11.3. vý rob cu elek tri ny s opráv ne ným od be ra te -
¾om, kto rý nie je pri po je ný k pre no so vej sú -
sta ve ale bo k dis tri buč nej sús ta ve,

12. spo jo va cím ve de ním ve de nie, kto ré spá ja ná rod -
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nú pre prav nú sús ta vu so sús ta vou člen ské ho
štá tu Eu róp skej únie,

13. sús ta vou vzá jom ne pre po je né elek tro e ner ge tic ké
za ria de nia vý rob cu elek tri ny, pre vádz ko va te ¾a
pre no so vej sús ta vy, pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej 
sús ta vy, pre vádz ko va te ¾a pria me ho ve de nia
a vlast ní ka elek tric kej prí poj ky, kto ré slú žia na
vý ro bu, pre nos, dis tri bú ciu a pre pra vu elek tri ny;
sú čas �ou sús ta vy sú aj me ra cie, ochran né, ria -
dia ce, za bez pe čo va cie, in for mač né a te le ko mu ni -
kač né za ria de nia pot reb né na pre vádz ko va nie
sús ta vy,

14. elek tro e ner ge tic kým za ria de ním za ria de nie, kto -
ré slú ži na vý ro bu, pri po je nie, pre nos, dis tri bú -
ciu, pre pra vu ale bo do dáv ku elek tri ny,

15. pod por nou služ bou služ ba, kto rú pos ky tu je vý -
rob ca elek tri ny pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej
sús ta vy na za bez pe če nie pos ky to va nia sys té mo -
vých slu žieb pot reb ných na do dr ža nie kva li ty do -
dáv ky elek tri ny a na za bez pe če nie pre vádz ko vej
spo ¾ah li vos ti sús ta vy, pri čom vý sled kom ich po -
skyt nu tia je spra vid la do dáv ka re gu lač nej elek tri -
ny,

16. sys té mo vou služ bou služ ba pre vádz ko va te ¾a pre -
no so vej sús ta vy pot reb ná na za bez pe če nie pre -
vádz ko vej spo ¾ah li vos ti sús ta vy na vy me dze nom
úze mí; za hŕ ňa aj služ by, kto ré pos ky tu je pre vádz -
ko va te¾ pre no so vej sús ta vy pot reb né na za bez pe -
če nie bez peč nej pre vádz ky vý rob ných za ria de ní
vý rob cu elek tri ny,

17. od ber ným mies tom mies to od be ru elek tri ny vy ba -
ve né ur če ným me rad lom,2)

18. ty po vým dia gra mom od be ru od be ro vý dia gram
rov na ký pre ur či tú sku pi nu od be ra te ¾ov elek tri -
ny,

19. do dáv kou elek tri ny pre daj elek tri ny,
20. do dá va te ¾om elek tri ny fy zic ká oso ba ale bo práv -

nic ká oso ba, kto rá má po vo le nie na do dáv ku elek -
tri ny, 

21. kon co vým do dá va te ¾om elek tri ny pre do mác nos�
do dá va te¾ elek tri ny, kto rý ako ver ti kál ne in teg ro -
va ný pod nik vy ko ná va dis tri bú ciu elek tri ny a sú -
čas ne vy ko ná va aj do dáv ku elek tri ny pre od be ra -
te ¾a elek tri ny v do mác nosti,

22. od be ra te ¾om elek tri ny ob chod ník s elek tri nou
a kon co vý od be ra te¾ elek tri ny, 

23. ob chod ní kom s elek tri nou fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba, kto rá na ku pu je elek tri nu na
účely ïal šie ho pre daja,

24. kon co vým od be ra te ¾om elek tri ny od be ra te¾ elek -
tri ny v do mác nos ti ale bo od be ra te¾ elek tri ny
mimo do mác nos ti,

25. od be ra te ¾om elek tri ny v do mác nos ti fy zic ká oso -
ba, kto rá na ku pu je elek tri nu pre vlast nú spot re -
bu v do mác nos ti,

26. od be ra te ¾om elek tri ny mimo do mác nos ti fy zic ká
oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá na ku pu je
elek tri nu, kto rá nie je vy u ží va ná na vlast nú spo -
tre bu od be ra te ¾a elek tri ny v do mác nos ti,

27. opráv ne ným od be ra te ¾om fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba, kto rá je opráv ne ná na vý ber do -
dá va te ¾a elek tri ny,

28. do má cim uh lím uh lie vy �a že né na vy me dze nom
úze mí,

29. re gu lač nou elek tri nou elek tri na sku toč ne do dá -
va ná na za bez pe če nie vy rov na nia ne rov no vá hy
sús ta vy a na za bez pe če nie rov no vá hy do py tu
a po nu ky na trhu s elek tri nou v re ál nom čase,

30. uni ver zál nou služ bou služ ba, kto rú od be ra te ¾o vi
elek tri ny v do mác nos ti pos ky tu je kon co vý do dá -
va te¾ elek tri ny pre do mác nos� a kto rá za hŕ ňa sú -
čas ne dis tri bú ciu elek tri ny a do dáv ku elek tri ny,

31. od chýl kou účast ní ka trhu od chýl ka, kto rá vzni ká 
v da nom ča so vom úse ku ako roz diel do hod nu té -
ho množ stva elek tri ny a sku toč ne do da né ho
množ stva elek tri ny,

32. od chýl kou sús ta vy sú čet všet kých in di vi du ál -
nych od chý lok sub jek tov zúč to va nia v da nom ča -
so vom úse ku,

33. vý vozom elek tri ny tok zmluv ne do hod nu té ho
množ stva elek tri ny z vy me dze né ho úze mia do
člen ské ho štá tu Eu róp skej únie ale bo do tre tie ho
štá tu,

34. tran zitom elek tri ny tok zmluv ne do hod nu té ho
množ stva elek tri ny cez vy me dze né úze mie na úze -
mie člen ské ho štá tu Eu róp skej únie ale bo tre tie -
ho štá tu, 

35. do vozom elek tri ny tok zmluv ne do hod nu té ho pri -
ja té ho množ stva elek tri ny z člen ské ho štá tu Eu -
róp skej únie ale bo z tre tie ho štá tu na vy me dze né
úze mie.

c) v ply ná ren stve 
1. vý ro bou ply nu �až ba zem né ho ply nu ale bo vý ro ba 

bio ply nu, vý ro ba ply nu z bio ma sy ale bo vý ro ba
ply nu z iné ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka,

2. vý rob com ply nu fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká
oso ba, kto rá �aží zem ný plyn ale bo pre vádz ku je
�a žob nú sie� na �až bu zem né ho ply nu ale bo vy rá -
ba bio plyn, plyn z bio ma sy ale bo plyn z plyn né ho
uh ¾o vo dí ka, 

3. �a žob nou sie �ou sie� ply no vo dov, kto ré sú ur če né
na do pra vu vy �a že né ho zem né ho ply nu z mies ta
�až by zem né ho ply nu do mies ta spra co va nia zem -
né ho ply nu ale bo do mies ta odo vzda nia zem né ho
ply nu do pre prav nej sie te ale bo do dis tri buč nej
sie te, 

4. pre pra vou ply nu do pra va ply nu pre prav nou sie -
�ou, 

5. dis tri bú ciou ply nu do pra va ply nu dis tri buč nou
sie �ou,

6. dis tri buč nou sie �ou ply ná ren ské roz vod né za ria -
de nie na čas ti vy me dze né ho úze mia,

7. pre prav nou sie �ou sie� kom pre so ro vých sta níc
a sie� vy so ko tla ko vých ply no vo dov, kto ré sú na -
vzá jom pre po je né, s vý nim kou �a žob nej sie te,

8. zá sob ní kom za ria de nie po u ží va né na usklad ňo -
va nie zem né ho ply nu a skva pal ne né ho zem né ho
ply nu vrá ta ne do pln ko vých slu žieb tý ka jú cich sa
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vtlá ča nia do zá sob ní ka, �až by zo zá sob ní ka, úpra -
vy a do pra vy ply nu do ale bo zo sie te s vý nim kou
tých zá sob ní kov,3) kto ré sa po u ží va jú na za bez pe -
če nie �a žob ných čin nos ti ale bo kto ré sú vý luč ne
vy hra de né pre pre vádz ko va te ¾ov pre prav nej sie te
ale bo pre pre vádz ko va te ¾ov dis tri buč nej sie te na
účely za bez pe če nia ich čin nos ti, 

9. za ria de ním na skva pal ňo va nie zem né ho ply nu
za ria de nie po u ží va né na skva pal ne nie zem né ho
ply nu ale bo na spät né sply ňo va nie skva pal ne né -
ho zem né ho ply nu ale bo na do čas né usklad ňo va -
nie skva pal ne né ho zem né ho ply nu na ne vy hnut -
nú dobu pot reb nú na spät né sply ňo va nie, 

10. sie �ou pre prav ná sie�, dis tri buč ná sie�, za ria de -
nie na skva pal ňo va nie zem né ho ply nu, zá sob ník,
za ria de nie na pos ky to va nie pod por ných slu žieb
a za ria de nie pot reb né na za bez pe če nie prí stu pu
k sie ti,

11. pre po je ním pre po je nie, kto ré spá ja pre prav nú
sie� na vy me dze nom úze mí s pre prav ný mi sie �a mi 
na úze mí Eu róp skej únie a na úze mí tre tích štá -
tov, 

12. pria mym ply no vo dom ply no vod, kto rý nie je sú -
čas �ou pre prav nej sie te ale bo dis tri buč nej sie te
na vy me dze nom úze mí, 

13. od ber ným mies tom mies to od be ru ply nu vy ba ve -
né ur če ným me rad lom,

14. ply ná ren ským pod ni kom fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba, kto rá vy rá ba plyn, pre pra vu je
plyn, dis tri bu u je plyn, na ku pu je plyn na účel ïal -
šie ho pre daja ply nu, do dá va plyn, usklad ňu je
plyn vrá ta ne tr va lé ho usklad ňo va nia skva pal ne -
né ho zem né ho ply nu; ne za hŕ ňa kon co vých od be -
ra te ¾ov ply nu,

15. pre vádz ko va te ¾om pre prav nej sie te ply ná ren ský
pod nik opráv ne ný na pre pra vu ply nu pod ¾a toh to
zá ko na,

16. pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sie te ply ná ren ský 
pod nik opráv ne ný na dis tri bú ciu ply nu pod ¾a
toh to zá ko na,

17. do dáv kou ply nu pre daj ply nu vrá ta ne ïal šie ho
pre daja, ako aj pre daj skva pal ne né ho zem né ho
ply nu od be ra te ¾om,

18. do dá va te ¾om ply nu ply ná ren ský pod nik opráv ne -
ný na do dáv ku ply nu pod ¾a toh to zá ko na,

19. pre vádz ko va te ¾om zá sob ní ka ply ná ren ský pod -
nik opráv ne ný na usklad ňo va nie ply nu pod ¾a
toh to zá ko na,

20. pre vádz ko va te ¾om za ria de nia na skva pal ňo va nie
zem né ho ply nu fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká
oso ba opráv ne ná na pre vádz ko va nie za ria de nia
na skva pal ňo va nie zem né ho ply nu,

21. pod por nou služ bou služ ba pot reb ná na prí stup
do sie te, pre vádz ko va nie sie te vrá ta ne pre vádz ko -
va nia za ria de ní pot reb ných na vy va žo va nie sie te
ale bo za ria de ní pot reb ných na zmie ša va nie ply nu 
s vý nim kou za ria de ní pot reb ných na za bez pe če -
nie vlast nej čin nosti pre vádz ko va te ¾a sie te,

22. aku mu lá ciou ply nu v sie ti usklad ne nie ply nu
v ply no vo de jeho stla če ním v ply ná ren ských pre -

prav ných a dis tri buč ných sie �ach; ne za hŕ ňa
usklad ne nie ply nu v za ria de niach, kto ré sú vy -
hra de né pre pre vádz ko va te ¾ov tých to sie tí na za -
bez pe če nie vlast nej čin nos ti,

23. od be ra te ¾om ply nu fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká
oso ba, kto rá na ku pu je plyn na účel ïal šie ho pre -
daja ale bo na účel vlast nej spot re by,

24. kon co vým od be ra te ¾om ply nu od be ra te¾ ply nu
v do mác nos ti ale bo od be ra te¾ ply nu mimo do mác -
nos ti,

25. od be ra te ¾om ply nu v do mác nos ti fy zic ká oso ba,
kto rá na ku pu je plyn pre vlast nú spot re bu v do -
mác nos ti,

26. od be ra te ¾om ply nu mimo do mác nos ti fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá na ku pu je plyn,
kto rý nie je vy u ží va ný na vlast nú spot re bu od be -
ra te ¾a ply nu v do mác nos ti,

27. opráv ne ným od be ra te ¾om ply nu fy zic ká oso ba
ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je opráv ne ná na vý -
ber do dá va te ¾a ply nu,

28. vy va žo va ním sie te vy rov ná va nie ne rov no vá hy sie -
te do da ním ply nu do sie te ale bo odob ra tím ply nu
zo sie te, ale bo aku mu lá ciou ply nu v sie ti, 

29. kom bi no va nou sie �ou sie�, kto rá za hŕ ňa pre prav -
nú sie�, dis tri buč nú sie� a zá sob ník ale bo nie -
ktorú z tých to kom bi ná cií, 

30. pre vádz ko va te ¾om kom bi no va nej sie te ply ná ren -
ský pod nik opráv ne ný pre vádz ko va� kom bi no va -
nú sie� pod ¾a toh to zá ko na,

31. ply nom zem ný plyn vrá ta ne skva pal ne né ho zem -
né ho ply nu, bio plyn, plyn vy ro be ný z bio ma sy,
ako aj ostat né dru hy ply nu, ak tie to ply ny spĺ ňa jú 
pod mien ky na pre pra vu ply nu ale bo pod mien ky
dis tri bú cie ply nu,

32. ply no vým za ria de ním ply ná ren ské za ria de nie ale -
bo od ber né ply no vé za ria de nie,

33. ply ná ren ským za ria de ním za ria de nie ur če né na
pre pra vu ply nu, dis tri bú ciu ply nu, usklad ňo va -
nie ply nu vrá ta ne za ria de nia pot reb né ho na
 poskytovanie pod por ných slu žieb, za ria de nia
pot reb né ho na za bez pe če nie prí stu pu a pre vádz -
ko va nia sie te vrá ta ne hlav né ho uzá ve ru ply nu
a pria my ply no vod,

34. od ber ným ply no vým za ria de ním za ria de nie od be -
ra te ¾a ply nu ur če né na od ber ply nu, 

35. hlav ným uzá ve rom ply nu za ria de nie pre vádz ko -
va te ¾a sie te, kto ré od de ¾u je ply ná ren ské za ria de -
nie od od ber né ho ply no vé ho za ria de nia ale bo od
ply ná ren ské ho za ria de nia iné ho ply ná ren ské ho
pod ni ku.

§ 3

Výkon štátnej správy 

(1) Štát nu sprá vu v ener ge ti ke vy ko ná va
a) Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky na

zá kla de a v roz sa hu usta no ve nom v tom to zá ko ne
(ïa lej len „mi nis ter stvo“),

b) Úrad pre re gu lá ciu sie �o vých od vet ví na zá kla de
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a v roz sa hu usta no ve nom tým to zá ko nom a v oso bit -
nom zá ko ne (ïa lej len „úrad“),1)

c) Štát na ener ge tic ká in špek cia na zá kla de a v roz sa hu 
usta no ve nom v tre tej čas ti toh to zá ko na.

(2) Mi nis ter stvo 
a) zod po ve dá za vy pra co va nie ener ge tic kej po li ti ky na

ob do bie mi ni mál ne 20 ro kov, zod po ve dá za ak tu a li -
zá ciu ener ge tic kej po li ti ky v mi ni mál ne pä� roč nom
cyk le s oh¾a dom na op ti mál ne vy u ži tie do má ce ho su -
ro vi no vé ho, prí rod né ho, tech nic ké ho a ¾ud ské ho po -
ten ciá lu,

b) za bez pe ču je pl ne nie pri ja tých zá väz kov v ob las ti
ener ge ti ky, kto ré vy plý va jú zo zmlúv, kto rý mi je Slo -
ven ská re pub li ka via za ná a z člen stva v me dzi ná rod -
ných or ga ni zá ciách,

c) za bez pe ču je sle do va nie do dr žia va nia bez peč nos ti
do dáv ky elek tri ny a ply nu, 

d) vy prac úva ná vrh opat re ní za me ra ných na za bez pe -
če nie bez peč nos ti do dá vok elek tri ny a ply nu, 

e) ur ču je roz sah kri té rií tech nic kej bez peč nos ti sús ta -
vy a sie te, 

f) ur ču je po vin nos ti pri sta ve nú dze ale bo pri pred chá -
dza ní sta vu nú dze pod ¾a § 14 a vo vše obec nom hos -
po dár skom zá uj me pod ¾a § 15, 

g) ur ču je zod po ved nos� za vy rov na nie od chýl ky sús ta -
vy na vy me dze nom úze mí,

h) roz ho du je o uplat ne ní po vin nos tí vo vše obec nom
hos po dár skom zá uj me pod ¾a § 15,

i) roz ho du je o uplat ne ní opat re ní, ak ide o
1. pred chá dza nie sta vu nú dze ale bo o stav nú dze, 
2. ohroz e nie ce list vos ti a in teg ri ty sús ta vy a sie te, 
3. ohroz e nie bez peč nos ti a spo ¾ah li vos ti pre vádz ky

sús ta vy a sie te, ale bo
4. ohroz e nie ži vo ta a zdra via ¾udí ale bo ma jet ku fy -

zic kých osôb a práv nic kých osôb, 
5. po ru še nie pred pi sov o ochra ne ži vot né ho pros tre -

dia,
j) roz ho du je o vy da ní osved če nia na vý stav bu ener ge -

tic ké ho za ria de nia pod ¾a § 11, 
k) pri jí ma opat re nia na za bez pe če nie zá me rov pod po ry

vý ro by elek tri ny z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie,
l) ana ly zu je pl ne nie pri ja tých opat re ní na za bez pe če -

nie zá me rov vý ro by elek tri ny z ob no vi te¾ ných zdro -
jov ener gie,

m) uve rej ňu je kaž do roč ne do 31. júla sprá vu o vý sled -
koch mo ni to ro va nia bez peč nos ti do dá vok elek tri ny
a ply nu a o všet kých pri ja tých a pred po kla da ných
opat re niach na rie še nie bez peč nos ti do dá vok elek -
tri ny a ply nu; sprá vu uve rej ňu je vo ves tní ku mi nis -
ter stva a na in ter ne to vej strán ke mi nis ter stva,

n) uve rej ňu je kaž dých pä� ro kov sprá vu o zá me roch vo
vý ro be elek tri ny z ob no vi te¾ ných zdro jov a o pri ja -
tých opat re niach za me ra ných na za bez pe če nie zá -
me rov vo vý ro be elek tri ny z ob no vi te¾ ných zdro jov;
sprá vu uve rej ňu je vo ves tní ku mi nis ter stva a na in -
ter ne to vej strán ke mi nis ter stva,

o) uve rej ňu je kaž dé dva roky sprá vu o sta ve pl ne nia zá -
me rov vý ro by elek tri ny z ob no vi te¾ ných zdro jov
ener gie a opat re nia pri ja té na za bez pe če nie spo ¾ah li -

vos ti po tvr de nia o pô vo de vy ro be nej elek tri ny; sprá -
vu a opat re nia uve rej ňu je vo ves tní ku mi nis ter stva
a na in ter ne to vej strán ke mi nis ter stva,

p) za sie la Eu róp skej ko mi sii (ïa lej len „Ko mi sia“) žia -
dos� o ude le nie vý nim ky z po vin nos tí, kto rých pl ne -
nie vy plý va zo spo loč ných pra vi diel pre vnú tor ný trh
s elek tri nou a ply nom,

q) rea li zu je opat re nia ulo že né Ko mi siou.

(3) Opat re nia pod ¾a od se ku 2 písm. f), h) a i) sa môžu
uk la da� ako 
a) ta rif né opat re nia ale bo ne ta rif né opat re nia,
b) po vin nos� za bez pe či� ale bo vy ko na� tech nic ké ale bo

or ga ni zač né opat re nia,
c) po vin nos� zdr ža� sa ko na nia ale bo čin nos tí,
d) pos kyt nu tie eko no mic kých sti mu lov.4)

(4) Pri uk la da ní opat re ní pod ¾a od se ku 3 sa môže na -
ru ši� fun go va nie trhu s elek tri nou ale bo trhu s ply nom
len v ne vy hnut nom roz sa hu pot reb nom na do siah nu tie 
úče lu ulo že né ho opat re nia. Mi nis ter stvo je po vin né
ulo že né opat re nia zru ši�, ak od pad nú dô vo dy ich ulo že -
nia. 

(5) Pro ti roz hod nu tiu o ulo že ní opat re nia pod ¾a od se -
ku 2 písm. h) a i) mož no poda� op rav ný pros trie dok;
roz klad nemá od klad ný úči nok.

(6) Mi nis ter stvo ïa lej in for mu je Ko mi siu o 
a) pri ja tých opat re niach na pl ne nie po vin nos ti pos kyt -

nú� uni ver zál nu služ bu,
b) opat re niach na pl ne nie po vin nos ti vo vše obec nom

hos po dár skom zá uj me; o zme nách pri ja tých opat re -
ní in for mu je pra vi del ne kaž dé dva roky,

c) dô vo doch za miet nu tia žia dos ti o vy da nie osved če nia 
na vý stav bu ener ge tic ké ho za ria de nia,

d) o vý sled koch mo ni to ro va nia bez peč nos ti do dá vok
elek tri ny a ply nu a o pri ja tých a pred po kla da ných
opat re niach na rie še nie bez peč nos ti do dá vok elek -
tri ny a ply nu,

e) tech nic kých pra vid lách, kto ré ur ču jú technicko-
kon štrukč né a pre vádz ko vé po žia dav ky na pri po je -
nie do sús ta vy a sie te,

f) opat re niach pod ¾a od se ku 2 písm. h) a i); rov na ko in -
for mu je aj ostat né člen ské štá ty Eu róp skej únie. 

§ 4

Podnikanie v energetike

(1) Pod ni ka ním v ener ge ti ke je 
a) vý ro ba, pre nos, dis tri bú cia a do dáv ka elek tri ny, 
b) vý ro ba, pre pra va, dis tri bú cia, usklad ňo va nie a do -

dáv ka ply nu,
c) pre vádz ko va nie po tru bí na pre pra vu po hon ných lá -

tok ale bo ropy, 
d) pre vádz ko va nie za ria de nia na pl ne nie tla ko vých ná -

dob,
e) pre vádz ko va nie za ria de nia na roz vod skva pal ne né -

ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka. 

(2) Pod ni ka ním v ener ge ti ke nie je vý ro ba elek tri ny,
pre nos elek tri ny, dis tri bú cia elek tri ny, vý ro ba ply nu
a dis tri bú cia ply nu pre vlast nú spot re bu. 
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§ 5

Povolenie 

(1) Pod ni ka� v ener ge ti ke mož no len na zá kla de po vo -
le nia.

(2) Po vo le nie sa vy ža du je, ak ne jde o čin nos ti pod ¾a
od se ku 4 na
a) vý ro bu, pre nos, dis tri bú ciu a do dáv ku elek tri ny, 
b) vý ro bu, pre pra vu, dis tri bú ciu, uskladňovanie2)

a do dáv ku ply nu, 
c) pre vádz ko va nie po tru bí na pre pra vu po hon ných lá -

tok,
d) pre vádz ko va nie po tru bí na pre pra vu ropy, 
e) pre vádz ko va nie za ria de nia na pl ne nie tla ko vých ná -

dob,
f) pre vádz ko va nie za ria de nia na roz vod skva pal ne né -

ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka.

(3) Po vo le nie pod ¾a od se ku 2 mož no vy da� na jed nu
ale bo na viac čin nos tí, na dobu ne ur či tú, ak žia da te¾
ne žia da inak. Po vo le nie vy dá va úrad. 

(4) Po vo le nie sa ne vy ža du je na tie to čin nos ti:
a) vý ro ba elek tri ny vý rob ným za ria de ním s cel ko vým

in šta lo va ným vý ko nom do 5 MW,
b) vý ro ba elek tri ny vy ro be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov

vý rob ným za ria de ním s cel ko vým in šta lo va ným vý -
ko nom do 5 MW, ak ide o vý ro bu elek tri ny v
1. ma lých vod ných elek trár ňach, 
2. ve ter ných elek trár ňach,
3. so lár nych za ria de niach, 
4. za ria de niach na vy u ži tie geo ter mál nej ener gie,
5. za ria de niach na vy u ži tie bio ply nu,
6. za ria de niach na vy u ži tie bio ma sy,

c) vý ro ba ply nu z bio ma sy,
d) vý ro ba ply nu z bio ply nu,
e) pre daj stla če né ho zem né ho ply nu ur če né ho na po -

hon mo to ro vých vo zi diel,
f) pre pra va vy �a že nej ropy z mies ta �až by do mies ta

spra co va nia, 
g) pre daj skva pal ne né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka v tla ko -

vých ná do bách do ob je mu 100 lit rov,
h) pre daj skva pal ne né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka ur če né -

ho na po hon mo to ro vých vo zi diel, 
i) pre pra va skva pal ne né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka v tla -

ko vých ná do bách.

(5) Na oso by, kto ré vy ko ná va jú čin nos ti, na kto ré sa
ne vy ža du je po vo le nie pod ¾a od se ku 4, sa vz�a hu je
ozna mo va cia po vin nos� o za ča tí kaž dej čin nos ti, pod ¾a
kto rej sú po vin né v le ho te do 30 dní ozná mi� úra du za -
čia tok vý ko nu čin nos ti, ukon če nie čin nos ti a kaž dú
zme nu vy ko ná va nia čin nos ti. 

§ 6

Podmienky na vydanie povolenia

(1) Pod mien kou na vy da nie po vo le nia fy zic kej oso be
je
a) vek naj me nej 21 ro kov v čase po da nia žia dos ti, 

b) úpl ná spô so bi los� na práv ne úko ny, 
c) po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky,5)
d) bez ú hon nos�,
e) od bor ná spô so bi los� na vy ko ná va nie po ža do va ných

čin nos tí pre u ká za ná osved če ním a ukon če né vy so -
ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa tech nic ké ho
za me ra nia,

f) pre u ká za nie tech nic kých pred po kla dov na vy ko ná -
va nie čin nos tí, na kto ré žia da po vo le nie, 

g) ur če nie zod po ved né ho zá stup cu, ak fy zic ká oso ba
nemá od bor nú spô so bi los� pod ¾a pís me na e).

(2) Pod mien kou na vy da nie po vo le nia práv nic kej oso -
be je
a) síd lo práv nic kej oso by na vy me dze nom úze mí, 
b) od bor ná spô so bi los� na vy ko ná va nie po ža do va ných

čin nos tí pre u ká za ná osved če ním a ukon če né vy so -
ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa tech nic ké ho
za me ra nia čle na šta tu tár ne ho or gá nu, ak ide o práv -
nic kú oso bu, kto rá žia da o po vo le nie na vý ro bu elek -
tri ny z jad ro vé ho pa li va,

c) pre u ká za nie tech nic kých pred po kla dov na vy ko ná -
va nie čin nos tí, na kto ré žia da po vo le nie,

d) ur če nie zod po ved né ho zá stup cu,
e) bez ú hon nos� šta tu tár ne ho or gá nu ale bo čle nov šta -

tu tár ne ho or gá nu.

(3) Pod mien kou na vy da nie po vo le nia na vý ro bu elek -
tri ny z jad ro vé ho pa li va je sú hlas Úra du jad ro vé ho do -
zo ru Slo ven skej re pub li ky. 

(4) Žia da te¾ o vy da nie po vo le nia je po vin ný pre u ká za� 
pot reb né tech nic ké pred po kla dy na vy ko ná va nie čin -
nos tí, na kto ré žia da po vo le nie; to sa ne vy ža du je, ak ide 
o žia da te ¾a, kto ré mu bolo vy da né osved če nie o sú la de
in ves tič né ho zá me ru s dlho do bou kon cep ciou ener ge -
tic kej po li ti ky pod ¾a § 11, ale bo ak ide o žia da te ¾a, kto rý
žia da o vy da nie po vo le nia na do dáv ku elek tri ny ale bo
na do dáv ku ply nu.

(5) Žia da te¾ o vy da nie po vo le nia na pre nos elek tri ny
je po vin ný ok rem spl ne nia pod mie nok uve de ných v od -
se koch 1 a 2 pre u ká za� aj tech nic ké pred po kla dy po -
treb né na vy rov na nie od chýl ky sús ta vy na vy me dze -
nom úze mí. 

(6) Ak žia da te¾ o vy da nie po vo le nia ne spl ní pod mien -
ky na vy da nie po vo le nia pod ¾a toh to zá ko na, úrad žia -
dos� za miet ne. Dô vo dy na za miet nu tie mu sia by� ob -
jektív ne, ne dis kri mi nač né a riad ne pod lo že né.

(7) Bez ú hon nou oso bou na úče ly toh to zá ko na je oso -
ba, kto rá ne bo la prá vo plat ne od sú de ná za trest ný čin,
kto ré ho skut ko vá pod sta ta sú vi sí s pred me tom pod ni -
ka nia pod ¾a § 5 ods. 2. Bez ú hon nos� sa pre u ka zu je vý -
pi som z re gis tra tres tov nie star ším ako tri me sia ce.

(8) Od bor nú spô so bi los� na pod ni ka nie v ener ge ti ke
(ïa lej len „od bor ná spô so bi los�“) pre u ka zu je žia da te¾
ale bo zod po ved ný zá stup ca žia da te ¾a osved če ním o od -
bor nej spô so bi los ti.

(9) Po dro bnos ti o po žia dav kách o pre u ká za ní tech -
nic kých pred po kla dov na pod ni ka nie v ener ge ti ke, po -
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žia dav kách na vzde la nie a na od bor nú spô so bi los�, ako
aj spô sob ich pre u ká za nia usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá úrad. Po dro bnos ti o po žia -
dav kách na od bor nú spô so bi los� pod ¾a od se ku 2
písm. b), ako aj spô sob pre u ká za nia usta no ví vše obec -
ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad po do ho de
s Úra dom jad ro vé ho do zo ru.

§ 7

Postup pri vydávaní povolenia

(1) Po vo le nie na pod ni ka nie v ener ge ti ke pod ¾a § 5
ods. 2 sa vy dá va na zá kla de pí som nej žia dos ti, v kto rej
žia da te¾ uve die po ža do va nú čin nos�, vy me dzí úze mie
ale bo čas� úze mia na vý kon po ža do va nej čin nos ti
a dobu, na kto rú žia da vy da nie po vo le nia. Zá ro veň je
po vin ný pre u ká za� spl ne nie pod mie nok pod ¾a § 6. 

(2) Vý rok roz hod nu tia o vy da ní po vo le nia ob sa hu je 
a) meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia a ad re su po by tu 

fy zic kej oso by ale bo ob chod né meno, práv nu for mu
a síd lo práv nic kej oso by,

b) pred met, mies to, roz sah pod ni ka nia a vy me dze né
úze mie ale bo čas� vy me dze né ho úze mia,

c) dobu plat nos ti po vo le nia vrá ta ne ter mí nu za ča tia
vý ko nu čin nos ti, 

d) meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia a ad re su po by tu 
zod po ved né ho zá stup cu, ak bol usta no ve ný,

e) čís lo osved če nia o od bor nej spô so bi los ti,
f) po vin nos ti a tech nic ké pod mien ky, za kto rých mož -

no vy ko ná va� čin nos ti, na kto ré žia dal žia da te¾ vy da -
nie po vo le nia.

(3) Fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba, kto rej bolo vy -
da né po vo le nie na pod ni ka nie v ener ge ti ke pod ¾a § 5
ods. 2, je po vin ná pred lo ži� ná vrh na zá pis po vo le nej
čin nos ti do ob chod né ho re gis tra do 30 dní odo dňa na -
do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia.

§ 8

Zodpovedný zástupca 

(1) Zod po ved ným zá stup com je fy zic ká oso ba, kto rá
zod po ve dá za od bor né vy ko ná va nie po vo le nej čin nos ti
pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Zod po ved ný zá stup ca musí ma� od bor nú spô so bi -
los� na vy ko ná va nie po vo le nej čin nos ti pod ¾a toh to zá -
ko na a spĺ ňa� pod mien ku bez ú hon nos ti pod ¾a § 6
ods. 7.

(3) Funk ciu zod po ved né ho zá stup cu mož no vy ko ná -
va� len pre jed né ho dr ži te ¾a po vo le nia. 

(4) Zod po ved ným zá stup com práv nic kej oso by ne mô -
že by� člen do zor nej rady ale bo iné ho kon trol né ho or gá -
nu práv nic kej oso by.

(5) Ak zod po ved ný zá stup ca pre sta ne vy ko ná va�
funk ciu, na kto rú bol usta no ve ný, dr ži te¾ po vo le nia je
po vin ný do 15 dní usta no vi� no vé ho zod po ved né ho zá -
stup cu a bez od klad ne to ozná mi� úra du. 

§ 9

Zmena povolenia a strata platnosti povolenia

(1) O vy ko na nie zme ny vo vy da nom po vo le ní môže po -
žia da� pí som ne fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,
kto rej bolo vy da né po vo le nie (ïa lej len „dr ži te¾ po vo le -
nia“). Pred lo že ná žia dos� o vy ko na nie zme ny musí by�
riad ne odô vod ne ná s uve de ním roz sa hu po ža do va ných
zmien.

(2) Úrad môže vy ko na� zme ny vo vy da nom po vo le ní aj 
z vlast né ho pod netu, ak sa zme ni li pod mien ky, na kto -
rých zá kla de bolo vy da né po vo le nie, ale bo ak na sta li
sku toč nos ti, kto ré túto zme nu od ô vod ňu jú. Úrad je po -
vin ný ozná mi� dr ži te ¾o vi po vo le nia sku toč nos ti, kto ré
od ô vod ňu jú roz sah zmien v po vo le ní.

(3) O vy ko na ných zme nách v po vo le ní vydá úrad roz -
hod nu tie s ná le ži tos �a mi pod ¾a § 7 ods. 2.

(4) Po vo le nie strá ca plat nos�
a) uply nu tím doby, na kto rú bolo vy da né, 
b) zá ni kom práv nic kej oso by, kto rej bolo vy da né,
c) roz hod nu tím úra du o od ňa tí po vo le nia,
d) smr �ou fy zic kej oso by ale bo vy hlá se ním fy zic kej oso -

by za mŕt vu.

(5) Po vo le nie úrad od ní me, ak dr ži te¾ po vo le nia 
a) pre stal spĺ ňa� pod mien ky, na kto rých zá kla de bo lo

vy da né po vo le nie, 
b) po ru šil zá važ ným spô so bom ale bo opa ko va ne po vin -

nos ti a tech nic ké pod mien ky uve de né v po vo le ní,
c) o to pí som ne po žia da.

§ 10

Práva a povinnosti držite¾a povolenia 

(1) Dr ži te¾ po vo le nia ale bo ním po ve re ná fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba je opráv ne ný 
a) vstu po va� na cu dzie po zem ky a do cu dzích ob jektov

a za ria de ní v roz sa hu a spô so bom ne vy hnut ným na
vý kon po vo le nej čin nos ti po pred chá dza jú com sú -
hla se vlast ní ka ne hnu te¾ nos ti, 

b) od stra ňo va� a oklies ňo va� stro my a iné po ras ty, kto -
ré ohroz u jú bez peč nos� ale bo spo ¾ah li vos� pre vádz -
ky ener ge tic kých za ria de ní, ak tak po pred chá dza jú -
cej pí som nej vý zve ne u ro bil ich vlast ník, ná jom ca
ale bo správ ca (ïa lej len „vlast ník“), 

c) vstu po va� v sú la de s oso bit ný mi pred pis mi do uzav -
re tých prie sto rov a za ria de ní Mi nis ter stva ob ra ny
Slo ven skej re pub li ky, Mi nis ter stva vnút ra Slo ven -
skej re pub li ky, Ozbro je ných síl Slo ven skej re pub li -
ky, Po li caj né ho zbo ru, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej
strá že Slo ven skej re pub li ky, Slo ven skej in for mač nej 
služ by a Že lez níc Slo ven skej re pub li ky po pred chá -
dza jú com sú hla se, 

d) vstu po va� na po zem ky ale bo do ob jektov, v kto rých
sú umies tne né oso bit né te le ko mu ni kač né za ria de -
nia,6) v roz sa hu a spô so bom ne vy hnut ným na vý kon
po vo le nej čin nos ti po pred chá dza jú com sú hla se
vlast ní ka ne hnu te¾ nos ti. 
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(2) Pred chá dza jú ci sú hlas vlast ní ka ne hnu te¾ nos ti
pod ¾a od se ku 1 písm. a) a d) sa ne vy ža du je, ak ide o
a) bez pros tred né ohroz e nie ži vo ta, zdra via ale bo ma jet -

ku osôb a pri lik vi dá cii tých to sta vov,
b) stav nú dze ale bo pred chá dza nie jeho vzni ku,
c) po ru chy, údrž bu ale bo ha vá rie na za ria de niach sú -

sta vy ale bo sie te a po čas ich od stra ňo va nia.

(3) Ak vznik ne vlast ní ko vi ne hnu te¾ nos ti v dô sled ku
vý ko nu práv dr ži te ¾a po vo le nia ale bo ním po ve re nej fy -
zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by ma jet ko vá ujma,
má ná rok na ná hra du ško dy. Ak je vlast ník ne hnu te¾ -
nos ti ob me dze ný pri ob vyk lom uží va ní ne hnu te¾ nos ti,
má ná rok na pri me ra nú jed no razo vú ná hra du za nú te -
né ob me dze nie uží va nia ne hnu te¾ nos ti. Ná rok na ná -
hra du ško dy ale bo ná rok na pri me ra nú jed no razo vú
ná hra du za nú te né ob me dze nie uží va nia mož no uplat -
ni� u dr ži te ¾a po vo le nia ale bo ním po ve re nej fy zic kej
oso by ale bo práv nic kej oso by, kto rí túto ško du ale bo
ob me dze nie vlast níc kych práv spô so bi li, do šies tich
me sia cov odo dňa, keï sa o tom po ško de ný doz ve del,
naj ne skôr však do jed né ho roka od vzni ku ško dy ale bo
od vzni ku nú te né ho ob me dze nia uží va nia ne hnu te¾ -
nos ti, inak prá vo po ško de né ho na ná hra du ško dy ale bo 
na pri me ra nú jed no ra zo vú ná hra du za nú te né ob me -
dze nie uží va nia ne hnu te¾ nos ti za ni ká.

(4) Dr ži te¾ po vo le nia ale bo ním po ve re ná fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba je po vinný ko na� tak, aby ne -
spô so bil ujmu na prá vach a prá vom chrá ne ných zá uj -
moch vlast ní kov dotk nu tých ne hnu te¾ nos ti, ak sa jej
nedá vy hnú� ob me dzi� ujmu na naj men šiu mož nú mie -
ru. Vstup na cu dzie po zem ky je dr ži te¾ po vo le nia ale bo
ním po ve re ná fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba po -
vinný ozná mi� vlast ní ko vi; to ne pla tí, ak ide o vstup na
cu dzie po zem ky z dô vo du ha vá rií a po rúch na ener ge -
tic kých za ria de niach. Po skon če ní ne vy hnut ných po -
zem ných prác, je dr ži te¾ po vo le nia ale bo ním po ve re ná
fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba po vinný uvies� po -
zem ky do pô vod né ho sta vu, ale bo ak to nie je mož né, je
po vinný uhra di� vlast ní ko vi po zem ku spô so be nú ško -
du.

(5) Dr ži te¾ po vo le nia ale bo ním po ve re ná fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba pri vý ko ne opráv ne ní pod ¾a
od se ku 1 koná vo ve rej nom zá uj me. Opráv ne nia pod ¾a
od se ku 1 sú vec ný mi bremenami7) spo je ný mi s vlast -
níc tvom dotk nu tej ne hnu te¾ nos ti. Vlast ník dotk nu tej
ne hnu te¾ nos ti má za zria de nie tých to vec ných bre mien
ná rok na pos kyt nu tie pri me ra nej jed no ra zo vej ná hra -
dy. Le ho ty na uplat ne nie ná ro ku na pos kyt nu tie tej to
pri me ra nej jed no ra zo vej ná hra dy sú rov na ké ako le ho -
ty uve de né v od se ku 3. 

(6) Dr ži te¾ po vo le nia ale bo ním po ve re ná fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba je po vin ný
a) pos ky to va� in for má cie ne vy hnut né na vý kon štát nej

sprá vy, 
b) umož ni� or gá nom vy ko ná va jú cim štát nu sprá vu

vstup do ob jektov, v kto rých sa vy ko ná va po vo le ná
čin nos� pod ¾a toh to zá ko na,

c) za bez pe či�, aby prá ce spo je né s vý ko nom po vo le nej
čin nos ti, vy ža du jú ce od bor nú spô so bi los�, vy ko ná -

va li len oso by, kto ré sú na tie to prá ce od bor ne spô -
so bi lé,

d) za bez pe či�, aby tech nic ké za ria de nia po u ží va né na
vý kon po vo le nej čin nos ti spĺ ňa li po žia dav ky na kva -
li tu, bez peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci, ako aj
bez peč nos� tech nic kých za ria de ní a po žia dav ky na
ochra nu ži vot né ho pros tre dia,

e) pos ky to va� opráv ne ným oso bám in for má cie
o umies tne ní ener ge tic kých za ria de ní a in for má cie
o tech nic kých úda joch tých to za ria de ní.

(7) Dr ži te¾ po vo le nia na vý ro bu elek tri ny ale bo dr ži te¾
po vo le nia na do dáv ku ply nu je po vin ný dr ža� po ho to -
vost nú zá so bu pa lív v roz sa hu, kto rý určí mi nis ter stvo
roz hod nu tím; roz klad nemá od klad ný úči nok.

(8) Po dro bnos ti o roz sa hu a po stu pe pri pos ky to va ní
in for má cií ne vy hnut ných na vý kon štát nej sprá vy
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá mi nis ter stvo. 

§ 11

Výstavba energetického zariadenia

(1) Sta va� ener ge tic ké za ria de nie mož no iba na zá kla -
de osved če nia o sú la de in ves tič né ho zá me ru s dlho do -
bou kon cep ciou ener ge tic kej po li ti ky. To ne pla tí, ak ide 
o vý stav bu ener ge tic ké ho za ria de nia na
a) vý ro bu elek tri ny s cel ko vým in šta lo va ným vý ko nom

do 0,5 MW s vý nim kou ener ge tic kých za ria de ní na
vý ro bu elek tri ny z ob no vi te¾ ných zdro jov,

b) vý ro bu ply nu z bio lo gic ky od bú ra te¾ ných lá tok,
c) dis tri bú ciu elek tri ny a ply nu, kto ré pre vádz ku je pre -

vádz ko va te¾ sús ta vy ale bo sie te v rám ci čas ti vy me -
dze né ho úze mia.

(2) Dlho do bú kon cep ciu ener ge tic kej po li ti ky schva -
¾u je vlá da Slo ven skej re pub li ky na ná vrh mi nis ter stva.

(3) Osved če nie o sú la de in ves tič né ho zá me ru s dlho -
do bou kon cep ciou ener ge tic kej po li ti ky vy dá va mi nis -
ter stvo na zá kla de pí som nej žia dos ti žia da te ¾a, kto rá
ob sa hu je
a) ob chod né meno fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso -

by, iden ti fi kač né čís lo, ak jej bolo pri de le né, pri fy -
zic kej oso be meno a priez vis ko, dá tum na ro de nia,
po byt na vy me dze nom úze mí, pri práv nic kej oso be
práv nu for mu, síd lo a meno a priez vis ko, dá tum na -
ro de nia čle nov šta tu tár ne ho or gá nu, 

b) in ves tič ný zá mer, kto rý ob sa hu je 
1. cha rak te ris ti ku ener ge tic ké ho za ria de nia,
2. úda je o umies tne ní ener ge tic ké ho za ria de nia,
3. pred po kla da ný vplyv ener ge tic ké ho za ria de nia na 

sús ta vu ale bo na sie� na vy me dze nom úze mí
z h¾a di ska bez peč nos ti a spo ¾ah li vos ti,

4. úda je o pri már nych zdro joch ener gie,
5. eko no mic kú a ener ge tic kú efek tív nos� ener ge tic -

ké ho za ria de nia,
6. pred po kla da ný vplyv ener ge tic ké ho za ria de nia na 

ži vot né pros tre die,
7. fi nanč né za bez pe če nie in ves tič né ho zá me ru,
8. vplyv na bez peč nos� do dá vok elek tri ny ale bo ply -

nu na vy me dze nom úze mí,
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9. sú lad in ves tič né ho zá me ru s územ ným plá nom.

(4) Ak in ves tič ný zá mer žia da te ¾a je v sú la de s dlho -
do bou kon cep ciou ener ge tic kej po li ti ky, mi nis ter stvo 
osved če nie vydá v le ho te do 60 dní odo dňa do ru če nia
žia dos ti; táto le ho ta môže by� pre dĺ že ná o 30 dní. Ak
in ves tič ný zá mer žia da te ¾a nie je v sú la de s dlho do -
bou kon cep ciou ener ge tic kej po li ti ky, mi nis ter stvo
žia dos� za miet ne. Dô vo dy na za miet nu tie žia dos ti
mu sia by� ob jektív ne, ne dis kri mi nač né a riad ne pod -
lo že né. 

(5) Osved če nie pod ¾a od se ku 4 je do kla dom pre
územ né konanie8) a sta veb né ko na nie.9)

(6) Kri té riá a po stu py pre vy da nie osved če nia o sú la -
de in ves tič né ho zá me ru s dlho do bou kon cep ciou ener -
ge tic kej po li ti ky je mi nis ter stvo po vin né zve rej ni� na
svo jej in ter ne to vej strán ke a vo ves tní ku.

(7) Mi nis ter stvo ve die evi den ciu všet kých žia da te ¾ov
o vy da nie osved če nia pod ¾a od se ku 3 a zve rej ňu je zoz -
nam vy da ných osved če ní pod ¾a od se ku 4, kto rý ob sa -
hu je úda je pod ¾a od se ku 3 písm. a) a b) pr vé ho a dru hé -
ho bodu vo ves tní ku mi nis ter stva a na in ter ne to vej
strán ke mi nis ter stva.

§ 12

Výstavba priameho vedenia

(1) Vý rob ca elek tri ny má prá vo na pre pra vu elek tri ny
do vlast né ho za ria de nia ale bo do za ria de nia ver ti kál ne
in teg ro va né ho pod ni ku pros tred níc tvom pria me ho ve -
de nia. Rov na ké prá vo ako vý rob ca elek tri ny má aj
opráv ne ný od be ra te¾. 

(2) Vý stav bu pria me ho ve de nia mož no rea li zo va� iba
so sú hla som úra du. Sú hlas na vý stav bu pria me ho ve -
de nia vy dá va úrad roz hod nu tím, ak vý rob ca elek tri ny
ale bo opráv ne ný od be ra te¾ pre u ká že spl ne nie pod mie -
nok uve de ných v od se ku 3. 

(3) Pod mien kou na vy da nie sú hla su na vý stav bu
pria me ho ve de nia je pre u ká za nie 
a) sú la du so vše obec ným hos po dár skym zá uj mom

a s dlho do bou kon cep ciou ener ge tic kej po li ti ky, 
b) že vý rob co vi elek tri ny ale bo opráv ne né mu od be ra te -

¾o vi bol od miet nu tý prí stu pu do pre no so vej ale bo
dis tri buč nej sús ta vy, 

c) že bolo pred úra dom za ča té ko na nie o urov na ní spo -
ru o prí stu pe do pre no so vej ale bo dis tri buč nej sús -
ta vy a ko na nie o urov na ní spo ru ne bo lo za sta ve né
na pod net nie ktoré ho z účast ní kov ko na nia,

d) že vý stav ba pria me ho ve de nia ne zvý hod ňu je nie -
ktoré ho účast ní ka trhu.

§ 13

Výstavba priameho plynovodu

(1) Vý rob ca ply nu a opráv ne ný od be ra te¾ ply nu majú
prá vo na pre pra vu ply nu ur če né ho pre vlast nú spot re -
bu pria mym ply no vo dom. 

(2) Vý stav bu pria me ho ply no vo du mož no rea li zo va�
iba so sú hla som úra du. Sú hlas na vý stav bu pria me ho
ply no vo du vy dá va úrad roz hod nu tím, ak vý rob ca ply nu 
ale bo opráv ne ný od be ra te¾ ply nu pre u ká že spl ne nie
pod mie nok uve de ných v od se ku 3. 

(3) Pod mien kou na vy da nie sú hla su na vý stav bu
pria me ho ply no vo du je pre u ká za nie
a) sú la du so vše obec ným hos po dár skym zá uj mom

a s dlho do bou kon cep ciou ener ge tic kej po li ti ky, 
b) že vý rob co vi ply nu ale bo opráv ne né mu od be ra te ¾o vi

ply nu bol od miet nu tý prí stup do pre prav nej ale bo
dis tri buč nej sie te, 

c) že bolo pred úra dom za ča té ko na nie o urov na ní spo -
ru o prí stu pe do pre prav nej ale bo dis tri buč nej sie te
a ko na nie o urov na ní spo ru ne bo lo za sta ve né na
pod net nie ktoré ho z účast ní kov ko na nia,

d) že vý stav ba pria me ho ply no vo du ne zvý hod ňu je nie -
ktoré ho účast ní ka trhu.

§ 14

Stav núdze

(1) Sta vom nú dze v ener ge ti ke je ná hly ne dos ta tok
ale bo hro zia ci ne dos ta tok jed not li vých dru hov ener gie,
kto rý môže spô so bi� zní že nie ale bo pre ru še nie do dá vok 
ener gie ale bo vy ra de nie ener ge tic kých za ria de ní z čin -
nos ti na vy me dze nom úze mí ale bo na čas ti vy me dze né -
ho úze mia po dobu dlh šiu ako 24 ho dín v dô sled ku
a) mi mo riad nych uda los tí,10)
b) opat re ní štát nych or gá nov po čas hos po dár skej mo -

bi li zá cie,11)
c) dlho do bé ho ne dos tat ku zdro jov ener gie, 
d) te ro ris tic ké ho činu.

(2) Stav nú dze na vy me dze nom úze mí ale bo na čas ti
vy me dze né ho úze mia vy hla su je a od vo lá va mi nis ter -
stvo roz hod nu tím. Na ko na nie o vy da ní toh to roz hod -
nu tia sa vše obec ný pred pis o správ nom ko na ní ne vz�a -
hu je. Roz hod nu tie o vy hlá se ní a od vo la ní sta vu nú dze
mi nis ter stvo uve rej ňu je vo ve rej no práv nych hro mad -
ných ozna mo va cích pros tried koch.

(3) Ak bol vy hlá se ný stav nú dze, sú dr ži te lia po vo le ní
po vin ní po die¾a� sa na od strá ne ní prí čin a dô sled kov
uve de ných v od se ku 1 písm. a) až d) a na ob no ve do dá -
vok elek tri ny a ply nu.

(4) Pri sta ve nú dze je kaž dý účast ník trhu po vin ný
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po dro bi� sa ob me dzu jú cim opat re niam, opat re niam za -
me ra ným na pred chá dza nie sta vu nú dze (ïa lej len „ob -
me dzu jú ce opat re nia“) a opat re niam za me ra ným na
od strá ne nie sta vu nú dze. Ob me dzu jú ce opat re nia sa
uplat ňu jú v tom to po ra dí:
a) ob me dze nie od be ru ener gie pre od be ra te ¾ov, kto rí

pre vádz ku jú vý ro bu ale bo pos ky tu jú služ by ná roč né 
na spot re bu ener gie,

b) pre ru še nie do dá vok ener gie pre od be ra te ¾ov pod ¾a
písmena a),

c) ob me dze nie a pre ru še nie do dá vok ener gie pre ostat -
ných od be ra te ¾ov mimo od be ra te ¾ov elek tri ny v do -
mác nos ti a od be ra te ¾ov ply nu v do mác nos ti,

d) ob me dze nie a pre ru še nie do dá vok ener gie pre za ria -
de nia ve rej no pros peš ných slu žieb, 

e) ob me dze nie a pre ru še nie do dá vok ener gie pre od be -
ra te ¾ov elek tri ny v do mác nos ti a od be ra te ¾ov ply nu
v do mác nos ti.

(5) Po dro bnos ti o po stu pe pri vy hla so va ní sta vu nú -
dze, o vy hla so va ní ob me dzu jú cich opat re ní pri sta voch
nú dze a o opat re niach za me ra ných na od strá ne nie sta -
vu nú dze usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá mi nis ter stvo.

§ 15

Povinnosti vo všeobecnom
hospodárskom záujme

(1) Vše obec ným hos po dár skym zá uj mom v ener ge ti -
ke na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie za bez pe če nie naj -
mä
a) bez peč nos ti sús ta vy ale bo sie te vrá ta ne za bez pe če -

nia pra vi del nos ti, kva li ty a ceny do dá vok elek tri ny
a ply nu, ochra ny ži vot né ho pros tre dia a ener ge tic kej 
efek tív nos ti,

b) pred nost né ho prí stu pu do sús ta vy pri do dáv ke elek -
tri ny vy ro be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie
a elek tri ny vy ro be nej z do má ce ho uh lia,

c) vy u ži tia ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie, kom bi no va -
nej vý ro by a do má ce ho uh lia pri vý ro be elek tri ny,

d) pl ne nia zá väz kov vy plý va jú cich zo zmlúv, kto rý mi je
Slo ven ská re pub li ka via za ná,

e) pl ne nia zá väz kov vy plý va jú cich z člen stva Slo ven -
skej re pub li ky v me dzi ná rod ných or ga ni zá ciách,

f) ochra ny ži vot né ho pros tre dia.

(2) Vše obec ný hos po dár sky zá u jem v ener ge ti ke
schva ¾u je vlá da Slo ven skej re pub li ky na ná vrh mi nis -
ter stva.

(3) Mi nis ter stvo môže vo vše obec nom hos po dár skom
zá uj me ulo ži� po vin nos� vý rob co vi elek tri ny, pre vádz -
ko va te ¾o vi sús ta vy a sie te, do dá va te ¾o vi elek tri ny a ply -
nu a pre vádz ko va te ¾o vi zá sob ní ka za bez pe či�
a) bez peč nos�, pra vi del nos�, kva li tu a cenu do dáv ky

elek tri ny a ply nu a ener ge tic kú efek tív nos� do dá vok
elek tri ny, 

b) ochra nu ži vot né ho pros tre dia, 
c) vy u ži tie ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie, kom bi no va -

nej vý ro by a do má ce ho uh lia pri vý ro be elek tri ny,

d) pred nost ný prí stup, pri po je nie, pre nos, dis tri bú ciu
a do dáv ku elek tri ny vy ro be nej z ob no vi te¾ ných zdro -
jov ener gie a elek tri ny vy ro be nej z do má ce ho uh lia,

e) ochra nu od be ra te ¾ov elek tri ny v do mác nos ti a od be -
ra te ¾ov ply nu v do mác nos ti,

f) pl ne nie zá väz kov pod ¾a od se ku 1 písm. d) a e),
g) pos ky to va nie pod por ných slu žieb pot reb ných na za -

bez pe če nie pre vádz ko vej spo ¾ah li vos ti sús ta vy a na
pos ky to va nie sys té mo vých slu žieb v za ria de niach
na vý ro bu elek tri ny s cel ko vým in šta lo va ným elek -
tric kým vý ko nom vyš ším ako 75 MW.

(4) Po vin nos ti ulo že né pod ¾a od se ku 3 mu sia by� jed -
no znač né, vy ko na te¾ né, kon tro lo va te¾ né, trans pa ren -
tné, ne dis kri mi nač né a mu sia za bez pe či� rov nos� prí -
stu pu pre elek tro e ner ge tic ké spo loč nos ti a ply ná ren ské
spo loč nos ti v člen ských štá toch Eu róp skej únie ku ko -
neč ným od be ra te ¾om na vy me dze nom úze mí. 

§ 16

Výberové konanie
na nové energetické zariadenia

(1) Mi nis ter stvo môže v sú la de s § 15 ods. 1 písm. a)
ulo ži� pre vádz ko va te ¾o vi elek tro e ner ge tic ké ho za ria de -
nia po vin nos�
a) za vies� tech no ló gie, kto ré za bez pe čia

1. zvý še nie ener ge tic kej efek tív nos ti sús ta vy,
2. zní že nie spot re by elek tri ny,

b) vy ko na� opat re nia za me ra né na prí pra vu vý stav by
ale bo na vý stav bu no vých elek tro e ner ge tic kých za -
ria de ní.

(2) Opat re nia pod ¾a od se ku 1 písm. b) môže mi nis ter -
stvo ulo ži� len vte dy, ak
a) sú čas né ka pa ci ty elek tro e ner ge tic kých za ria de ní

ne dos ta toč ne za bez pe ču jú ale bo ne za bez pe ču jú po -
žia dav ky na bez peč nos� a spo ¾ah li vos� sús ta vy,

b) opat re nia pod ¾a od se ku 1 písm. a) dos ta toč ne ne za -
bez pe čia po žia dav ky na bez peč nos� a spo ¾ah li vos�
pre vádz ko va nia sús ta vy.

(3) Pri uk la da ní po vin nos tí pod ¾a od se ku 1 môže mi -
nis ter stvo pos kyt nú� eko no mic ké sti mu ly v sú la de
s oso bit ným zá ko nom.4)

(4) Do dá va te¾ tech no ló gie, kto rá za bez pe čí zvý še nie
ener ge tic kej efek tív nos ti sús ta vy ale bo zní že nie spot re -
by elek tri ny a do dá va te¾, kto rý za bez pe ču je prí pra vu
vý stav by a vý stav bu no vých elek tro e ner ge tic kých za -
ria de ní, na kto ré sa pos ky tu jú eko no mic ké sti mu ly, sa
určí vý be ro vým ko na ním. Vý be ro vé ko na nie or ga ni zu je 
a kon tro lu je úrad; úrad je po vin ný po stu po va� pod ¾a
oso bit né ho zá ko na.12) Vy pí sa nie vý be ro vé ho ko na nia
úrad zve rej ní v Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie naj -
me nej šes� me sia cov pred ter mí nom uzá vier ky na pred -
lo že nie po núk.

(5) Rea li zo va� vý stav bu no vých elek tro e ner ge tic kých
za ria de ní je mož né, ak sú spl ne né kri té riá tý ka jú ce sa
a) bez peč nos ti sús ta vy,
b) ochra ny zdra via a bez peč nos ti prá ce,
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c) ochra ny ži vot né ho pros tre dia,
d) vy u ži tia ve rej ných po zem kov,
e) ener ge tic kej efek tív nos ti,
f) vy u ži tia ener ge tic kých zdro jov,
g) tech nic kej, eko no mic kej, fi nanč nej schop nos ti žia -

da te ¾a o vý stav bu,
h) mi ni mál nych kon štrukč ných a pre vádz ko vých po -

žia da viek na pri po je nie elek tro e ner ge tic ké ho za ria -
de nia do sús ta vy a za bez pe če nia vzá jom nej pre vádz -
ky schop nos ti sús ta vy.

§ 17

Technické podmienky sústavy a siete

(1) Pre vádz ko va te¾ sús ta vy ale bo sie te je po vin ný
v zá uj me za bez pe če nia ne dis kri mi nač né ho, trans pa -
rent né ho, bez peč né ho prí stu pu, pri po je nia a pre vádz -
ko va nia sús ta vy a sie te ur či� tech nic ké pod mien ky prí -
stu pu a pri po je nia, pra vid lá pre vádz ko va nia sús ta vy
a sie te a ur či� a do dr ža� kri té riá tech nic kej bez peč nos ti
sús ta vy a sie te. 

(2) Tech nic ké pod mien ky prí stu pu a pri po je nia do
sús ta vy a sie te a pra vid lá pre vádz ko va nia sús ta vy
a sie te vrá ta ne pria me ho ve de nia a pria me ho ply no vo -
du (ïa lej len „tech nic ké pod mien ky“) ob sa hu jú naj mä
pod mien ky
a) prí stu pu do sús ta vy a sie te,
b) pri po je nia k sús ta ve a sie ti, 
c) tech nic kej sú čin nos ti sús ta vy a sie te vrá ta ne vzá -

jom nej pre vádz ky schop nos ti sús ta vy a sie te, 
d) pre vádz ko va nia sús ta vy a sie te,
e) pre vádz ko va nia pria me ho ve de nia ale bo pria me ho

ply no vo du,
f) za bez pe če nia pre vádz ko vej bez peč nos ti a spo ¾ah li -

vos ti sús ta vy a sie te,
g) pos kyt nu tia uni ver zál nej služ by,
h) pre ru še nia do dá vok elek tri ny a ply nu, 
i) od po je nia zo sús ta vy ale bo sie te,
j) ria de nia sús ta vy ale bo sie te.

(3) Tech nic ké pod mien ky ob sa hu jú tiež kri té riá tech -
nic kej bez peč nos ti sús ta vy a sie te, spô sob vy pra co va nia
a zve rej ne nia mi ni mál nych technicko-konštrukčných
a pre vádz ko vých po žia da viek na prí stup, pri po je nie
a pre vádz ko va nie sús ta vy a sie te.

(4) Tech nic ké pod mien ky pod ¾a od se kov 2 a 3 je pre -
vádz ko va te¾ sús ta vy ale bo sie te po vin ný vy pra co va�
naj ne skôr do dvoch me sia cov od na do bud nu tia účin -
nos ti vše obec ne zá väz né ho práv ne ho pred pi su vy da né -
ho pod ¾a od se ku 6. 

(5) Tech nic ké pod mien ky uve rej ní pre vádz ko va te¾
sús ta vy ale bo sie te tak, aby boli prí stup né všet kým
účast ní kom trhu naj ne skôr je den me siac pred na do -
bud nu tím ich účin nos ti. Tech nic ké pod mien ky sú zá -
väz né pre účast ní kov trhu s elek tri nou a účast ní kov
trhu s ply nom.

(6) Po dro bnos ti o roz sa hu tech nic kých pod mie nok
pod ¾a od se kov 2 a 3 usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

(7) Pre vádz ko va te¾ sús ta vy a sie te je ïa lej po vin ný
ur či� ob chod né pod mien ky na prí stup, pri po je nie
a pre vádz ko va nie sús ta vy a sie te. Roz sah ob chod ných
pod mie nok usta no via pra vid lá trhu s elek tri nou
a s ply nom.13) 

(8) Pre vádz ko va te¾ sús ta vy ale bo sie te je po vin ný
v prí pa de re gu lo va né ho prí stu pu pod ¾a § 18 ods. 6 a 9
za bez pe či�, aby ob chod né pod mien ky na prí stup do
sús ta vy a do sie te ob sa ho va li aj ceny za prí stup do sús -
ta vy a sie te ale bo me to di ku ich ur če nia. Ceny ale bo me -
to di ka ich ur če nia za prí stup do sús ta vy a do sie te mu -
sia by� sta no ve né na zá kla de ob jektív nych
a ne dis kri mi nač ných kri té rií a mu sia by� ur če né ale bo
schvá le né úra dom a zve rej ne né pred na do bud nu tím
ich účin nos ti.

(9) Pre vádz ko va te¾ sús ta vy a sie te môže od miet nu�
prí stup do sús ta vy a sie te z dô vo du ne dos ta toč nej ka -
pa ci ty sús ta vy a sie te ale bo z dô vo du hroz by váž nej
eko no mic kej ujmy a váž nych eko no mic kých �až kos tí
v sú vis los ti so zmlu va mi o do dáv ke ply nu s pev ne do -
hod nu tým ob je mom do dáv ky a s po vin nos �ou za pla ti�
bez oh¾a du na odob ra té množ stvo ply nu. Pri od miet nu -
tí prí stu pu do sús ta vy a sie te je pre vádz ko va te¾ sús ta vy
a sie te po vin ný pri hlia da� na pl ne nie po vin nos tí vo vše -
obec nom hos po dár skom zá uj me a na ochra nu práv od -
be ra te ¾ov. Kaž dé od miet nu tie prí stu pu do sús ta vy
a sie te musí by� odô vod ne né.

§ 18

Trh s elektrinou a s plynom, účastníci trhu,
prístup na trh a právo výberu dodávate¾a

(1) Pred me tom trhu s elek tri nou a s ply nom je do dáv -
ka elek tri ny a ply nu, pri po je nie a prí stup do pre no so vej 
sús ta vy, dis tri buč nej sús ta vy, pre prav nej sie te a dis tri -
buč nej sie te, pre nos elek tri ny a dis tri bú cia elek tri ny na 
vy me dze nom úze mí, pre pra va ply nu a dis tri bú cia ply -
nu na vy me dze nom úze mí, usklad ňo va nie ply nu, po -
sky to va nie pod por ných slu žieb v elek tro e ner ge ti ke
a ply ná ren stve, pos ky to va nie sys té mo vých slu žieb
v elek tro e ner ge ti ke, pri po je nie a prí stup no vých vý rob -
cov elek tri ny a ply nu do sús ta vy ale bo do sie te.

(2) Účast ní kom trhu s elek tri nou je
a) vý rob ca elek tri ny,
b) pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy, 
c) pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy,
d) do dá va te¾ elek tri ny [§ 2 písm. b) 20. bod],
e) od be ra te¾ elek tri ny [§ 2 písm. b) 22. bod],
f) ob chod ník s elek tri nou.

(3) Účast ní kom trhu s ply nom je
a) vý rob ca ply nu,
b) pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te, 
c) pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te,
d) pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka,
e) do dá va te¾ ply nu [§ 2 písm. c) 18. bod],
f) od be ra te¾ ply nu [§ 2 písm. c) 23. bod].

(4) Účast ník trhu s elek tri nou a s ply nom má prá vo
prí stu pu na trh s elek tri nou a ply nom na zá kla de
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a) re gu lo va né ho prí stu pu,
b) do hod nu té ho prí stu pu. 

(5) Re gu lá ciu prí stu pu na trh s elek tri nou a s ply nom
vy ko ná va úrad pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1)

(6) Re gu lo va ný prí stup na trh s elek tri nou má účast -
ník trhu k pre no so vej a dis tri buč nej sús ta ve.

(7) Účast ník trhu s elek tri nou s prá vom re gu lo va né -
ho prí stu pu na trh je zod po ved ný za od chýl ku účast ní -
ka trhu a je sub jek tom zúč to va nia od chýl ky sús ta vy.
Zod po ved nos� za od chýl ku účast ní ka trhu môže by� na
zá kla de zmlu vy pre ne se ná aj na iný sub jekt. Ak od chýl -
ka účast ní ka trhu bola pre ne se ná na zá kla de zmlu vy
na iný sub jekt, stá va sa sub jek tom zúč to va nia od chýl -
ky sús ta vy. 

(8) Po dro bnos ti o pre vza tí zod po ved nos ti, spô so be vy -
hod no co va nia, zúč to va nia a vy spo ria da va nia od chýl ky
účast ní ka trhu a od chýl ky sús ta vy usta no via pra vid lá
trhu.13)

(9) Re gu lo va ný prí stup na trh s ply nom má účast ník
trhu k pre prav nej a dis tri buč nej sie ti.

(10) Do hod nu tý prí stup na trh s ply nom sa uplat ňu je
pre prí stup do �a žob nej siete, do zá sob ní ka a k aku mu -
lá cii ply nu v sie ti. Ak sa uplat ňu je do hod nu tý prí stup
do �a žob nej sie te, do zá sob ní ka a k aku mu lá cii ply nu
v sie ti, pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka ale bo pre vádz ko va te¾
sie te je po vin ný kaž do roč ne zve rej ni� ob chod né pod -
mien ky na prí stup a vy u ží va nie �a žob nej sie te, zá sob ní -
ka a aku mu lá cie ply nu v sie ti.

(11) Prá vo vý be ru do dá va te ¾a elek tri ny a ply nu pod ¾a
toh to zá ko na má kaž dý od be ra te¾ elek tri ny a ply nu.

(12) Účast ní ci trhu s elek tri nou a účast ní ci trhu s ply -
nom sú po vin ní do dr žia va� pra vid lá trhu.13)

(13) Ak od be ra te¾ iné ho člen ské ho štá tu Eu róp skej
únie je opráv ne ným od be ra te ¾om na úze mí toh to člen -
ské ho štá tu Eu róp skej únie, pre vádz ko va te¾ sús ta vy
ale bo pre vádz ko va te¾ sie te na vy me dze nom úze mí je
po vin ný uza tvo ri� s tým to opráv ne ným od be ra te ¾om
zmlu vu o pre no se ale bo dis tri bú cii elek tri ny ale bo
zmlu vu o pre pra ve ale bo dis tri bú cii ply nu.

(14) Ak pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy ale bo pre -
vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy ale bo pre vádz ko va te¾
pre prav nej sie te ale bo pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie -
te na vy me dze nom úze mí ale bo na čas ti vy me dze né ho
úze mia od miet ne uza tvo ri� zmlu vu o pre no se ale bo
zmlu vu o dis tri bú cii elek tri ny ale bo zmlu vu o pre pra ve
ale bo zmlu vu o dis tri bú cii ply nu s opráv ne ným od be ra -
te ¾om iné ho člen ské ho štá tu Eu róp skej únie, má prá vo
ta ký to opráv ne ný od be ra te¾ po žia da� Ko mi siu o vy da -
nie roz hod nu tia o prí stu pe do sús ta vy ale bo do sie te na
vy me dze nom úze mí. Pre vádz ko va te¾ sús ta vy ale bo sie -
te je po vin ný reš pek to va� roz hod nu tie Ko mi sie a uza -
tvo ri� s opráv ne ným od be ra te ¾om zmlu vu o pre no se
ale bo zmlu vu o dis tri bú cii elek tri ny ale bo zmlu vu o pre -
pra ve ale bo zmlu vu o dis tri bú cii ply nu.

§ 19

Vedenie oddelenej evidencie
na účely účtovníctva

(1) Na účely za brá ne nia vzni ku dis kri mi ná cie a krí žo -
vých do tá cií sú pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy,
pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy, pre vádz ko va te¾
pre prav nej sie te, pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te
a pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka po vin ní vies� od de le nú evi -
den ciu sku toč nos tí, kto ré sú pred me tom úč tov níc tva,
od de le nú evi den ciu o ak tí vach, pa sí vach, ur či� pra vid -
lá pre roz vr ho va nie ak tív, pa sív, ná kla dov, vý no sov
a ur či� pra vid lá pre od pi so va nie samo stat ne za kaž dú
jed nu z čin nos tí pre nos elek tri ny, dis tri bú cia elek tri ny, 
pre pra va ply nu, dis tri bú cia ply nu a pre vádz ko va nie zá -
sob ní ka.

(2) Pre vádz ko va te lia uve de ní v od se ku 1 sú po vin ní
vies� od de le nú evi den ciu sku toč nos tí aj za kaž dú inú
čin nos�, kto rú vy ko ná va jú v rám ci pod ni ka nia, ako je
čin nos� uve de ná v od se ku 1 vte dy, ak ta kú to po vin nos�
ulo ží roz hod nu tím úrad. 

(3) Do dá va te¾ elek tri ny a do dá va te¾ ply nu sú po vin ní
vies� od de le nú evi den ciu sku toč nos tí pod ¾a od se ku 1
pre do dáv ku elek tri ny ale bo pre do dáv ku ply nu opráv -
ne né mu od be ra te ¾o vi a pre do dáv ku elek tri ny ale bo pre
do dávku ply nu od be ra te ¾o vi, kto rý nie je opráv ne ným
od be ra te ¾om. 

(4) Po vin nos ti pod ¾a od sekov 1 až 3 sa vz�a hu jú aj na
pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy a pre vádz ko va te ¾a
dis tri buč nej sie te pri zúč to va ní od chý lok pre jed not li vé
čin nos ti. 

(5) Oso by uve de né v od sekoch 1 až 4 sú po vin né vy -
ho to vi� za kaž dú čin nos� samo stat ný pre h¾ad zis kov
a strát a samo stat ný pre h¾ad ak tív a pa sív a pred lo ži�
ich úra du. Ďa lej sú tie to oso by po vin né pred lo ži� úra du 
na od sú hla se nie pra vid lá pre roz vr ho va nie ak tív a pa -
sív, ná kla dov a vý no sov a pra vid lá pre od pi so va nie 

(6) Na úče ly toh to zá ko na krí žo vou do tá ciou je vy rov -
na nie stra ty z jed nej čin nos ti so zis kom z inej čin nos ti.

(7) Na ve de nie od de le nej evi den cie sku toč nos tí pod ¾a
od se kov 1 až 5 sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia
o rám co vej úč tov nej os no ve a o úč tov nom roz vr hu  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.14) Usta no ve nia mi od sekov 1
až 5 nie sú dotk nu té po vin nos ti úč tov ných jed no tiek
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.14)

(8) Pre vádz ko va te lia uve de ní v od se ku 1 sú po vin ní
roč nú úč tov nú zá vier ku pred lo ži� na au dit, pri po ji�
k roč nej úč tov nej zá vier ke aj pre h¾ad o vzá jom ných fi -
nanč ných a iných trans ak ciách s pre po je ný mi pod nik -
mi a zve rej ni� roč nú úč tov nú zá vier ku v sú la de s po stu -
pom ur če ným pod ¾a oso bit né ho pred pi su.14) Ak
zve rej ne nie roč nej úč tov nej zá vier ky ne vy plý va z oso -
bit né ho pred pi su,14) sú po vin ní na po žia da nie sprí stup -
ni� ve rej nos ti roč nú úč tov nú zá vier ku.

(9) Po dro bnos ti o spô so be ve de nia od de le nej evi den -
cie sku toč nos tí, kto ré sú pred me tom úč tov níc tva,
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a o spô so be ve de nia evi den cie ak tív a pa sív, usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad. 

§ 20

Ochrana odberate¾a elektriny v domácnosti
a odberate¾a plynu v domácnosti

(1) Od be ra te¾ elek tri ny v do mác nos ti a od be ra te¾ ply -
nu v do mác nos ti ok rem práv na ochra nu spot re bi te ¾a
pod ¾a oso bit ných predpisov15) majú prá vo pri do dáv ke
elek tri ny ale bo ply nu
a) uza tvo ri� s do dá va te ¾om elek tri ny ale bo do dá va te -

¾om ply nu zmlu vu o do dáv ke elek tri ny ale bo zmlu vu
o do dáv ke ply nu (ïa lej len „zmlu va“), kto rá musí ob -
sa ho va� naj mä
1. iden ti fi ká ciu do dá va te ¾a, 
2. roz sah do dáv ky elek tri ny ale bo do dáv ky ply nu

a s tý mi to do dáv ka mi sú vi sia cich slu žieb, 
3. le ho tu, v kto rej je do dá va te¾ elek tri ny ale bo do dá -

va te¾ ply nu po vin ný za bez pe či� pri po je nie od ber -
né ho elek tric ké ho za ria de nia ale bo od ber né ho
ply no vé ho za ria de nia, 

4. pod mien ky do dáv ky elek tri ny ale bo do dáv ky ply -
nu a s do dáv kou sú vi sia cich slu žieb, 

5. zdroj, spô sob a mož nos ti zís ka va nia in for má cií
o cene elek tri ny ale bo o cene ply nu vrá ta ne štruk -
tú ry ceny,

6. dobu tr va nia zmlu vy a pod mien ky, za akých mož -
no zmlu vu vy po ve da�, 

7. spô sob a výš ku kom pen zá cie za ne do dr ža nie do -
hod nu tej kva li ty do da nej elek tri ny ale bo do da né -
ho ply nu a s do dáv kou sú vi sia cich slu žieb, 

8. mies to, spô sob a le ho ty na uplat ňo va nie re kla má -
cie,

9. in for má ciu, za akých pod mie nok môže od stú pi�
od zmlu vy v prí pa de, ak ne súh la sí so zme nou
ceny elek tri ny ale bo ceny ply nu a s tým sú vi sia -
cich slu žieb, 

10. in for má ciu o pô vo de a po diele jed not li vých dru -
hov pri már nych ener ge tic kých zdro jov na do da -
nej elek tri ne v pred chá dza jú com roku, prí pad ne
upo zor ne nie na ve rej ný zdroj tých to in for má cií, 

11. in for má ciu o vply ve pri már nych zdro jov elek tri ny
na ži vot né pros tre die, prí pad ne upo zor ne nie na
verej ný zdroj o tých to in for má ciách,

12. in for má ciu o dô vo doch vý me ny ur če né ho me rad -
la,

b) na pos kyt nu tie in for má cie o kaž dej úpra ve ceny
elek tri ny ale bo ceny ply nu a o úpra ve pod mie nok do -
dáv ky elek tri ny ale bo do dáv ky ply nu a s tým sú vi sia -
cich slu žieb naj ne skôr 30 dní pred vy ko na ním úpra -
vy,

c) na vý ber for my a spô so bu pla te nia za do dáv ku elek -
tri ny ale bo do dáv ku ply nu a s tým spo je ných slu žieb
a uhrá dza� plat by za do dáv ku elek tri ny ale bo za do -
dáv ku ply nu for mou s do dá va te ¾om do hod nu tých
pred dav ko vých pla tieb; pri ur če ní výš ky tých to
pred dav ko vých pla tieb do dá va te¾ elek tri ny ale bo do -
dá va te¾ ply nu zoh ¾ad ní výš ku pred dav ko vých pla -

tieb za rov na ké ob do bie pred chá dza jú ce ho zúč to va -
cie ho ob do bia. Do hod nu tá výš ka pred dav ko vých
pla tieb bude zoh ¾ad ňo va� sku toč ný od ber elek tri ny
ale bo sku toč ný od ber ply nu za pred chá dza jú ce zúč -
to va cie ob do bie ale bo plá no va ný od ber elek tri ny ale -
bo plá no va ný od ber ply nu na nad chá dza jú ce zúč to -
va cie ob do bie a bude upra ve ná len o roz diel me dzi
úradom1) ur če nou ale bo schvá le nou ce nou elek tri ny 
ale bo ply nu. Od miet nu tie do ho dy o úhra de for mou
pred dav ko vých pla tieb je po vin ný do dá va te¾ elek tri -
ny ale bo do dá va te¾ ply nu odô vod ni�.

(2) Usta no ve nia od se ku 1 pla tia aj v prí pa de, ak od be -
ra te¾ elek tri ny v do mác nos ti a od be ra te¾ ply nu v do -
mác nos ti ne u zat vá ra jú zmlu vu o do dáv ke elek tri ny
ale bo zmlu vu o do dáv ke ply nu a s tým sú vi sia cich slu -
žieb pria mo s do dá va te ¾om elek tri ny ale bo do dá va te -
¾om ply nu. 

(3) Od be ra te¾ elek tri ny v do mác nos ti má prá vo uza -
tvo ri� zmlu vu o do dáv ke elek tri ny s kon co vým do dá va -
te ¾om elek tri ny pre do mác nos�, kto rý pos ky tu je uni ver -
zál nu služ bu za pod mie nok usta no ve ných v od se ku 1. 

(4) Kon co vý do dá va te¾ elek tri ny pre do mác nos�, kto -
rý pos ky tu je uni ver zál nu služ bu pre od be ra te ¾a elek tri -
ny v do mác nos ti, je po vin ný za bez pe či� pri po je nie od -
be ra te ¾ov elek tri ny v do mác nos ti do sús ta vy za
pod mie nok sta no ve ných úra dom a pri do dr ža ní ceny
ale bo me to di ky jej tvor by ur če nej úra dom.

(5) Od be ra te¾ elek tri ny v do mác nos ti a od be ra te¾ ply -
nu v do mác nos ti majú prá vo na vy me dze nom úze mí na
do dáv ku elek tri ny a ply nu v ur če nej kva li te a za pri me -
ra né ceny, kto ré sú sta no ve né ale bo ur če né trans pa -
rent ne.

(6) Od be ra te¾ elek tri ny v do mác nos ti a od be ra te¾ ply -
nu v do mác nos ti majú prá vo zme ni� do dá va te ¾a elek tri -
ny ale bo do dá va te ¾a ply nu. Do dá va te¾ elek tri ny ale bo
do dá va te¾ ply nu ne smie po ža do va� od od be ra te ¾a elek -
tri ny v do mác nos ti ale bo od be ra te ¾a ply nu v do mác nos -
ti fi nanč nú úhra du za vy ko na nie zme ny.

DRUHÁ ČASŤ
ENERGETICKÉ ODVETVIA

PRVÁ  HLAVA

ELEKTROENERGETIKA

PRVÝ DIEL

PRÁVA A POVINNOSTI
ÚČASTNÍKOV TRHU S ELEKTRINOU

§ 21

Práva a povinnosti výrobcu elektriny

(1) Vý rob ca elek tri ny má prá vo 
a) pri po ji� za ria de nie na vý ro bu elek tri ny k sús ta ve, ak

spĺ ňa tech nic ké a ob chod né pod mien ky prí stu pu
a pri po je nia do sús ta vy,
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b) do dá va� elek tri nu vy ro be nú vo vlast nom za ria de ní
na vý ro bu elek tri ny pre vlast nú spot re bu,

c) na vrh nú� na eko no mic ky efek tív nom prin cí pe pre -
vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy za po je nie vlast -
ných za ria de ní na vý ro bu elek tri ny na účely po-
skyt nu tia pod por ných slu žieb a do dáv ky re gu lač nej
elek tri ny.

(2) Vý rob ca elek tri ny je po vin ný 
a) uza tvo ri� zmlu vu o prí stu pe a o pri po je ní k sús ta ve

s pre vádz ko va te ¾om sús ta vy, 
b) uza tvo ri� zmlu vu o zod po ved nos ti za od chýl ku

účast ní ka trhu s účast ní kom trhu v prí pa de, ak ide
o pre ne se nie zod po ved nos ti pod ¾a § 18 ods. 7,

c) uza tvo ri� zmlu vu o zúč to va ní od chýl ky účast ní ka
trhu so sub jek tom zod po ved ným za zúč to va nie od -
chýl ky sús ta vy,

d) umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy
a pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy mon táž ur -
če né ho me rad la a mon táž za ria de nia na pre nos in -
for má cií o na me ra ných úda joch a prí stup k tým to
za ria de niam, 

e) in šta lo va� za ria de nia na pos ky to va nie pod por ných
slu žieb, ak cel ko vý in šta lo va ný elek tric ký vý kon za -
ria de nia na vý ro bu elek tri ny je vyš ší ako 75 MW,

f) pos ky to va� v za ria de niach na vý ro bu elek tri ny
s cel ko vým in šta lo va ným elek tric kým vý ko nom
vyš ším ako 75 MW pod por né služ by pot reb né na za -
bez pe če nie pre vádz ko vej spo ¾ah li vos ti sús ta vy a na
pos ky to va nie sys té mo vých slu žieb pod ¾a § 15 ods. 3 
písm. g), 

g) pos ky to va� pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy
a pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy tech nic ké
úda je pot reb né na za bez pe če nie bez peč nos ti a spo -
¾ah li vos ti sús ta vy, 

h) pos ky to va� in for má cie o po diele jed not li vých dru hov 
pri már nych ener ge tic kých zdro jov na vy ro be nej
elek tri ne v pred chá dza jú com roku,

i) pos ky to va� in for má cie o vply ve vý ro by elek tri ny na
ži vot né pros tre die, 

j) vy pra co va� plán roz vo ja vý ro by elek tri ny na ob do bie
pia tich ro kov a pred lo ži� kaž do roč ne mi nis ter stvu
vždy do 30. no vem bra ka len dár ne ho roka na na sle -
du jú ci rok,

k) do dr žia va� kva li tu vy rá ba nej elek tri ny a slu žieb
s tým spo je ných,

l) za bez pe či� dlho do bo spo ¾ah li vé, bez peč né a efek tív -
ne pre vádz ko va nie za ria de ní na vý ro bu elek tri ny
s pri hliad nu tím na ochra nu ži vot né ho pros tre dia.

§ 22

Práva a povinnosti prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy

(1) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy má prá vo 
a) zria ïo va� a pre vádz ko va� te le ko mu ni kač nú sie� po -

treb nú na ria de nie pre vádz ky sús ta vy a na za bez pe -
če nie pre no su in for má cií pot reb ných na ria de nie
v sú la de s oso bit ným pred pi som,6)

b) na ku po va� pod por né služ by pot reb né na za bez pe če -
nie pos ky to va nia sys té mo vých slu žieb na do dr ža nie
kva li ty do dáv ky elek tri ny a na za bez pe če nie pre -
vádz ko vej spo ¾ah li vos ti sús ta vy, 

c) na ku po va� elek tri nu pot reb nú na kry tie strát v sú -
sta ve trans pa rent ným a ne dis kri mi nač ným spô so -
bom,

d) na ku po va� elek tri nu pre vlast nú spot re bu, 
e) za bez pe čo va� v sú la de s me dzi ná rod ný mi zá väz ka mi 

re gu lač nú elek tri nu v prí pa de ha va rij nej vý po mo ci,
f) od miet nu� prí stup do sús ta vy z dô vo du ne dos tat ku

ka pa ci ty sús ta vy,
g) ob me dzi� ale bo pre ru ši� v ne vy hnut nom roz sa hu

a na ne vy hnut nú dobu pre nos elek tri ny bez ná ro ku
na ná hra du ško dy s vý nim kou prí pa dov, keï ško da
vznik la za vi ne ním pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sú -
sta vy pri 
1. bez pros tred nom ohroz e ní ži vo ta, zdra via ale bo

ma jet ku osôb a pri lik vi dá cii tých to sta vov,
2. sta ve nú dze ale bo pri čin nos tiach, kto ré bezpro-

stred ne pred chá dza jú jeho vzni ku,
3. ne opráv ne nom od be re elek tri ny,
4. za brá ne ní prí stu pu k me ra cie mu za ria de niu od -

be ra te ¾om elek tri ny ale bo vý rob com elek tri ny,
5. prá cach na za ria de niach sús ta vy ale bo v ochran -

nom pás me sús ta vy, ak sú plá no va né,
6. po ru chách na za ria de niach sús ta vy a po čas ich

od stra ňo va nia,
7. do dáv ke elek tri ny za ria de nia mi, kto ré ohroz u jú

ži vot, zdra vie ale bo ma je tok osôb,
8. od be re elek tri ny za ria de nia mi, kto ré ovplyv ňu jú

kva li tu a spo ¾ah li vos� do dáv ky elek tri ny a ak od -
be ra te¾ elek tri ny ne za bez pe čil ob me dze nie tých to
vply vov do stup ný mi tech nic ký mi pros tried ka mi,

9. do dáv ke elek tri ny za ria de nia mi, kto ré ovplyv ňu jú 
kva li tu a spo ¾ah li vos� do dáv ky elek tri ny, ak vý -
rob ca elek tri ny ne za bez pe čil ob me dze nie tých to
vply vov do stup ný mi tech nic ký mi pros tried ka mi,

10. ne pl ne ní zmluv ne do hod nu tých pla tob ných pod -
mie nok za pre nos elek tri ny po pred chá dza jú cej
vý zve,

h) vy ža do va� od účast ní kov trhu s elek tri nou tech nic ké 
úda je, kto ré sú pot reb né na plá no va nie ka pa ci ty
sús ta vy, ria de nie sta bi li ty sús ta vy, na ria de nie den -
nej pre vádz ky sús ta vy a na ria de nie pre �a že nia sús -
ta vy,

i) vy ža do va� tech nic ké úda je o pre pra vo va nej elek tri -
ne; úda je o ča so vom prie be hu pre no su, odob ra tom
a do da nom množ stve elek tri ny a mies te od be ru elek -
tri ny zo sús ta vy a mies te do dáv ky elek tri ny do sú -
sta vy, o pa ra met roch pre pra vo va nej elek tri ny a o vy -
u ži tí pri de le nej pre no so vej ka pa ci ty v sú la de
s uza tvo re ný mi zmlu va mi,

j) me ni� štruk tú ru za po je nia vý rob ných za ria de ní vý -
rob cu elek tri ny v ne vy hnut nom roz sa hu pot reb nom
na za bez pe če nie po ža do va nej úrov ne spo ¾ah li vos ti
pre vádz ky sús ta vy a za bez pe če nia pos ky to va nia
sys té mo vých slu žieb.

(2) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy je po vin ný
a) za bez pe či� dlho do bo spo ¾ah li vé a bez peč né pre vádz -

ko va nie sús ta vy, 
b) za bez pe či� vy rov ná va nie od chýl ky sús ta vy na vy me -

dze nom úze mí v sú la de s me dzi ná rod ný mi pra vid la -
mi,

c) za bez pe či� ko or di ná ciu a roz voj sús ta vy, 
d) za bez pe či� pre vádz ky schop nos� sús ta vy,
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e) za bez pe či� na trans pa rent nom a ne dis kri mi nač nom
prin cí pe s vý nim kou pl ne nia po vin nos tí vo vše obec -
nom hos po dár skom zá uj me prí stup do sús ta vy vrá -
ta ne prí stu pu do sús ta vy pre cez hra nič né vý me ny
elek tri ny,

f) za bez pe či� na trans pa rent nom a ne dis kri mi nač nom
prin cí pe pre nos elek tri ny,

g) za bez pe či� ná kup pod por ných slu žieb pot reb ných
na za bez pe če nie pos ky to va nia sys té mo vých slu žieb
pre do dr ža nie kva li ty do dáv ky elek tri ny a na za bez -
pe če nie pre vádz ko vej spo ¾ah li vos ti sús ta vy na
trans pa rent nom, ne dis kri mi nač nom a eko no mic ky
efek tív nom prin cí pe vý ro by elek tri ny, pri čom je pri
ich ná ku pe po vin ný pri hlia da� na ná vrh vý rob cu
elek tri ny; v prí pa de od miet nu tia ná vr hu vý rob cu
elek tri ny pod ¾a § 21 ods. 1 písm. c) ta ké to od miet nu -
tie riad ne odô vod ni�, 

h) za bez pe či� me ra nia v pre no so vej sús ta ve a pos ky to -
va� na po žia da nie na me ra né úda je jed not li vým
účast ní kom trhu s elek tri nou,

i) za bez pe či� pos ky to va nie sys té mo vých slu žieb s vy u -
ži tím zdro jov na vy me dze nom úze mí, 

j) za bez pe či� zúč to va nie od chýl ky na vy me dze nom
úze mí,

k) uza tvo ri� zmlu vu o zúč to va ní od chýl ky účast ní ka
trhu so sub jek tom zúč to va nia od chýl ky sús ta vy,

l) uza tvo ri� zmlu vu o do dáv ke re gu lač nej elek tri ny s jej 
do dá va te ¾om, 

m) uza tvo ri� zmlu vu o pre no se elek tri ny s kaž dým, kto
o to po žia da, ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod né
pod mien ky prí stu pu a pri po je nia k sús ta ve a tech -
nic ké pod mien ky pre no su, 

n) uza tvo ri� zmlu vu o pos ky to va ní pod por ných slu žieb
s ich pos ky to va te¾ mi,

o) uza tvo ri� zmlu vu o prí stu pe a zmlu vu o pri po je ní
k sús ta ve s kaž dým, kto o to po žia da, ak sú spl ne né
tech nic ké a ob chod né pod mien ky prí stu pu a pri po -
je nia k sús ta ve, 

p) pri ja� kom pen zač ný me cha niz mus pre cez hra nič né
toky elek tri ny,16)

q) pri ja� zá sa dy ria de nia pre �a že nia sús ta vy a ur či�
me tó dy ria de nia pre �a že nia sús ta vy,16) ria di� pre nos
elek tri ny v sús ta ve na vy me dze nom úze mí a ko or di -
no va� pre po je nie sús ta vy so sús ta vou na úze mí Eu -
róp skej únie ale bo so sús ta vou na úze mí tre tích štá -
tov,

r) pri de ¾o va� trans pa rent ným a ne dis kri mi nač ným
spô so bom pre no so vú ka pa ci tu, 

s) ur či� pra vid lá pre vy rov na nie ne rov no vá hy sús ta vy,
t) ur čo va� trans pa rent ným a ne dis kri mi nač ným spô -

so bom do stup nú ka pa ci tu pre no so vej sús ta vy
a pod mien ky jej re zer vá cie, ako aj pod mien ky na vrá -
te nie ne vy u ži tej pri de le nej pre no so vej ka pa ci ty
a zve rej ňo va� o tom in for má cie,

u) pos ky to va� sys té mo vé služ by vrá ta ne slu žieb po -
treb ných na za bez pe če nie bez peč nej pre vádz ky vý -
rob ných za ria de ní vý rob cu elek tri ny,

v) pos kyt nú� in for má cie pot reb né na za bez pe če nie
bez peč nos ti a spo ¾ah li vos ti pre vádz ky pre no so vej

sús ta vy pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy,
s kto rou je pre no so vá sús ta va pre po je ná,

w) pos kyt nú� in for má cie pot reb né na prí stup do sús ta -
vy, 

x) ob me dzi� pre nos elek tri ny na zá kla de roz hod nu tia
mi nis ter stva pod ¾a § 3,

y) pred kla da� úra du in for má cie o cel ko vom ob je me
cez hra nič nej vý me ny elek tri ny,16)

z) pred kla da� úra du in for má cie o ob je me do vo zu elek -
tri ny naj ne skôr do 15 dní po uply nu tí ka len dár ne ho
štvr� ro ka,

za) pred kla da� úra du štvr� roč ne bi lan ciu pre no su elek -
tri ny pre no so vou sús ta vou,

zb) pred kla da� úra du zoz nam opráv ne ných od be ra te ¾ov, 
kto rí v prie be hu ka len dár ne ho roka zme ni li do dá va -
te ¾a elek tri ny,

zc) vy prac úva� kaž do roč ne plán roz vo ja pre no so vej sús -
ta vy vrá ta ne plá nu roz vo ja spo jo va cích ve de ní na ob -
do bie pia tich ro kov a pred lo ži� mi nis ter stvu vždy do
30. no vem bra ka len dár ne ho roka na na sle du jú ci
rok,

zd) vy prac úva� v spo lu prá ci s účast ník mi trhu plán prí -
pra vy pre vádz ky sús ta vy na prí sluš ný rok, 

ze) vy pra co va� kaž do roč ne ha va rij né plá ny sús ta vy, 
zf) zve rej ňo va� na in ter ne to vej strán ke ob chod né pod -

mien ky prí stu pu a pri po je nia do sús ta vy a ob chod né 
pod mien ky pre no su elek tri ny,

zg) do dr žia va� kva li tu do dá vok elek tri ny a pos ky to va -
ných slu žieb, 

zh) ozná mi� od be ra te ¾om za čia tok plá no va né ho ob me -
dze nia ale bo pre ru še nia pre no su elek tri ny a dobu tr -
va nia ob me dze nia ale bo pre ru še nia, a to naj me nej
30 dní pred plá no va ným za ča tím; pre vádz ko va te¾
pre no so vej sús ta vy je po vin ný ob no vi� pre nos elek -
tri ny bez od klad ne po od strá ne ní prí čin.

(3) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy je po vin ný pri
roz ho do va ní o roz vo ji pre no so vej sús ta vy pri hlia da� aj
na za bez pe če nie ener ge tic kej efek tív nos ti pre no so vej
sús ta vy vrá ta ne ka pa cít pre po je nia tak, aby pre no so vá
sús ta va bola schop ná za bez pe či� ener ge tic kú efek tív -
nos� aj bez do da toč ných no vých in ves tí cií do pre no so -
vých za ria de ní.

(4) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy ok rem po vin -
nos tí uve de ných v od se koch 2 a 3 je po vin ný vy pra co va� 
prog ram sú la du, v kto rom sta no ví opat re nia na za bez -
pe če nie ne dis kri mi nač né ho sprá va nia in teg ro va ných
pod ni kov. Ten to prog ram určí kon krét ne po vin nos ti za -
mest nan com za me ra né na vy lú če nie mož né ho dis kri -
mi nač né ho sprá va nia in teg ro va ných pod ni kov. 

(5) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy je po vin ný
kaž do roč ne vy pra co va� sprá vu o pl ne ní opat re ní pri ja -
tých v prog ra me sú la du. Tá to sprá va tvo rí ne od de li te¾ -
nú sú čas� vý roč nej správy14) pre vádz ko va te ¾a pre no so -
vej sús ta vy in teg ro va né ho pod ni ku, tú to sprá vu za sie la 
úra du a zve rej ňu je spo lu s vý roč nou sprá vou. 

(6) Ak pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy na vy me -
dze nom úze mí aj dis tri bu u je elek tri nu, vz�a hu jú sa na
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toh to pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy všet ky prá va 
a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy.

(7) Pre pra va elek tri ny ve de ním, kto ré spá ja čas� vy -
me dze né ho úze mia s úze mím člen ských štá tov Eu róp -
skej únie ale bo čas� vy me dze né ho úze mia s úze mím
tre tích štá tov, je pre no som elek tri ny a pre vádz ko va te¾
ta ké ho to ve de nia je na úče ly toh to zá ko na pre vádz ko -
va te ¾om pre no so vej sús ta vy.

§ 23

Od de le nie pre vádz ko va nia
pre no so vej sús ta vy

(1) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy, kto rý je sú čas -
�ou ver ti kál ne in teg ro va né ho pod ni ku, mu sí by� z h¾a di -
ska práv nej sub jek ti vi ty, or ga ni zá cie i roz ho do va nia ne -
zá vis lý od čin nos tí, kto ré ne sú vi sia s pre no som. 

(2) Ne zá vis los� pod ¾a od se ku 1 ne zna me ná po vin nos� 
od de li� vlast níc tvo ma jet ku pre vádz ko va te ¾a pre no so -
vej sús ta vy od vlast níc tva ma jet ku ver ti kál ne in teg ro -
va né ho pod ni ku.

(3) Ne zá vis los� pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy
uve de né ho v od se ku 1 sa za bez pe čí 
a) tým, že oso by zod po ved né za ria de nie pre no so vej

sús ta vy sa pria mo ani ne pria mo ne pod ie ¾a jú na ria -
de ní čin nos tí vý ro by, dis tri bú cie a do dáv ky in teg ro -
va né ho pod ni ku, 

b) pri ja tím opat re ní, kto rými sa za bez pe čí ne zá vis lé ko -
na nie osôb zod po ved ných za ria de nie pre no so vej
sús ta vy od zod po ved nos ti za ria de nie iných čin nos tí
ne sú vi sia cich s pre no som,

c) tým, že roz ho do va cie prá va, kto ré sa via žu k ma jet ku 
pot reb nému na pre vádz ko va nie, údrž bu ale bo roz voj 
pre no so vej sús ta vy, sú ne zá vis lé od roz ho do va cích
práv k iné mu ma jet ku in teg ro va né ho pod ni ku; to
však ne vy lu ču je exis ten ciu vhod ných me cha niz mov, 
kto rý mi sa za bez pe čí prá vo na ochra nu ma jet ku in -
teg ro va né ho pod ni ku; in teg ro va ný pod nik môže
schva ¾o va� roč ný fi nanč ný plán pre vádz ko va te ¾a
pre no so vej sús ta vy a ur či� mie ru za dlže nia pre vádz -
ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy; in teg ro va ný pod nik
nemá prá vo vy dá va� po ky ny tý ka jú ce sa kaž do den -
nej pre vádz ky pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy,
ani vy dá va� roz hod nu tia tý ka jú ce sa vý stav by ale bo
mo der ni zá cie pre no so vej sús ta vy vte dy, ak roz hod -
nu tia pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy sú v sú la -
de so schvá le ný mi uka zo va te¾ mi fi nanč né ho plá nu,

d) vy tvo re ním prog ra mu sú la du pod ¾a § 22 ods.4. 

(4) Pri pl ne ní po vin nos tí pod ¾a od se kov 1 až 3 sa pri -
me ra ne po u ži jú usta no ve nia Ob chod né ho zá kon ní ka.

§ 24

Prá va a po vin nos ti
pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy

(1) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy má prá vo 
a) zria ïo va� a pre vádz ko va� te le ko mu ni kač nú sie� pot -

reb nú na ria de nie ria de nia pre vádz ky sús ta vy a na
za bez pe če nie pre no su in for má cií pot reb ných na
auto ma ti zá ciu ria de nia v sú la de s oso bit ným pred -
pi som,6)

b) na ku po va� elek tri nu  pot reb nú na kry tie strát elek -
tri ny v sús ta ve trans pa rent ným a ne dis kri mi nač -
ným spô so bom,

c) na ku po va� elek tri nu pre vlast nú spot re bu,
d) od miet nu� prí stup do sús ta vy z dô vo du ne dos tat ku

ka pa ci ty sús ta vy, 
e) ob me dzi� ale bo pre ru ši� bez ná ro ku na ná hra du ško -

dy s vý nim kou prí pa dov, keï ško da vznik la za vi ne -
ním pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy v ne vy -
hnut nom roz sa hu a na ne vy hnut nú dobu
dis tri bú ciu elek tri ny pri 
1. bez pros tred nom ohroz e ní ži vo ta, zdra via ale bo

ma jet ku osôb a pri lik vi dá cii tých to sta vov,
2. sta voch nú dze ale bo pri pred chá dza ní sta vu nú -

dze,
3. ne opráv ne nom od be re elek tri ny,
4. za brá ne ní prí stu pu k me ra cie mu za ria de niu od -

be ra te ¾om elek tri ny ale bo vý rob com elek tri ny,
5. prá cach na za ria de niach sús ta vy ale bo v ochran -

nom pás me, ak sú plá no va né,
6. po ru chách na za ria de niach sús ta vy a po čas ich

od stra ňo va nia,
7. do dáv ke elek tri ny za ria de nia mi, kto ré ohroz u jú

ži vot, zdra vie ale bo ma je tok osôb,
8. od be re elek tri ny za ria de nia mi, kto ré ovplyv ňu jú

kva li tu a spo ¾ah li vos� do dáv ky elek tri ny a ak od -
be ra te¾ elek tri ny ne za bez pe čil ob me dze nie tých to
vply vov do stup ný mi tech nic ký mi pros tried ka mi,

9. do dáv ke elek tri ny za ria de nia mi, kto ré ovplyv ňu jú 
kva li tu a spo ¾ah li vos� do dáv ky elek tri ny a ak vý -
rob ca elek tri ny ne za bez pe čil ob me dze nie tých to
vply vov do stup ný mi tech nic ký mi pros tried ka mi, 

10. ne pl ne ní zmluv ne do hod nu tých pla tob ných pod -
mie nok za dis tri bú ciu elek tri ny po pred chá dza jú -
cej vý zve,

f) vy ba vi� od ber né mies to tech nic kým za ria de ním re -
gu lu jú cim ve¾ kos� od be ru,

g) vy ža do va� od účast ní kov trhu s elek tri nou tech nic ké 
úda je, kto ré sú pot reb né na plá no va nie ka pa ci ty
sús ta vy, ria de nie sta bi li ty sús ta vy a na ria de nie
den nej pre vádz ky sús ta vy a ich pl ne nie. 

(2) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy je po vin ný 
a) za bez pe či� spo ¾ah li vé a bez peč né pre vádz ko va nie

sús ta vy, 
b) za bez pe či� uží va te ¾om dis tri buč nej sús ta vy ne dis -

kri mi nač né pod mien ky na pri po je nie k sús ta ve,
c) za bez pe či� prí stup do sús ta vy na trans pa rent nom

a ne dis kri mi nač nom prin cí pe s vý nim kou pl ne nia
po vin nos tí vo vše obec nom hos po dár skom zá uj me,

d) za bez pe či� roz voj a pre vádz ky schop nos� sús ta vy,
e) za bez pe či� dis tri bú ciu elek tri ny,
f) za bez pe či� me ra nie elek tri ny v sús ta ve a na po žia da -

nie pos ky to va� na me ra né úda je jed not li vým účast -
ní kom trhu s elek tri nou,

g) uza tvo ri� zmlu vu o zúč to va ní od chýl ky účast ní ka
trhu so sub jek tom zúč to va nia od chýl ky sús ta vy,

h) uza tvo ri� zmlu vu o prí stu pe a zmlu vu o pri po je ní
k sús ta ve, ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod né pod -
mien ky prí stu pu a pri po je nia k sús ta ve,

i) uza tvo ri� zmlu vu o dis tri bú cii elek tri ny s kaž dým,
kto o to po žia da, ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod -
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né pod mien ky prí stu pu a pri po je nia k sús ta ve
a tech nic ké pod mien ky dis tri bú cie elek tri ny, 

j) in for mo va� od be ra te ¾a elek tri ny v do mác nos ti
o mož nos ti uza tvo ri� zmlu vu o pos kyt nu tí uni ver zál -
nej služ by a v prí pa de ak od be ra te¾ elek tri ny v do -
mác nos ti o to po žia da, uza tvo ri� s od be ra te ¾om elek -
tri ny v do mác nos ti ta kú to zmlu vu,

k) pri de ¾o va� trans pa rent ným a ne dis kri mi nač ným
spô so bom dis tri buč nú ka pa ci tu, 

l) ur čo va� trans pa rent ným a ne dis kri mi nač ným spô -
so bom pod mien ky re zer vá cie dis tri buč nej ka pa ci ty
a zve rej ňo va� o tom in for má cie,

m) pos kyt nú� in for má cie pot reb né na za bez pe če nie bez -
peč nos ti a spo ¾ah li vos ti pre vádz ky dis tri buč nej  sú -
stavy pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy a pre -
vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy, s kto rou je
sús ta va pre po je ná,

n) pos kyt nú� in for má cie pot reb né na prí stup do sús ta -
vy, 

o) pos ky to va� in for má cie ne vy hnut né na za bez pe če nie
spo lu prá ce s iný mi pre vádz ko va te¾ mi sús tav,

p) pri po ji� od ber né za ria de nie k dis tri buč nej sús ta ve,
ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod né pod mien ky pri -
po je nia k sús ta ve,

q) ob me dzi� dis tri bú ciu elek tri ny na zá kla de a v roz sa -
hu roz hod nu tia mi nis ter stva pod ¾a § 3,

r) kaž do roč ne vy pra co va� plán roz vo ja sús ta vy na ob -
do bie pia tich ro kov a pred lo ži� mi nis ter stvu vždy do
30. no vem bra ka len dár ne ho roka na na sle du jú ci
rok,

s) vy pra co va� v spo lu prá ci s pre vádz ko va te¾ mi dis tri -
buč ných sús tav na vy me dze nom úze mí a pre vádz ko -
va te ¾om pre no so vej sús ta vy plán prí pra vy pre vádz ky 
sús ta vy na prí sluš ný rok,

t) vy pra co va� kaž do roč ne ha va rij né plá ny sús ta vy,
u) ozná mi� od be ra te ¾om za čia tok plá no va né ho ob me -

dze nia ale bo pre ru še nia dis tri bú cie elek tri ny a dobu
tr va nia ob me dze nia ale bo pre ru še nia, a to naj me nej
30 dní pred plá no va ným za ča tím; pre vádz ko va te¾
dis tri buč nej sús ta vy je po vin ný ob no vi� dis tri bú ciu
elek tri ny bez od klad ne po od strá ne ní prí čin, 

v) zve rej ňo va� na in ter ne to vej strán ke ob chod né pod -
mien ky prí stu pu a pri po je nia do sús ta vy a ob chod né 
pod mien ky dis tri bú cie elek tri ny,

w) do dr žia va� kva li tu do dá vok elek tri ny a pos ky to va -
ných slu žieb.

(3) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy je po vin ný
pri roz ho do va ní o roz vo ji dis tri buč nej sús ta vy pri hlia -
da� aj na za bez pe če nie ener ge tic kej efek tív nos ti dis tri -
buč nej sús ta vy tak, aby dis tri buč ná sús ta va bola
schop ná za bez pe či� ener ge tic kú efek tív nos� aj bez do -
da toč ných no vých in ves tí cií do dis tri buč ných za ria de -
ní.

(4) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy ok rem po vin -
nos tí uve de ných v od se koch 2 a 3 je po vin ný vy pra co va� 
prog ram sú la du, v kto rom sta no ví opat re nia na za bez -
pe če nie ne dis kri mi nač né ho sprá va nia in teg ro va ných
pod ni kov. Ten to prog ram určí kon krét ne po vin nos ti za -
mest nan com za me ra né na vy lú če nie mož né ho dis kri -
mi nač né ho sprá va nia in teg ro va ných pod ni kov. 

(5) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy je po vin ný
kaž do roč ne vy pra co va� sprá vu o pl ne ní opat re ní pri ja -

tých v prog ra me sú la du. Tá to sprá va tvo rí
ne od de li te¾ nú sú čas� vý roč nej správy14) pre vádz ko va -
te ¾a dis tri buč nej sús ta vy in teg ro va né ho pod ni ku, tú to
sprá vu za sie la úra du a zve rej ňu je spo lu s vý roč nou
sprá vou. 

(6) Ak pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy na čas ti
vy me dze né ho úze mia pos ky tu je aj pre nos elek tri ny,
vz�a hu jú sa na toh to pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sú -
sta vy aj prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a pre no so vej 
sús ta vy.

§ 25

Od de le nie pre vádz ko va nia
dis tri buč nej sús ta vy

(1) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy, kto rý je sú -
čas �ou ver ti kál ne in teg ro va né ho pod ni ku, musí by� ne -
zá vis lý z h¾a di ska práv nej sub jek ti vi ty, for my, or ga ni -
zá cie i roz ho do va nia od čin nos tí, kto ré ne sú vi sia
s dis tri bú ciou elek tri ny. 

(2) Ne zá vis los� pod ¾a od se ku 1 ne zna me ná po vin nos� 
od de li� vlast níc tvo ma jet ku pre vádz ko va te ¾a dis tri buč -
nej sús ta vy od vlast níc tva ma jet ku ver ti kál ne in teg ro -
va né ho pod ni ku.

(3) Ne zá vis los� pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy
uve de né ho v od se ku 1 sa za bez pe čí 
a) tým, že oso by zod po ved né za ria de nie dis tri buč nej

sús ta vy sa pria mo ani ne pria mo ne pod ie ¾a jú na ria -
de ní čin nos tí vý ro by, pre no su a do dáv ky in teg ro va -
né ho pod ni ku,

b) pri ja tím opat re ní, kto rým sa za bez pe čí ne zá vis lé ko -
na nie osôb zod po ved ných za ria de nie dis tri buč nej
sús ta vy od zod po ved nos ti za ria de nie iných čin nos tí
ne sú vi sia cich s dis tri bú ciou elek tri ny,

c) tým, že roz ho do va cie prá va, kto ré sa via žu k ma jet ku 
pot reb nému na pre vádz ko va nie, údrž bu ale bo roz voj 
dis tri buč nej sús ta vy, sú ne zá vis lé od roz ho do va cích
práv, kto ré sa via žu k iné mu ma jet ku in teg ro va né ho
pod ni ku; to však ne vy lu ču je exis ten ciu vhod ných
me cha niz mov, kto rý mi sa za bez pe čí prá vo na ochra -
nu ma jet ku in teg ro va né ho pod ni ku; in teg ro va ný
pod nik môže schva ¾o va� roč ný fi nanč ný plán pre -
vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy a ur či� mie ru za -
dlže nia pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy; in teg -
ro va ný pod nik nemá prá vo vy dá va� po ky ny tý ka jú ce
sa kaž do den nej pre vádz ky pre vádz ko va te ¾a dis tri -
buč nej sús ta vy, ani vy dá va� roz hod nu tia tý ka jú ce
sa vý stav by ale bo mo der ni zá cie dis tri buč nej sús ta vy 
vte dy, ak roz hod nu tia pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej
sús ta vy sú v sú la de so schvá le ný mi uka zo va te¾ mi fi -
nanč né ho plá nu,

d) vy tvo re ním prog ra mu sú la du pod ¾a § 24 ods. 4. 

(4) Ver ti kál ne in teg ro va ný pod nik, kto rý pos ky tu je
služ by pre me nej ako 100 000 pri po je ných od be ra te ¾ov, 
nie je po vin ný od de li� pre vádz ko va nie dis tri buč nej sú -
sta vy pod ¾a od se ku 1.

(5) Pri pl ne ní po vin nos tí pod ¾a od se kov 1 až 3 sa pri -
me ra ne po u ži jú usta no ve nia Ob chod né ho zá kon ní ka.
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§ 26

Ria de nie sús ta vy
na vy me dze nom úze mí

(1) Sús ta vu na vy me dze nom úze mí ria di elek tro e ner -
ge tic ký dis pe čing (ïa lej len „dis pe čing“), kto rý je zod po -
ved ný za bez peč nú a spo ¾ah li vú pre vádz ku sús ta vy, za
ope ra tív ne ria de nie sús ta vy a za ur čo va nie ka pa cít na
vy u ži tie spo jo va cích ve de ní.

(2) Dis pe čing pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy
zria ïu je pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy na za bez -
pe če nie ria de nia vý ro by elek tri ny a spot re by elek tri ny
na vy me dze nom úze mí a na za bez pe če nie spo lu prá ce
s dis pe čin gmi na úze mí člen ských štá tov Eu róp skej
únie a s dis pe čin gmi na úze mí tre tích štá tov.

(3) Vý rob ca elek tri ny môže po ža do va� od dis pe čin gu
pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy pred nost né za po -
je nie vý rob ných za ria de ní, kto ré vy rá ba jú elek tri nu
z ob no vi te¾ ných zdro jov, kom bi no va nou vý ro bou ale bo
z do má ce ho uh lia.

(4) Dis pe čing pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy je
po vin ný 
a) za bez pe čo va� do dr žia va nie pra vi diel vy u ží va nia pre -

po je nia sús ta vy so sús ta va mi na úze mí Eu róp skej
únie a na úze mí tre tích štá tov, 

b) vy hod no co va� a schva ¾o va� vý me nu elek tri ny me dzi
sús ta vou na vy me dze nom úze mí so sús ta vou na
úze mí člen ských štá tov Eu róp skej únie a me dzi sú -
sta vou na vy me dze nom úze mí so sús ta vou na úze mí
tre tích štá tov,

c) ur či� trans pa rent ným a ne dis kri mi nač ným spô so -
bom kri té riá ria de nia sús ta vy a kri té riá vy u ží va nia
spo jo va cích ve de ní, pri čom pri hlia da na po vin nos ti
ulo že né vo vše obec nom hos po dár skom zá uj me, ako
aj na tech nic ké ob me dze nia sús ta vy,

d) zve rej ni� kri té riá ria de nia sús ta vy,
e) na vrh nú� mi nis ter stvu vy hlá se nie sta vu nú dze,
f) vy hlá si� ob me dzu jú ce opat re nia pri sta ve nú dze

pod ¾a § 14,
g) ur či� opat re nia za me ra né na od strá ne nie sta vu nú -

dze.

(5) Dis pe čing pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy
zria ïu je pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy na za bez -
pe če nie ria de nia vý ro by elek tri ny a spot re by elek tri ny
na čas ti vy me dze né ho úze mia, na za bez pe če nie spo lu -
prá ce s ostat ný mi dis pe čin gmi pre vádz ko va te ¾ov dis tri -
buč nej sús ta vy na vy me dze nom úze mí a na za bez pe če -
nie spo lu prá ce s dis pe čin gom pre vádz ko va te ¾a
pre no so vej sús ta vy na vy me dze nom úze mí. 

(6) Dis pe čing pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy
je po vin ný
a) za bez pe čo va� do dr žia va nie pra vi diel pre vzá jom né

vy u ží va nie pre po je ní dis tri buč ných sús tav na čas ti
vy me dze né ho úze mia a pra vi diel pre vy u ží va nie pre -
po je ní dis tri buč ných sús tav s pre no so vou sús ta vou
na vy me dze nom úze mí,

b) vy hod no co va� a schva ¾o va� vzá jom nú vý me nu elek -
tri ny me dzi dis tri buč ný mi sús ta va mi a s pre no so vou 
sús ta vou na vy me dze nom úze mí.

(7) Dis pe čin gy na vy me dze nom úze mí ale bo na čas ti

vy me dze né ho úze mia sú po vin né spo lu pra co va�. Dis -
pe čing pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy je
nad ra de ný dis pe čin gu pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej
sús ta vy. 

(8) Pra vid lá vzá jom nej spo lu prá ce me dzi dis pe čin gmi 
na vzá jom a me dzi dis pe čin gom dis tri buč nej sús ta vy
a dis pe čin gom pre no so vej sús ta vy, ako aj me dzi ostat -
ný mi účast ník mi trhu s elek tri nou určí dis pe čerský po -
ria dok tak, aby bol v sú la de s od se kom 7. 

§ 27

Prá va a po vin nos ti
do dá va te ¾a elek tri ny

(1) Do dá va te¾ elek tri ny má prá vo
a) na pre nos a dis tri bú ciu elek tri ny, ak má uza tvo re nú

zmlu vu o pre no se elek tri ny s pre vádz ko va te ¾om pre -
no so vej sús ta vy ale bo uza tvo re nú zmlu vu o dis tri -
bú cii elek tri ny s pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej
sús ta vy, 

b) na pre nos elek tri ny, ak má uza tvo re nú zmlu vu
o zúč to va ní od chýl ky účast ní ka trhu s pre vádz ko va -
te ¾om pre no so vej sús ta vy,

c) do dá va� elek tri nu od be ra te ¾o vi elek tri ny vrá ta ne od -
be ra te ¾a elek tri ny v do mác nos ti.

(2) Do dá va te¾ elek tri ny je po vin ný 
a) uza tvo ri� zmlu vu o zúč to va ní od chýl ky účast ní ka

trhu, kto rá ob sa hu je aj po vin nos� zlo ži� fi nanč nú zá -
bez pe ku,

b) odo vzdá va� zúč to va te ¾o vi od chýl ky účast ní ka trhu
tech nic ké úda je o do dáv ke elek tri ny v sú la de s uzav -
re tou zmlu vou, 

c) pos ky to va� in for má cie od be ra te ¾o vi elek tri ny o po -
diele jed not li vých dru hov pri már nych ener ge tic kých 
zdro jov na vy ro be nej a do da nej elek tri ne v pred chá -
dza jú com roku, a to aj v prí pa de do dáv ky elek tri ny
vy ro be nej v iných člen ských štá toch Eu róp skej únie
a v tre tích štá toch; in for má cie je po vin ný pos kyt nú�
na po žia da nie aj prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá -
vy,

d) pos ky to va� in for má cie od be ra te ¾o vi elek tri ny o do -
pa de vy ro be nej a do da nej elek tri ny na ži vot né pro-
stre die ale bo uvies� od kaz na ve rej ný zdroj tých to in -
for má cií; in for má cie je po vin ný pos kyt nú� na po žia -
da nie aj prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá vy,

e) ob me dzi� do dáv ku elek tri ny z člen ských štá tov Eu -
róp skej únie a z tre tích štá tov v roz sa hu roz hod nu tia 
mi nis ter stva pod ¾a § 3,

f) uza tvo ri� zmlu vu o do dáv ke elek tri ny na vy me dze -
nom úze mí s kaž dým, kto o to po žia da, ak spl ní ob -
chod né pod mien ky do dáv ky pod ¾a oso bit né ho zá ko -
na, 

g) na ku po va� elek tri nu vo vše obec nom hos po dár skom
zá uj me vy ro be nú na vy me dze nom úze mí z ob no vi te¾ -
ných zdro jov ener gie, zo zdro jov kom bi no va nej vý ro -
by a z elek tri ny vy ro be nej z do má ce ho uh lia,

h) ur či� pre opráv ne né ho od be ra te ¾a ty po vý dia gram
od be ru elek tri ny, ak ten to od be ra te¾ nemá in šta lo -
va né za ria de nie na prie be ho vé me ra nie od be ru elek -
tri ny a ozná mi� ur če ný ty po vý dia gram pre vádz ko va -
te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy a zúč to va te ¾o vi od chýl ky
účast ní ka trhu.
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(3) Do dá va te¾ elek tri ny, kto rý ok rem do dáv ky elek tri -
ny pos ky tu je aj uni ver zál nu služ bu, má ok rem práv
a po vin nos tí uve de ných v od se koch 1 a 2 aj prá va a po -
vin nos ti pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy pod ¾a
§ 24 a 25. 

(4) In for má cie pod ¾a od se ku 2 písm. c) a d) je do dá va -
te¾ elek tri ny po vin ný uvies� na vy ho to ve nej faktúre17) za 
do dáv ku elek tri ny ale bo v pro pa gač nom ma te riá li za -
sie la nom oso bit ne ale bo sú čas ne s fak tú rou.

§ 28

Prá va a po vin nos ti
ob chod ní ka s elek tri nou

(1) Ob chod ník s elek tri nou má prá vo 
a) na pre nos a dis tri bú ciu elek tri ny, ak má uza tvo re nú

zmlu vu o pre no se elek tri ny s pre vádz ko va te ¾om pre -
no so vej sús ta vy ale bo uza tvo re nú zmlu vu o dis tri -
bú cii elek tri ny s pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej
sús ta vy,

b) na pre nos elek tri ny, ak má uza tvo re nú zmlu vu
o zúč to va ní od chýl ky účast ní ka trhu s pre vádz ko va -
te ¾om pre no so vej sús ta vy,

c) do dá va� elek tri nu od be ra te ¾om elek tri ny s vý nim -
kou od be ra te ¾a elek tri ny v do mác nos ti,

d) do dá va� elek tri nu od be ra te ¾om elek tri ny vrá ta ne od -
be ra te ¾ov elek tri ny v do mác nos ti.

(2) Ob chod ník s elek tri nou je po vin ný 
a) uza tvo ri� zmlu vu o zúč to va ní od chýl ky účast ní ka

trhu, kto rá ob sa hu je aj po vin nos� zlo ži� fi nanč nú zá -
bez pe ku,

b) odo vzdá va� zúč to va te ¾o vi od chýl ky účast ní ka trhu
tech nic ké úda je o do dáv ke elek tri ny v sú la de s uzav -
re tou zmlu vou, 

c) pos ky to va� in for má cie od be ra te ¾o vi elek tri ny o po -
diele jed not li vých dru hov pri már nych ener ge tic kých 
zdro jov na vy ro be nej a do da nej elek tri ne v pred chá -
dza jú com roku, a to aj v prí pa de do dáv ky elek tri ny
vy ro be nej v iných člen ských štá toch Eu róp skej únie
a v tre tích štá toch; in for má cie je po vin ný pos kyt nú�
na po žia da nie aj prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá -
vy,

d) pos ky to va� in for má cie od be ra te ¾o vi elek tri ny o do -
pa de vy ro be nej a do da nej elek tri ny na ži vot né pro-
stre die ale bo uvies� od kaz na ve rej ný zdroj tých to in -
for má cií; in for má cie je po vin ný pos kyt nú� na po žia -
da nie aj prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá vy,

e) ob me dzi� do dáv ku elek tri ny z člen ských štá tov Eu -
róp skej únie a z tre tích štá tov v roz sa hu roz hod nu tia 
mi nis ter stva pod ¾a § 3,

f) ozná mi� úra du v le ho te do 30 dní za ča tie a ukon če -
nie vý ko nu čin nos ti. 

(3) In for má cie pod ¾a od se ku 2 písm. c) a d) je ob chod -
ník s elek tri nou po vin ný uvies� na vy ho to ve nej
faktúre17) za do dáv ku elek tri ny ale bo v pro pa gač nom
ma te riá li za sie la nom oso bit ne ale bo sú čas ne s fak tú -
rou.

§ 29

Prá va a po vin nos ti
opráv ne né ho od be ra te ¾a

(1) Opráv ne ný od be ra te¾ má prá vo
a) uza tvo ri� zmlu vu o do dáv ke elek tri ny s do dá va te ¾om

elek tri ny ale bo ob chod ní kom s elek tri nou; od miet -
nu tie uza tvo ri� zmlu vu o do dáv ke elek tri ny musí do -
dá va te¾ elek tri ny a ob chod ník s elek tri nou odô vod -
ni�, 

b) uza tvo ri� zmlu vu o pre no se elek tri ny s pre vádz ko va -
te ¾om pre no so vej sús ta vy ale bo zmlu vu o dis tri bú cii
elek tri ny s pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sús ta vy,
ak tie to služ by ne za bez pe čil do dá va te¾ elek tri ny ale -
bo ob chod ník s elek tri nou, 

c) na pri po je nie k sús ta ve, ak od ber né za ria de nie
opráv ne né ho od be ra te ¾a spĺ ňa tech nic ké pod mien -
ky pri po je nia,

d) uza tvo ri� zmlu vu o pri po je ní vlast né ho za ria de nia
na vý ro bu elek tri ny k sús ta ve s pre vádz ko va te ¾om
pre no so vej sús ta vy ale bo pre vádz ko va te ¾om dis tri -
buč nej sús ta vy, ak spĺ ňa tech nic ké a ob chod né pod -
mien ky pri po je nia. 

(2) Opráv ne ný od be ra te¾ je po vin ný
a) uza tvo ri� v prí pa doch uve de ných v od se ku 1 písm. b) 

zmlu vu o zúč to va ní od chýl ky účast ní ka trhu, kto rá
ob sa hu je aj po vin nos� zlo ži� fi nanč nú zá bez pe ku,

b) umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy ale -
bo pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy mon táž
ur če né ho me rad la a za ria de nia na pre nos in for má cií 
o na me ra ných úda joch, 

c) udr žia va� od ber né elek tric ké za ria de nie v sta ve, kto -
rý zod po ve dá tech nic kým po žia dav kám,

d) spĺ ňa� tech nic ké pod mien ky a ob chod né pod mien ky 
pri po je nia k sús ta ve a prí stu pu do sús ta vy, 

e) do dr žia va� po ky ny dis pe čin gu,
f) pos ky to va� pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy

ale bo pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy ale bo
zúč to va te ¾o vi od chýl ky účast ní ka trhu tech nic ké
úda je ob siah nu té v zmlu vách uve de ných v od se ku 1
písm. a) a b),

g) pri ja� tech nic ké opat re nia, kto ré za brá nia mož nos ti
ovplyv ni� kva li tu do dáv ky elek tri ny.

§ 30

Prá va a po vin nos ti od be ra te ¾a
elek tri ny v do mác nos ti

(1) Od be ra te¾ elek tri ny v do mác nos ti má prá vo na
ochra nu pod ¾a § 20.

(2) Od be ra te¾ elek tri ny v do mác nos ti je po vin ný
a) umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy

mon táž ur če né ho me rad la a ne vy hnut ný prí stup
k me rad lu,

b) udr žia va� od ber né elek tric ké za ria de nie v zod po ve -
da jú com tech nic kom sta ve,

c) spĺ ňa� tech nic ké pod mien ky a ob chod né pod mien ky 
pri po je nia k sús ta ve, 

d) pri ja� zod po ve da jú ce tech nic ké opat re nia ozná me né 
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pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sús ta vy na za brá ne -
nie mož nos ti ovplyv ni� kva li tu do dá va nej elek tri ny.

(3) Vlast ník ne hnu te¾ nos ti ale bo správ ca ne hnu te¾ -
nos ti je po vin ný 
a) umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy

mon táž ur če né ho me rad la a ne vy hnut ný prí stup
k me rad lu, 

b) umož ni� do dáv ku elek tri ny od be ra te ¾o vi elek tri ny
v do mác nos ti, kto rý sa v ne hnu te¾ nos ti na chá dza,

c) udr žia va� od ber né elek tric ké za ria de nie, kto ré slú ži
na do dáv ku elek tri ny via ce rým od be ra te ¾om elek tri -
ny v do mác nos ti v zod po ve da jú com tech nic kom sta -
ve,

d) pos ky to va� tech nic ké úda je o tech nic kom sta ve od -
ber ných elek tric kých za ria de ní, kto ré má vo vlast -
níc tve ale bo v sprá ve, pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč -
nej sús ta vy,

e) umož ni� v ne vy hnut nom roz sa hu pre vádz ko va te ¾o vi
dis tri buč nej sús ta vy prí stup k od ber né mu elek tric -
ké mu za ria de niu, kto ré má vo vlast níc tve ale bo
v sprá ve.

(4) Aký ko¾ vek zá sah do od ber né ho elek tric ké ho za -
ria de nia, kto rým pre chá dza ne me ra ná elek tri na bez
pred chá dza jú ce ho pí som né ho sú hla su pre vádz ko va te -
¾a dis tri buč nej sús ta vy, je za ká za ný.

(5) Od be ra te¾ elek tri ny v do mác nos ti môže uza tvo ri�
zmlu vu o pri po je ní vlast né ho za ria de nia na vý ro bu
elek tri ny s pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sús ta vy, ak
spl ní tech nic ké a ob chod né pod mien ky pri po je nia.

DRU HÝ DIEL

OSO BIT NÉ FOR MY VÝ RO BY ELEK TRI NY

§ 31

Kom bi no va ná vý ro ba 

(1) Vý rob ca elek tri ny, kto rý pre vádz ku je vý rob né za -
ria de nie na kom bi no va nú vý ro bu s cel ko vým in šta lo va -
ným elek tric kým vý ko nom do 5 MW, má pred nost né
prá vo na pre nos elek tri ny ale bo na dis tri bú ciu elek tri -
ny, ak to umož ňu jú tech nic ké pod mien ky sús ta vy; to
ne pla tí pre spo jo va cie ve de nie. 

(2) Pred nost né prá vo na pre nos elek tri ny ale bo dis tri -
bú ciu elek tri ny pri kom bi no va nej vý ro be s cel ko vým in -
šta lo va ným elek tric kým vý ko nom nad 5 MW sa vz�a hu -
je len na vý ro bu elek tri ny, kto rá vzni ká sú čas ne pri
vý ro be tep la vy rá ba né ho na úče ly do dá vok tep la fy zic -
kým oso bám ale bo práv nic kým oso bám a do dá vok na
tech no lo gic ké úče ly. 

§ 32

Elek tri na vy ro be ná
z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie

(1) Na úče ly toh to zá ko na vý ro ba elek tri ny z ob no vi -
te¾ ných zdro jov ener gie je taká vý ro ba elek tri ny, pri
kto rej sa ako pri már ny zdroj vý ro by vy u ží va

a) vod ná ener gia,
b) so lár na ener gia,
c) ve ter ná ener gia,
d) geo ter mál na ener gia,
e) bio ma sa,
f) bio plyn.

(2) Na úče ly toh to zá ko na bio ma sou je bio lo gicky roz -
lo ži te¾ ná zlož ka vý rob ku ale bo zvyš ku rast lin ných a ži -
vo číš nych lá tok z po ¾no hos po dár stva, les níc tva ale bo
bio lo gic ky roz lo ži te¾ ná zlož ka prie my sel né ho od pa du
a ko mu nál ne ho od pa du.

(3) Pred nost né prá vo na pre nos elek tri ny, dis tri bú ciu 
elek tri ny a do dáv ku elek tri ny sa vz�a hu je na elek tri nu
vy ro be nú vy u ží va ním ki ne tic kej ener gie vod né ho zdro -
ja vod nou elek trár ňou.

(4) Vý rob ca, kto rý vy rá ba elek tri nu z ob no vi te¾ ných
zdro jov ener gie, má pred nost né prá vo na pre nos elek -
tri ny, dis tri bú ciu elek tri ny a na do dáv ku, ak vý rob né
za ria de nie ur če né na vý ro bu elek tri ny z ob no vi te¾ ných
zdro jov ener gie spĺ ňa tech nic ké pod mien ky pod ¾a § 17
a ob chod né pod mien ky pod ¾a oso bit né ho zá ko na.1)
Pred nost né prá vo na pre nos elek tri ny sa ne vz�a hu je na
pre nos elek tri ny spo jo va cím ve de ním. 

(5) Vý rob ca elek tri ny z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie
má prá vo na vy da nie po tvr de nia o pô vo de vy ro be nej
elek tri ny. Po tvr de nie ob sa hu je ozna če nie zdro ja vy ro -
be nej elek tri ny, dá tum a mies to vý ro by a v prí pa de vod -
ných elek trár ní aj ich vý kon. Toto po tvr de nie vydá
úrad.1)

(6) Mi nis ter stvo môže vo vše obec nom hos po dár skom
zá uj me ur či� roz hod nu tím po vin nos� pred nost né ho
prí stu pu a pred nost né ho pri po je nia do sús ta vy, pred -
nost né ho pre no su elek tri ny, pred nost nej dis tri bú cie
elek tri ny a pred nost nej do dáv ky elek tri ny vy ro be nej
z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie na vy me dze nom úze mí. 
Toto roz hod nu tie uve rej ní vo ves tní ku mi nis ter stva
a na in ter ne to vej strán ke mi nis ter stva.

(7) Mi nis ter stvo roz hod nu tím určí pod mien ky pred -
nost né ho pre no su elek tri ny, pred nost nej dis tri bú cie
elek tri ny a pred nost nej do dáv ky elek tri ny vy ro be nej
z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie. Pro ti roz hod nu tiu nie
je prí pust ný op rav ný pros trie dok.

§ 33

Vý ro ba elek tri ny z do má ce ho uh lia 

(1) Mi nis ter stvo môže vo vše obec nom hos po dár skom
zá uj me a z dô vo du bez peč nos ti do dá vok elek tri ny roz -
hod nu tím ulo ži� po vin nos� 
a) vý rob co vi elek tri ny vy rá ba� elek tri nu z do má ce ho

uh lia, 
b) pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy a pre vádz ko -

va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy za bez pe či� pred nost ný
prí stup a pred nost né pri po je nie do sús ta vy, pred -
nost ný pre nos ale bo pred nost nú dis tri bú ciu elek tri -
ny vy ro be nej z do má ce ho uh lia,
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c) do dá va te ¾o vi elek tri ny pred nost ne do dá va� vy ro be -
nú elek tri nu z do má ce ho uh lia.

(2) Pred nost né prá vo pla tí len do vte dy, kým vý ro ba
elek tri ny z do má ce ho uh lia ne pre kro čí 15 % z cel ko vé -
ho vy ro be né ho množ stva elek tri ny pot reb nej na po kry -
tie spot re by elek tri ny na vy me dze nom úze mí. Pred -
nost né prá vo sa ne vz�a hu je na pre nos elek tri ny
spo jo va cím ve de ním. 

(3) Mi nis ter stvo určí roz hod nu tím pod mien ky, za
kto rých je po vin ný vý rob ca elek tri ny, pre vádz ko va te¾
pre no so vej sús ta vy, pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sú -
sta vy a do dá va te¾ elek tri ny pl ni� po vin nos� pod ¾a od se -
ku 1. Pro ti roz hod nu tiu nie je prí pust ný op rav ný pro-
strie dok.

(4) Mi nis ter stvo je po vin né roz hod nu tie zve rej ni� vo
ves tní ku mi nis ter stva a na in ter ne to vej strán ke mi nis -
ter stva.

TRE TÍ  D IEL

TECH NIC KÉ ZA RIA DE NIA

§ 34

Elek tric ká prí poj ka a od ber né za ria de nie

(1) Elek tric ká prí poj ka je za ria de nie níz ke ho na pä tia, 
vy so ké ho na pä tia, ve¾ mi vy so ké ho na pä tia a zvláš� vy -
so ké ho na pä tia, kto ré je ur če né na pri po je nie od ber né -
ho elek tric ké ho za ria de nia od be ra te ¾a elek tri ny na pre -
no so vú sús ta vu ale bo dis tri buč nú sús ta vu. 

(2) Elek tric ká prí poj ka sa za čí na od bo če ním elek tric -
ké ho ve de nia od dis tri buč nej sús ta vy ale bo pre no so vej
sús ta vy sme rom k od be ra te ¾o vi elek tri ny ale bo je sú -
čas �ou dis tri buč nej sús ta vy ale bo pre no so vej sús ta vy.
Od bo če ním elek tric ké ho ve de nia v elek tric kej sta ni ci je
jeho od bo če nie od spí na cích a is tia cich prv kov, prí pad -
ne od prí po jníc. V ostat ných prí pa doch sa za od bo če nie
elek tric ké ho ve de nia po va žu je jeho od bo če nie od
vzduš né ho ale bo káb lo vé ho ve de nia.

(3) Elek tric ká prí poj ka níz ke ho na pä tia sa kon čí pri
von kaj šom ve de ní hlav nou do mo vou po ist ko vou skri -
ňou, pri káb lo vom ve de ní hlav nou do mo vou káb lo vou
skri ňou, kto ré sú sú čas �ou elek tric kej prí poj ky a sú
umies tne né na ve rej ne prí stup nom mies te. Ak hlav ná
do mo vá po ist ko vá skri ňa na ob jekte nie je zria de ná,
von kaj šia elek tric ká prí poj ka sa kon čí na po sled nom
pod per nom bode (na prí klad streš ník, kon zo la, sto žiar), 
prí pad ne na hra ni ci ob jektu od be ra te ¾a.

(4) Elek tric ká prí poj ka vy so ké ho a ve¾ mi vy so ké ho
na pä tia sa kon čí pri vzduš nom ve de ní kot vo vý mi izo lá -
tor mi na od be ra te ¾o vej sta ni ci, pri káb lo vom ve de ní
káb lo vou kon cov kou v od be ra te ¾o vej sta ni ci; kot vo vé
izo lá to ry a káb lo vé kon cov ky sú sú čas �ou prí poj ky.

(5) Elek tric ké ve de nie, kto ré slú ži na pri po je nie via -
ce rých od be ra te ¾ov elek tri ny z jed nej elek tric kej prí poj -
ky, nie je sú čas �ou elek tric kej prí poj ky. 

(6) Elek tric kú prí poj ku zria ïu je pre vádz ko va te¾ pre -
no so vej sús ta vy ale bo pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús -
ta vy ale bo za pod mie nok ním ur če ných aj iná opráv ne -
ná oso ba. Ná kla dy na zria de nie elek tric kej prí poj ky

uhrá dza ten, v kto ré ho pro spech bola zria de ná, ak sa
pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy ale bo pre vádz ko va -
te¾ dis tri buč nej sús ta vy ne do hod ne s od be ra te ¾om
elek tri ny inak. 

(7) Vlast ní kom elek tric kej prí poj ky je ten, kto uhra dil
ná kla dy na jej zria de nie. Vlast ník elek tric kej prí poj ky
je po vin ný za bez pe či� pre vádz ku, údrž bu a op ra vy tak,
aby elek tric ká prí poj ka ne ohro zi la ži vot, zdra vie a ma -
je tok osôb ale bo ne spô so bo va la po ru chy v dis tri buč nej
sús ta ve ale bo v pre no so vej sús ta ve. Za sa ho va� do elek -
tric kej prí poj ky môže vlast ník elek tric kej prí poj ky len
so sú hla som pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy ale bo 
pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús ta vy.

(8) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy ale bo pre vádz -
ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy je po vin ný uza tvo ri� zmlu -
vu s vlast ní kom elek tric kej prí poj ky na pre vádz ku,
údrž bu a op ra vu elek tric kej prí poj ky, ak o to po žia da
vlast ník.

(9) Od ber ným elek tric kým za ria de ním je za ria de nie,
kto ré slú ži na od ber elek tri ny a kto ré je mož né pri po ji�
na pre no so vú sús ta vu ale bo na dis tri buč nú sús ta vu,
ale bo na elek tric kú prí poj ku. Od ber né elek tric ké za ria -
de nie zria ïu je, pre vádz ku je a za údrž bu, bez peč nú
a spo ¾ah li vú pre vádz ku zod po ve dá od be ra te¾ elek tri ny.
Od be ra te¾ elek tri ny je po vin ný udr žia va� od ber né elek -
tric ké za ria de nie v tech nic ky zod po ve da jú com stave
a pos ky to va� na po žia da nie pre vádz ko va te ¾o vi dis tri -
buč nej sús ta vy tech nic ké úda je a sprá vy z od bor nej
pre hliad ky a z od bor nej skúš ky.

(10) Ak žia da te¾ o zria de nie od ber né ho elek tric ké ho
za ria de nia ale bo elek tric kej prí poj ky nie je vlast ní kom
ne hnu te¾ nos ti, v kto rej má by� od ber né elek tric ké za -
ria de nie ale bo elek tric ká prí poj ka zria de ná, je po vin ný
po žia da� vlast ní ka ne hnu te¾ nos ti o sú hlas so zria de -
ním od ber né ho elek tric ké ho za ria de nia ale bo elek tric -
kej prí poj ky. Vlast ník ne hnu te¾ nos ti je po vin ný tej to
žia dos ti vy ho vie�, ak ne pre u ká že, že v dô sled ku zria de -
nia od ber né ho elek tric ké ho za ria de nia ale bo elek tric -
kej prí poj ky budú ne pri me ra ným spô so bom po ru še né
jeho prá va a prá vom chrá ne né zá uj my. Od miet nu tie
žia dos ti je po vin ný odô vod ni�. 

(11) Od be ra te¾ elek tri ny je po vin ný umož ni� bez od -
plat ne pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy a pre -
vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy pre nos a dis tri bú -
ciu elek tri ny cez od ber né elek tric ké za ria de nie, kto ré je
pri po je né k pre no so vej sús ta ve ale bo k dis tri buč nej
sús ta ve za sluč ko va ním. 

§ 35

Me ra nie elek tri ny

(1) Me ra nie elek tri ny v pre no so vej sús ta ve je po vin ný
za bez pe či� pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy a me ra -
nie elek tri ny v dis tri buč nej sús ta ve pre vádz ko va te¾ dis -
tri buč nej sús ta vy. Za bez pe če nie tých to čin nos tí mož no 
de le go va� na zmluv nom zá kla de na inú od bor ne spô so -
bi lú oso bu. Me ra� od ber elek tri ny je mož né len ur če -
ným me rad lom.

(2) Mon táž ur če né ho me rad la za bez pe ču je vý rob ca
elek tri ny, pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy, pre vádz -
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ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy a vlast ník pria me ho ve de -
nia na vlast né ná kla dy. Úpra vy na umies tne nie ur če né -
ho me rad la za bez pe ču je od be ra te¾ na vlast né ná kla dy.

(3) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy ale bo pre vádz -
ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy má prá vo za bez pe či� pro ti
ne opráv ne nej ma ni pu lá cii elek tric kú prí poj ku a od ber -
né elek tric ké za ria de nie až po ur če né me rad lo.

(4) Aký ko¾ vek zá sah do ur če né ho me rad la a ob vo dov
ur če né ho me rad la inou oso bou ako pre vádz ko va te ¾om
pre no so vej sús ta vy ale bo pre vádz ko va te ¾om dis tri buč -
nej sús ta vy je za ká za ný.

(5) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy ale bo pre vádz -
ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy je po vin ný za bez pe či� ove -
re nie správ nos ti me ra nia od be ru elek tri ny pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov.2)

(6) Ak má od be ra te¾ elek tri ny po chyb nos ti o správ -
nos ti me ra nia úda jov ur če ným me rad lom ale bo zis tí na
ur če nom me rad le chy bu, po žia da pre vádz ko va te ¾a pre -
no so vej sús ta vy ale bo pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej
sús ta vy o pre skú ša nie. Tí sú po vin ní do 30 dní od do ru -
če nia žia dos ti za bez pe či� pre skú ša nie me rad la. V prí -
pa de zis te nia chy by na ur če nom me rad le uhrá dza ná -
kla dy spo je né s pre skú ša ním a s vý me nou me rad la
pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy ale bo pre vádz ko va -
te¾ dis tri buč nej sús ta vy. V prí pa de, ak ne bo li na ur če -
nom me rad le zis te né chy by, hra dí ná kla dy spo je né
s pre skú ša ním a vý me nou ten, kto o to po žia da.

(7) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy ale bo pre vádz -
ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy pri vý me ne ur če né ho me -
rad la je po vin ný in for mo va� od be ra te ¾a elek tri ny o sta -
ve odob ra té ho množ stva elek tri ny a zá ro veň je po vin ný
ozná mi� stav me rad la pred vý me nou a stav no vé ho me -
rad la po vý me ne. Ter mín vý me ny ur če né ho me rad la je
po vin ný ozná mi� od be ra te ¾o vi 15 dní pred usku toč ne -
ním vý me ny.

(8) Vý rob ca elek tri ny ale bo kon co vý od be ra te¾ je po -
vin ný umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy,
pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy ale bo po ve re -
nej oso be prí stup k ur če né mu me rad lu a k od ber né mu
elek tric ké mu za ria de niu na účel vy ko na nia kon tro ly,
vý me ny, odob ra tia ur če né ho me rad la ale bo zis te nia
odob ra té ho množ stva elek tri ny. Rov na ko je po vin ný
ozná mi� aj s tým sú vi sia ce pre ru še nie do dáv ky elek tri -
ny. 

§ 36

Ochran né pás ma

(1) Na ochra nu za ria de ní elek tri zač nej sús ta vy sa
zria ïu jú ochran né pás ma. Ochran né pás mo je prie stor
v bez pros tred nej blíz kos ti za ria de nia elek tri zač nej sú -
sta vy, kto rý je ur če ný na za bez pe če nie spo ¾ah li vej
a ply nu lej pre vádz ky a na za bez pe če nie ochra ny ži vo ta
a zdra via osôb a ma jet ku. 

(2) Ochran né pás mo von kaj šie ho nad zem né ho elek -
tric ké ho ve de nia je vy me dze né zvis lý mi ro vi na mi po
oboch stra nách ve de nia vo vo do rov nej vzdia le nos ti me -
ra nej kol mo na ve de nie od kraj né ho vo di ča. Táto vzdia -
le nos� je pri na pä tí
a) od 1 kV do 35 kV vrá ta ne 

1. pre vo di če bez izo lá cie 10 m; v sú vis lých les ných
prie se koch 7 m,

2. pre vo di če so zá klad nou izo lá ciou 4 m; v sú vis lých 
les ných prie se koch 2 m,

3. pre za ve se né káb lo vé ve de nie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrá ta ne 15 m, 
c) od 110 kV do 220 kV vrá ta ne 20 m, 
d) od 220 kV do 400 kV vrá ta ne 25 m, 
e) nad 400 kV 35 m.

(3) Ochran né pás mo za ve se né ho káb lo vé ho ve de nia
s na pä tím od 35 kV do 110 kV vrá ta ne je 2 m od kraj né -
ho vo di ča na kaž dú stra nu.

(4) V ochran nom pás me von kaj šie ho nad zem né ho
elek tric ké ho ve de nia a pod elek tric kým ve de ním je za -
ká za né 
a) zria ïo va� stav by, kon štruk cie a sklád ky,
b) vy sá dza� a pes to va� tr va lé po ras ty s výš kou pre sa -

hu jú cou 3 m, 
c) vy sá dza� a pes to va� tr va lé po ras ty s výš kou pre sa -

hu jú cou 3 m vo vzdia le nos ti do 2 m od kraj né ho vo -
di ča vzduš né ho ve de nia s jed no du chou izo lá ciou,

d) usklad ňo va� ¾ah ko hor ¾a vé ale bo vý buš né lát ky, 
e) vy ko ná va� čin nos ti ohroz u jú ce bez peč nos� osôb

a ma jet ku, 
f) vy ko ná va� čin nos ti ohroz u jú ce elek tric ké ve de nie

a bez peč nos� a spo ¾ah li vos� pre vádz ky sús ta vy.

(5) Vy sá dza� a pes to va� tr va lé po ras ty s výš kou pre -
sa hu jú cou 3 m vo vzdia le nos ti pre sa hu jú cej 5 m od
kraj né ho vo di ča vzduš né ho ve de nia mož no len vte dy,
ak je za bez pe če né, že tie to po ras ty pri páde ne mô žu po -
ško di� vo di če vzduš né ho ve de nia.

(6) Vlast ník po zem ku je po vin ný umož ni� pre vádz ko -
va te ¾o vi von kaj šie ho nad zem né ho elek tric ké ho ve de nia 
prí stup a prí jazd k ve de niu a na ten účel umož ni� pre -
vádz ko va te ¾o vi von kaj šie ho nad zem né ho elek tric ké ho
ve de nia udr žia va� vo¾ ný pruh po zem kov (bez le sie) v šír -
ke 4 m po oboch stra nách von kaj šie ho nad zem né ho
elek tric ké ho ve de nia. Táto vzdia le nos� sa vy me dzu je od 
do ty ku kol mi ce spus te nej z von kaj šej stra ny nad zem -
né ho elek tric ké ho ve de nia na vo do rov nú ro vi nu ukot -
ve nia pod per né ho bodu. 

(7) Ochran né pás mo von kaj šie ho pod zem né ho elek -
tric ké ho ve de nia je vy me dze né zvis lý mi ro vi na mi po
oboch stra nách kraj ných káb lov ve de nia vo vo do rov nej
vzdia le nos ti me ra nej kol mo na toto ve de nie od kraj né -
ho káb la. Táto vzdia le nos� je 
a) 1 m pri na pä tí do 110 kV vrá ta ne ve de nia ria dia cej

re gu lač nej a za bez pe čo va cej tech ni ky, 
b) 3 m pri na pä tí nad 110 kV.

(8) V ochran nom pás me von kaj šie ho pod zem né ho
elek tric ké ho ve de nia a nad tým to ve de ním je za ká za né
a) zria ïo va� stav by, kon štruk cie, sklád ky, vy sá dza�

tr va lé po ras ty a po u ží va� oso bit ne �až ké me cha niz -
my,

b) vy ko ná va� bez pred chá dza jú ce ho sú hla su pre vádz -
ko va te ¾a elek tric ké ho ve de nia zem né prá ce a iné čin -
nos ti, kto ré by moh li ohroz i� elek tric ké ve de nie, spo -
¾ah li vos� a bez peč nos� pre vádz ky, prí pad ne s�a ži�
prí stup k elek tric ké mu ve de niu.
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(9) Ochran né pás mo elek tric kej sta ni ce von kaj šie ho
vy ho to ve nia 
a) s na pä tím 110 kV a viac je vy me dze né zvis lý mi ro vi -

na mi, kto ré sú ve de né vo vo do rov nej vzdia le nos ti
30 m kol mo na oplo te nie ale bo na hra ni cu ob jektu
elek tric kej sta ni ce, 

b) s na pä tím do 110 kV je vy me dze né zvis lý mi ro vi na -
mi, kto ré sú ve de né vo vo do rov nej vzdia le nos ti 10 m
kol mo na oplo te nie ale bo na hra ni cu ob jektu elek -
tric kej sta ni ce,

c) s vnú tor ným vy ho to ve ním je vy me dze né oplo te ním
ale bo obos ta va nou hra ni cou ob jektu elek tric kej sta -
ni ce, pri čom musí by� za bez pe če ný prí stup do elek -
tric kej sta ni ce na vý me nu tech no lo gic kých za ria de -
ní.

(10) V ochran nom pás me elek tric kej sta ni ce vy me -
dze nej v od se ku 9 písm. a) a b) je za ká za né vy ko ná va�
čin nos ti, pri kto rých je ohroz e ná bez peč nos� osôb,
ma jet ku a spo ¾ah li vos� a bez peč nos� pre vádz ky elek -
tric kej sta ni ce.

(11) V blíz kos ti ochran né ho pás ma elek tric kých za ria -
de ní uve de ných v od se koch 2, 4, 7 až 9 je oso ba, kto rá
zria ïu je stav by ale bo vy ko ná va čin nos�, kto rou sa
môže pri blí ži� k elek tric kým za ria de niam, po vin ná vo -
pred ozná mi� ta kú to čin nos� pre vádz ko va te ¾o vi pre no -
so vej sús ta vy, pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sús ta vy
a vlast ní ko vi pria me ho ve de nia a do dr žia va� nimi ur če -
né pod mien ky.

(12) Kaž dý pre vádz ko va te¾, kto ré ho elek tric ké za ria de -
nie je v blíz kos ti ochran né ho pás ma a je na po je né na
jed no smer ný prúd s mož nos �ou vzni ku blud ných prú -
dov spô so bu jú cich po ško de nie pod zem né ho elek tric -
ké ho ve de nia, je po vin ný pri ja� opat re nia na ochra nu
tých to ve de ní a in for mo va� o tom pre vádz ko va te ¾a pod -
zem né ho elek tric ké ho ve de nia. 

(13) Na ochra nu vý rob ných za ria de ní vý rob cu elek tri -
ny pla tia ochran né pás ma uve de né v od se ku 9 písm. a), 
ak oso bit né pred pi sy ne us ta no vu jú inak.

(14) Vý nim ky z ochran ných pá siem môže v odô vod ne -
ných prí pa doch po vo li� sta veb ný úrad9) na zá kla de sta -
no vi ska pre vádz ko va te ¾a pre no so vej sús ta vy ale bo dis -
tri buč nej sús ta vy. 

(15) Stav by, kon štruk cie, sklád ky, vý sad bu tr va lých
po ras tov, prá ce a čin nos ti vy ko na né v ochran nom pás -
me je po vin ný od strá ni� na vlast né ná kla dy ten, kto ich
bez sú hla su vy ko nal ale bo dal vy ko na�.

§ 37

Kri žo va nie a sú beh
elek tro e ner ge tic ké ho za ria de nia

Za ria de nie pre no so vej sús ta vy, dis tri buč nej sús ta vy, 
pria me ho ve de nia a elek tric kej prí poj ky môže kri žo va�
po zem né ko mu ni ká cie, že lez nič né tra te, vod né toky, te -
le ko mu ni kač né ve de nia a ïal šie za ria de nia ale bo by�
s nimi v sú be hu za pred po kla du, že kri žo va nie ne ohro zí 
ži vot, zdra vie ale bo ma je tok osôb.

§ 38
Pre lož ka elek tro e ner ge tic ké ho

roz vod né ho za ria de nia

(1) Ná kla dy na pre lož ku elek tro e ner ge tic ké ho roz -
vod né ho za ria de nia je po vin ný uhra di� ten, kto pot re bu 
pre lož ky vy vo lal, ak sa vlast ník elek tro e ner ge tic ké ho
roz vod né ho za ria de nia a ten, kto pot re bu pre lož ky vy -
vo lal, ne do hod nú inak. Vlast níc tvo elek tro e ner ge tic ké -
ho roz vod né ho za ria de nia sa pre lož kou ne me ní.

(2) Pre lož kou elek tro e ner ge tic ké ho roz vod né ho za -
ria de nia na úče ly toh to zá ko na je pre mies tne nie nie -
ktorých prv kov elek tro e ner ge tic ké ho roz vod né ho za ria -
de nia ale bo zme na jeho tra sy. 

§ 39

Ne opráv ne ný od ber elek tri ny

(1) Ne opráv ne ným od be rom elek tri ny je od ber 
a) bez uzav re tej zmlu vy ale bo v roz po re s uzav re tou

zmlu vou o
1. pri po je ní k pre no so vej sús ta ve ale bo o pri po je ní

k dis tri buč nej sús ta ve, ale bo
2. do dáv ke elek tri ny, ale bo
3. zúč to va ní od chýl ky účast ní ka trhu, ale bo
4. pre ne se ní zod po ved nos ti za od chýl ku účast ní ka

trhu na zúč to va te ¾a, 
b) bez ur če né ho me rad la ale bo s ur če ným me rad lom,

kto ré v dô sled ku ne opráv ne né ho zá sa hu od be ra te ¾a
ne za zna me ná va ale bo ne správ ne za zna me ná va od -
ber elek tri ny,

c) me ra ný me ra cím za ria de ním, kto ré ne bo lo na mon -
to va né pre vádz ko va te ¾om sús ta vy, ale bo na kto rom
bolo po ru še né za bez pe če nie pro ti ne opráv ne nej ma -
ni pu lá cii.

(2) Pri ne opráv ne nom od be re je ten, kto elek tri nu
odo be ral, po vin ný uhra di� vznik nu tú ško du. Spô sob
vý po čtu ško dy spô so be nej ne opráv ne ným od be rom
elek tri ny usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá mi nis ter stvo.

DRU HÁ  HLA  VA
PLY NÁ REN STVO

PRVÝ DIEL

PRÁ VA A PO VIN NOS TI ÚČAST NÍ KOV TRHU

§ 40

Prá va a po vin nos ti vý rob cu ply nu

(1) Vý rob ca ply nu má prá vo 
a) zria ïo va� a pre vádz ko va� te le ko mu ni kač nú sie�  po -

trebnú na ria de nie pre vádz ky �a žob nej sie te a na za -
bez pe če nie pre no su in for má cií pot reb ných na ria de -
nie v sú la de s oso bit ným pred pi som,6)

b) uza tvo ri� zmlu vu o pri po je ní �a žob nej sie te k pre -
prav nej sie ti ale bo dis tri buč nej sie ti s pre vádz ko va -
te ¾om pre prav nej sie te ale bo s pre vádz ko va te ¾om
dis tri buč nej sie te, 

c) od miet nu� prí stup do �a žob nej sie te z dô vo du ne do -
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stat ku ka pa ci ty ale bo z dô vo du ne vy ho vu jú cich
tech nic kých pod mie nok sie te.

(2) Vý rob ca ply nu je po vin ný
a) uza tvo ri� zmlu vu o do dáv ke ply nu s od be ra te ¾om

ply nu, s pre vádz ko va te ¾om pre prav nej sie te, s pre -
vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sie te ale bo s do dá va te -
¾om ply nu,

b) za bez pe či� me ra nie do da né ho množ stva ply nu
a kva li ty ply nu vrá ta ne vy hod no co va nia a odo vzdá -
va nia pot reb ných úda jov pre vádz ko va te ¾o vi pre -
prav nej sie te ale bo pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej
sie te, ak sa vý rob ca ne do hod ne s pre vádz ko va te ¾om
pre prav nej sie te ale bo pre vádz ko va te ¾om dis tri buč -
nej sie te inak,

c) za bez pe či� spo ¾ah li vé, bez peč né a efek tív ne pre vádz -
ko va nie �a žob nej sie te, 

d) umož ni� ply ná ren ské mu pod ni ku ale bo opráv ne né -
mu od be ra te ¾o vi ply nu prí stup do �a žob nej sie te
s vý nim kou tej čas ti sie te, kto rá sa po u ží va na �až bu
ply nu a do pra vu ply nu z mies ta �až by ply nu do mies -
ta spra co va nia ale bo do mies ta odo vzda nia ply nu do
pre prav nej sie te ale bo do dis tri buč nej sie te ply nu,

e) umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi pre prav nej sie te ale bo
pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te mon táž ur če né -
ho me rad la,

f) umož ni� prí stup pre vádz ko va te ¾o vi pre prav nej sie te
ale bo pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te k ur če né -
mu me rad lu na vy ko na nie kon tro ly funk čnos ti ur če -
né ho me rad la a kon tro ly sta vu do da né ho množ stva
ply nu,

g) pos ky to va� pre vádz ko va te ¾o vi pre prav nej sie te ale bo 
pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te in for má cie po -
treb né na za bez pe če nie pre vádz ky schop nos ti sie te
o �až be ply nu a o �a žob nej sie ti,

h) zve rej ňo va� na in ter ne te ob chod né pod mien ky na
prí stup a na vy u ží va nie �a žob nej sie te; tie to pod -
mien ky zve rej ní vždy do 31. ok tób ra ka len dár ne ho
roka na na sle du jú ci rok,

i) vy pracúva� plán vý ro by ply nu a plán roz vo ja �a žob -
nej sie te na ob do bie pia tich ro kov a pred lo ži� mi nis -
ter stvu vždy do 30. no vem bra ka len dár ne ho roku na
na sle du jú ci rok,

j) vy pra co va� kaž do roč ne ha va rij né plá ny �a žob nej sie -
te. 

§ 41

Prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a
pre prav nej sie te

(1) Pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te má prá vo 
a) zria ïo va� a pre vádz ko va� te le ko mu ni kač nú sie� pot -

reb nú na ria de nie pre vádz ky pre prav nej sie te a na
za bez pe če nie pre no su in for má cií pot reb ných pre
ria de nie v sú la de s oso bit ným pred pi som,6)

b) na ku po va�, usklad ňo va� a pre dá va� plyn účast ní -
kom trhu s ply nom na účel za bez pe če nia vy vá že nos -
ti pre prav nej sie te a rov no vá hy množ stva ply nu
vstu pu jú ce ho do pre prav nej sie te a vy stu pu jú ce ho
z pre prav nej sie te, 

c) od miet nu� prí stup do pre prav nej sie te z dô vo dov
uve de ných v § 52 ale bo z ne dos tat ku ka pa ci ty pre -
prav nej sie te,

d) od miet nu� prí stup do pre prav nej sie te, ak ten to prí -
stup za bra ňu je pl ne niu po vin nos tí vo vše obec nom
hos po dár skom zá uj me, 

e) od miet nu� prí stup do pre prav nej sie te v prí pa de do -
dá vok ply nu, ak do dáv ka ply nu je zo štá tu, kto rý ne -
up lat ňu je prin cíp rov na ké ho za ob chá dza nia so všet -
ký mi účast ník mi trhu s ply nom.

(2) Pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te má ïa lej prá vo
bez ná ro ku na ná hra du ško dy s vý nim kou prí pa dov,
keï ško da vznik la za vi ne ním pre vádz ko va te ¾a pre prav -
nej sie te, ob me dzi� ale bo pre ru ši� pre pra vu ply nu v ne -
vy hnut nom roz sa hu a na ne vy hnut ný čas len v prí pa de 
a) vy ko ná va nia plá no va ných re kon štruk cií, mo der ni -

zá cií, opráv, údrž by a re ví zií ply ná ren ských za ria de -
ní, 

b) bez pros tred né ho ohroz e nia ži vo ta, zdra via ale bo
ma jet ku osôb a pri lik vi dá cii tých to sta vov,

c) sta vu nú dze ale bo pred chá dza nia sta vu nú dze,
d) ha vá rií ale bo po rúch na ply ná ren ských za ria de -

niach a pri od stra ňo va ní ich ná sled kov,
e) ne do dr ža nia zmluv ných pod mie nok pre pra vy ply nu,
f) od be ru ply nu za ria de nia mi, kto ré ovplyv ňu jú kva li -

tu a spo ¾ah li vos� do dáv ky ply nu a ak od be ra te¾ ply -
nu ne za bez pe čil ob me dze nie tých to vply vov do stup -
ný mi tech nic ký mi pros tried ka mi,

g) do dáv ky ply nu za ria de nia mi, kto ré ovplyv ňu jú kva -
li tu a spo ¾ah li vos� do dáv ky ply nu a ak vý rob ca ply nu 
ne za bez pe čil ob me dze nie tých to vply vov do stup ný -
mi tech nic ký mi za ria de nia mi,

h) za brá ne nia prí stu pu k me ra cie mu za ria de niu od be -
ra te ¾om ply nu,

i) ak je uza tvo re ná zmlu va o pre pra ve s prá vom pre ru -
še nia.

(3) V prí pa de ob me dze nia ale bo pre ru še nia pre pra vy
ply nu z dô vo dov uve de ných v od se ku 2 písm. a) je pre -
vádz ko va te¾ pre prav nej sie te po vin ný pí som ne ozná mi�
dotk nu tým účast ní kom trhu s ply nom, pre kto rých
pre pra vu usku toč ňu je, za čia tok, ukon če nie ob me dze -
nia ale bo pre ru še nia pre pra vy ply nu 30 dní vo pred;
táto le ho ta môže by� krat šia, ak sa na tom do hod ne pre -
vádz ko va te¾ pre prav nej sie te s dotk nu tým účast ní kom
trhu.

(4) Po od strá ne ní dô vo dov, pre kto ré bola ob me dze ná
ale bo pre ru še ná pre pra va ply nu, je pre vádz ko va te¾ pre -
prav nej sie te po vin ný bez od klad ne ob no vi� pre pra vu
ply nu.

(5) Ak v dô sled ku ob me dze nia ale bo pre ru še nia pre -
pra vy ply nu z dô vo du uve de né ho v od se ku 2 písm. a)
vznik la ško da, má dotk nu tý účast ník trhu prá vo uplat -
ni� ná rok na ná hra du ško dy a ušlé ho zis ku len vte dy,
ak pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te ne spl nil ozna mo va -
ciu po vin nos� pod ¾a od se ku 3.

(6) Pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te je po vin ný 
a) za bez pe čo va� spo ¾ah li vé, bez peč né a efek tív ne pre -

vádz ko va nie pre prav nej sie te, 
b) za bez pe čo va� roz voj pre prav nej sie te s pri hliad nu -

tím na ochra nu ži vot né ho pros tre dia,
c) za bez pe čo va� pre pra vu ply nu a s tým sú vi sia ce pod -

por né služ by,
d) uza tvo ri� zmlu vu o pre pra ve ply nu s kaž dým, kto o to 

po žia da, ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod né pod -
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mien ky prí stu pu a pri po je nia k pre prav nej sie ti
a tech nic ké pod mien ky pre pra vy ply nu, 

e) za bez pe či� na trans pa rent nom a ne dis kri mi nač nom
prin cí pe prí stup do pre prav nej sie te, k pod por ným
služ bám a k aku mu lá cii ply nu v sie ti,

f) uza tvo ri� zmlu vu o prí stu pe do pre prav nej sie te
a zmlu vu o pri po je ní k pre prav nej sie ti s kaž dým, kto 
o to po žia da, ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod né
pod mien ky prí stu pu a pri po je nia k pre prav nej sie ti, 

g) za bez pe či� ne dis kri mi nač né za ob chá dza nie so všet -
ký mi účast ník mi trhu, 

h) za bez pe či� me ra nie pre pra vo va né ho ply nu vrá ta ne
jeho vy hod no co va nia a na po žia da nie pred kla da�
na me ra né úda je účast ní kom trhu,

i) za bez pe čo va� vy va žo va nie pre prav nej sie te,
j) ob me dzi� pre pra vu ply nu na zá kla de roz hod nu tia

mi nis ter stva pod ¾a § 3,
k) pri po ji� pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te k pre -

prav nej sie ti,
l) pos ky to va� pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te in -

for má cie ne vy hnut né na za bez pe če nie pre vádz ky -
schop nos ti pre po je nej sie te,

m) pos ky to va� účast ní kom trhu in for má cie pot reb né na 
prí stup do sie te,

n) umož ni� prí stup účast ní ko vi trhu k ur če né mu me -
rad lu ale bo k me rad lu do hod nu té mu v zmlu ve o pre -
pra ve ply nu na účel me ra nia ply nu a na vy ko na nie
kon tro ly funk čnos ti ur če né ho me rad la ale bo me rad -
la do hod nu té ho v zmlu ve,

o) zria ïo va� a pre vádz ko va� mies ta na sle do va nie kva -
li ty do dá vok ply nu, ak je to pot reb né,

p) pred kla da� mi nis ter stvu a úra du štvr� roč ne sprá vu
o sta ve sie te, vy u ži te¾ nos ti ka pa ci ty pre prav nej sie te
a vy hod no te nie pre pra vy pre prav nou sie �ou do 30
dní od ukon če nia štvr� ro ku, 

q) zve rej ňo va� ob chod né pod mien ky na prí stup a vy-
uží va nie aku mu lá cie ply nu v sie ti; tie to pod mien ky
zve rej ní vždy do 31. ok tób ra ka len dár ne ho roka na
na sle du jú ci rok,

r) sprac úva� štvr� roč ne pre h¾ad o do vo ze ply nu a vý vo -
ze ply nu na vy me dze né úze mie a za sie la� mi nis ter -
stvu do 30 dní od ukon če nia štvr� ro ku, 

s) vy pra co va� kaž do roč ne ha va rij né plá ny,
t) kaž do roč ne vy prac úva� plán roz vo ja pre prav nej sie -

te vrá ta ne plá nu roz vo ja pre po je ní na ob do bie pia -
tich ro kov a pred lo ži� mi nis ter stvu vždy do 30. no -
vem bra ka len dár ne ho roku na na sle du jú ci rok,

u) ozna mo va� mi nis ter stvu a ply ná ren ské mu dis pe čin -
gu in for má cie pot reb né na vy hlá se nie sta vu nú dze.

(7) Pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te ok rem po vin nos tí 
uve de ných v od se ku 6 je po vin ný vy pra co va� prog ram
sú la du, v kto rom sta no ví opat re nia na za bez pe če nie
ne dis kri mi nač né ho sprá va nia in teg ro va ných pod ni -
kov. Ten to prog ram určí kon krét ne po vin nos ti za mest -
nan com za me ra né na vy lú če nie mož né ho dis kri mi nač -
né ho sprá va nia in teg ro va ných pod ni kov. 

(8) Pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te je po vin ný kaž do -
roč ne vy pra co va� sprá vu o pl ne ní opat re ní pri ja tých
v prog ra me sú la du. Táto sprá va tvo rí ne od de li te¾ nú sú -
čas� vý roč nej správy14) pre vádz ko va te ¾a pre prav nej sie -
te in teg ro va né ho pod ni ku, túto sprá vu za sie la úra du
a zve rej ňu je spo lu s vý roč nou sprá vou. 

§ 42

Od de le nie pre vádz ko va te ¾a pre prav nej sie te

(1) Pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te, kto rý je sú čas -
�ou ver ti kál ne in teg ro va né ho pod ni ku, musí by� z h¾a -
di ska práv nej sub jek ti vi ty, or ga ni zá cie a roz ho do va nia
ne zá vis lý od iných čin nos tí, kto ré ne sú vi sia s pre pra -
vou ply nu. 

(2) Ne zá vis los� pod ¾a od se ku 1 ne zna me ná po vin nos� 
od de li� vlast níc tvo ma jet ku pre vádz ko va te ¾a pre prav -
nej sie te od vlast níc tva ma jet ku ver ti kál ne in teg ro va -
né ho pod ni ku.

(3) Ne zá vis los� pre vádz ko va te ¾a pre prav nej sie te uve -
de né ho v od se ku 1 sa za bez pe čí
a) tým, že oso by zod po ved né za ria de nie pre prav nej sie -

te sa pria mo ani ne pria mo ne pod ie ¾a jú na ria de ní
čin nos tí vý ro by, dis tri bú cie a do dáv ky ply nu in teg -
ro va né ho pod ni ku,

b) pri ja tím opat re ní, kto rý mi sa za bez pe čí ne zá vis lé ko -
na nie osôb zod po ved ných za ria de nie pre prav nej
sie te od zod po ved nos ti za ria de nie iných čin nos tí ne -
sú vi sia cich s pre pra vou ply nu,

c) tým, že roz ho do va cie prá va, kto ré sa via žu k ma jet ku 
pot reb né ho na pre vádz ko va nie, údrž bu ale bo roz voj
pre prav nej sie te, sú ne zá vis lé od roz ho do va cích práv 
k iné mu ma jet ku in teg ro va né ho pod ni ku; to však
ne vy lu ču je exis ten ciu vhod ných me cha niz mov,  kto -
rý mi sa za bez pe čí prá vo na ochra nu ma jet ku in teg -
ro va né ho pod ni ku; in teg ro va ný pod nik môže schva -
¾o va� roč ný fi nanč ný plán pre vádz ko va te ¾a
pre prav nej sie te a ur či� mie ru za dlže nia pre vádz ko -
va te ¾a pre prav nej sie te; in teg ro va ný pod nik nemá
prá vo vy dá va� po ky ny tý ka jú ce sa kaž do den nej pre -
vádz ky pre vádz ko va te ¾a pre prav nej sie te, ani vy dá -
va� roz hod nu tia tý ka jú ce sa vý stav by ale bo mo der -
ni zá cie pre prav nej sie te vte dy, ak roz hod nu tia
pre vádz ko va te ¾a pre prav nej sie te sú v sú la de so
schvá le ný mi uka zo va te¾ mi fi nanč né ho plá nu,

d) vy tvo re ním prog ra mu sú la du pod ¾a § 41 ods. 7.

(4) Pri pl ne ní po vin nos tí pod ¾a od se kov 1 až 3 sa pri -
me ra ne po u ži jú usta no ve nia Ob chod né ho zá kon ní ka.

§ 43

Prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a
dis tri buč nej sie te

(1) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te má prá vo 
a) zria ïo va� a pre vádz ko va� te le ko mu ni kač nú sie� pot -

reb nú na ria de nie pre vádz ky dis tri buč nej sie te a na
za bez pe če nie pre no su in for má cií pot reb ných na ria -
de nie v sú la de s oso bit ným pred pi som,6)

b) na ku po va�, usklad ňo va� a pre dá va� plyn účast ní -
kom trhu s ply nom na účely za bez pe če nia vy vá že -
nos ti dis tri buč nej sie te a rov no vá hy množ stva ply nu
vstu pu jú ce ho a vy stu pu jú ce ho z dis tri buč nej sie te, 

c) od miet nu� prí stup do dis tri buč nej sie te z dô vo dov
uve de ných v § 52 ale bo z ne dos tat ku ka pa ci ty dis tri -
buč nej sie te, 

d) od miet nu� prí stup do dis tri buč nej sie te, ak ten to
prí stup za bra ňu je pl ne niu po vin nos tí vo vše obec -
nom hos po dár skom zá uj me,
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e) od miet nu� prí stup do dis tri buč nej sie te v prí pa de
do dá vok ply nu, ak do dáv ka ply nu je zo štá tu, kto rý
ne up lat ňu je prin cíp rov na ké ho za ob chá dza nia so
všet ký mi účast ník mi trhu s ply nom. 

(2) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te má ïa lej prá vo
bez ná ro ku na ná hra du ško dy s vý nim kou prí pa dov,
keï ško da vznik la za vi ne ním pre vádz ko va te ¾a dis tri -
buč nej sie te, ob me dzi� ale bo pre ru ši� dis tri bú ciu ply nu 
v ne vy hnut nom roz sa hu a na ne vy hnut ný čas len v prí -
pa de
a) vy ko ná va nia plá no va ných re kon štruk cií, mo der ni -

zá cií, opráv, údrž by a re ví zií ply ná ren ských za ria de -
ní,

b) bez pros tred né ho ohroz e nia ži vo ta, zdra via ale bo
ma jet ku osôb a pri lik vi dá cii tých to sta vov,

c) sta vu nú dze a pred chá dza nia sta vu nú dze, 
d) ha vá rií ale bo po rúch na ply ná ren ských za ria de -

niach a pri od stra ňo va ní ich ná sled kov,
e) ne do dr ža nia zmluv ných pod mie nok za dis tri bú ciu

ply nu,
f) od be ru ply nu za ria de nia mi, kto ré ovplyv ňu jú kva li -

tu a spo ¾ah li vos� do dáv ky ply nu a ak od be ra te¾ ply -
nu ne za bez pe čil ob me dze nie tých to vply vov do stup -
ný mi tech nic ký mi pros tried ka mi,

g) pri ne opráv ne nom od be re ply nu,
h) do dáv ky ply nu za ria de nia mi, kto ré ovplyv ňu jú kva -

li tu a spo ¾ah li vos� do dáv ky ply nu a ak vý rob ca ply nu 
ne za bez pe čil ob me dze nie tých to vply vov do stup ný -
mi tech nic ký mi pros tried ka mi,

i) za brá ne nia prí stu pu k me ra cie mu za ria de niu od be -
ra te ¾om ply nu.

(3) V prí pa de ob me dze nia ale bo pre ru še nia dis tri bú -
cie ply nu z dô vo dov uve de ných v od se ku 2 písm. a) je
pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te po vin ný pí som ne
ozná mi� dotk nu tým účast ní kom trhu s ply nom, pre
kto rých dis tri bú ciu ply nu usku toč ňu je, za čia tok ob -
me dze nia, ukon če nie ob me dze nia ale bo pre ru še nia
dis tri bú cie ply nu 15 dní vo pred; táto le ho ta môže by�
krat šia, ak sa na tom do hod ne pre vádz ko va te¾ dis tri -
buč nej sie te s dotk nu tým účast ní kom trhu. 

(4) Po od strá ne ní dô vo dov, pre kto ré bola ob me dze ná
ale bo pre ru še ná dis tri bú cia ply nu, je pre vádz ko va te¾
dis tri buč nej sie te po vin ný bez od klad ne ob no vi� dis tri -
bú ciu ply nu.

(5) Ak v dô sled ku ob me dze nia dis tri bú cie ply nu ale bo 
pre ru še nia dis tri bú cie ply nu z dô vo du uve de né ho v od -
se ku 2 písm. a) vznik la ško da, má dotk nu tý účast ník
trhu prá vo uplat ni� ná rok na ná hra du ško dy a ušlé ho
zis ku len vte dy, ak pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te
ne spl nil ozna mo va ciu po vin nos� pod ¾a od se ku 3.

(6) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te je po vin ný 
a) za bez pe čo va� spo ¾ah li vé, bez peč né a efek tív ne pre -

vádz ko va nie dis tri buč nej sie te,
b) za bez pe čo va� roz voj dis tri buč nej sie te s pri hliad nu -

tím na ochra nu ži vot né ho pros tre dia, 
c) za bez pe čo va� dis tri bú ciu ply nu a s tým sú vi sia ce

pod por né služ by,
d) uza tvo ri� zmlu vu o dis tri bú cii ply nu, ak to umož ňu -

jú tech nic ké pod mien ky dis tri buč nej sie te, 
e) za bez pe či� na trans pa rent nom a ne dis kri mi nač nom

prin cí pe prí stup do dis tri buč nej sie te, k pod por ným
služ bám a k aku mu lá cii ply nu v sie ti,

f) uza tvo ri� zmlu vu o dis tri bú cii ply nu s kaž dým, kto
o to po žia da, ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod né
pod mien ky prí stu pu a pri po je nia k dis tri buč nej sie ti 
a tech nic ké pod mien ky dis tri bú cie ply nu, 

g) uza tvo ri� zmlu vu o prí stu pe do dis tri buč nej sie te
a zmlu vu o pri po je ní k dis tri buč nej sie ti s kaž dým,
kto o to po žia da, ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod -
né pod mien ky prí stu pu a pri po je nia k dis tri buč nej
sie ti, 

h) za bez pe či� ne dis kri mi nač né za ob chá dza nie so všet -
ký mi účast ník mi trhu,

i) za bez pe či� me ra nie dis tri bu ova né ho ply nu vrá ta ne
jeho vy hod no co va nia a na po žia da nie pred kla da�
na me ra né úda je účast ní kom trhu,

j) za bez pe čo va� vy va žo va nie dis tri buč nej sie te, 
k) za bez pe čo va� zúč to va nie vy va žo va nia dis tri buč nej

sie te,
l) ob me dzi� dis tri bú ciu ply nu na zá kla de roz hod nu tia

mi nis ter stva pod ¾a § 3,
m) pri po ji� pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te a od be ra -

te ¾a ply nu k dis tri buč nej sie ti, 
n) zria ïo va� a pre vádz ko va� mies ta na sle do va nie kva -

li ty do dá vok ply nu, ak je to pot reb né, 
o) umož ni� prí stup účast ní ko vi trhu k ur če né mu me -

rad lu na úče ly me ra nia ply nu a na vy ko na nie kon -
tro ly funk čnos ti ur če né ho me rad la, 

p) pos ky to va� pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te
a pre vádz ko va te ¾o vi pre prav nej sie te in for má cie ne -
vy hnut né na za bez pe če nie pre vádz ky schop nos ti
pre po je nej sie te,

q) pos ky to va� účast ní kom trhu in for má cie pot reb né na 
prí stup do sie te,

r) pred kla da� ply ná ren ské mu dis pe čin gu bi lan ciu dis -
tri buč nej sie te a jej vy hod no te nie,

s) zve rej ňo va� ob chod né pod mien ky na prí stup a vy-
uží va nie aku mu lá cie ply nu v sie ti; tie to pod mien ky
zve rej ní vždy do 31. ok tób ra ka len dár ne ho roka na
na sle du jú ci rok,

t) vy pra co va� kaž do roč ne ha va rij né plá ny,
u) kaž do roč ne vy prac úva� plán roz vo ja dis tri buč nej

sie te na ob do bie pia tich ro kov a pred lo ži� mi nis ter -
stvu vždy do 30. no vem bra ka len dár ne ho roka na
na sle du jú ci rok,

v) ozna mo va� mi nis ter stvu a ply ná ren ské mu dis pe čin -
gu in for má cie pot reb né na vy hlá se nie sta vu nú dze.

(7) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te ok rem po vin -
nos tí uve de ných v od se ku 6 je po vin ný vy pra co va�
prog ram sú la du, v kto rom sta no ví opat re nia na za bez -
pe če nie ne dis kri mi nač né ho sprá va nia in teg ro va ných
pod ni kov. Ten to prog ram určí kon krét ne po vin nos ti za -
mest nan com za me ra né na vy lú če nie mož né ho dis kri -
mi nač né ho sprá va nia in teg ro va ných pod ni kov. 

(8) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te je po vin ný kaž -
do roč ne vy pra co va� sprá vu o pl ne ní opat re ní pri ja tých
v prog ra me sú la du. Táto sprá va tvo rí ne od de li te¾ nú sú -
čas� vý roč nej správy14) pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej
sie te in teg ro va né ho pod ni ku; túto sprá vu za sie la úra -
du a zve rej ňu je spo lu s vý roč nou sprá vou. 
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§ 44

Od de le nie pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te

(1) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te, kto rý je sú čas -
�ou ver ti kál ne in teg ro va né ho pod ni ku, musí by� z h¾a -
di ska práv nej sub jek ti vi ty, or ga ni zá cie a roz ho do va nia
ne zá vis lý od iných čin nos tí, kto ré sa ne sú vi sia s dis tri -
bú ciou ply nu. 

(2) Ne zá vis los� pod ¾a od se ku 1 ne zna me ná po vin nos� 
od de li� vlast níc tvo ma jet ku pre vádz ko va te ¾a dis tri buč -
nej sie te od vlast níc tva ma jet ku ver ti kál ne in teg ro va -
né ho pod ni ku.

(3) Ne zá vis los� pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te
uve de né ho v od se ku 1 sa za bez pe čí
a) tým, že oso by zod po ved né za ria de nie dis tri buč nej

sie te sa pria mo ani ne pria mo ne pod ie ¾a jú na ria de ní
čin nos tí vý ro by, pre pra vy a do dáv ky in teg ro va né ho
pod ni ku,

b) pri ja tím opat re ní, kto rými sa za bez pe čí ne zá vis lé ko -
na nie osôb zod po ved ných za ria de nie dis tri buč nej
sie te od zod po ved nos ti za ria de nie iných čin nos tí in -
teg ro va né ho pod ni ku ne sú vi sia cich s dis tri bú ciou
ply nu,

c) tým, že roz ho do va cie prá va, kto ré sa via žu k ma jet ku 
pot reb nému na pre vádz ko va nie, údrž bu ale bo roz voj 
dis tri buč nej sie te, sú ne zá vis lé od roz ho do va cích
práv, kto ré sa via žu k iné mu ma jet ku in teg ro va né ho
pod ni ku; to však ne vy lu ču je exis ten ciu vhod ných
me cha niz mov, kto rý mi sa za bez pe čí prá vo na ochra -
nu ma jet ku in teg ro va né ho pod ni ku; in teg ro va ný
pod nik môže schva ¾o va� roč ný fi nanč ný plán pre -
vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te a ur či� mie ru za dlže -
nia pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te; in teg ro va ný
pod nik nemá prá vo vy dá va� po ky ny tý ka jú ce sa kaž -
do den nej pre vádz ky pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej
sie te, ani vy dá va� roz hod nu tia tý ka jú ce sa vý stav by
ale bo mo der ni zá cie dis tri buč nej sie te vte dy, ak roz -
hod nu tia pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te sú v sú -
la de so schvá le ný mi uka zo va te¾ mi fi nanč né ho plá -
nu,

d) vy tvo re ním prog ra mu sú la du pod ¾a § 43 ods. 7.

(4) Vo ver ti kál ne in teg ro va ných pod ni koch, kto ré
pos ky tu jú služ by pre me nej ako 100 000 pri po je ných
od be ra te ¾ov, nie je po vin nos� od de li� pre vádz ko va nie
dis tri buč nej sie te pod ¾a od se ku 1.

(5) Pri pl ne ní po vin nos tí pod ¾a od se kov 1 až 3 sa pri -
me ra ne po u ži jú usta no ve nia Ob chod né ho zá kon ní ka.

§ 45

Ria de nie sie te

(1) Dis tri buč nú sie� na vy me dze nom úze mí ria di ply -
ná ren ský dis pe čing, kto rý je zod po ved ný za ope ra tív ne
ria de nie dis tri buč nej sie te.

(2) Ak je na vy me dze nom úze mí viac pre vádz ko va te -
¾ov dis tri buč nej sie te, mi nis ter stvo roz hod nu tím určí,
kto rý z pre vádz ko va te ¾ov dis tri buč nej sie te bude po vin -
ný pl ni� úlo hy ply ná ren ské ho dis pe čin gu na vy me dze -
nom úze mí.

(3) Ply ná ren ský dis pe čing na vy me dze nom úze mí
plní tie to úlo hy:
a) ope ra tív ne ria di pre po je né dis tri buč né sie te na vy -

me dze nom úze mí,
b) ria di pre po je né pre prav né sie te a dis tri buč né sie te

na vy me dze nom úze mí pri sta ve nú dze a pri čin nos -
tiach, kto ré bez pros tred ne za me dzu jú jeho vzni ku, 

c) tech nic ky ria di vy u ží va nie zdro jov ply nu a ply ná ren -
ských za ria de ní sie te na vy me dze nom úze mí,

d) vy prac úva bi lan cie od be ru ply nu a do dáv ky ply nu
pre po je ných dis tri buč ných sús tav na vy me dze nom
úze mí,

e) pred kla dá štvr� roč ne sprá vy mi nis ter stvu a úra du
o sta ve sie te, vy u ži te¾ nos ti ka pa ci ty dis tri buč nej sie -
te a vy hod no te nie dis tri bú cie dis tri buč nou sie �ou, 

f) vy hla su je ob me dzu jú ce opat re nia pri sta ve nú dze
pod ¾a § 14,

g) na vr hu je mi nis ter stvu vy hlá se nie sta vu nú dze,
h) ur ču je opat re nia za me ra né na od strá ne nie sta vu

nú dze.

(4) Ply ná ren ský dis pe čing má prá vo vy ža do va� od
účast ní kov trhu s ply nom pri po je ných na dis tri buč nú
sie� in for má cie pot reb né na za bez pe če nie pl ne nia úloh
pod ¾a od se ku 3. 

(5) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te, kto rý ne pl ní
úlo hy ply ná ren ské ho dis pe čin gu, je po vin ný na za bez -
pe če nie pl ne nia úloh dis pe čer ské ho ria de nia zria di�
vlast ný dis pe čing. Tak to zria de ný dis pe čing plní na
čas ti vy me dze né ho úze mia pre vádz ko va te ¾a dis tri buč -
nej sie te rov na ké úlo hy ako ply ná ren ský dis pe čing.
Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te, kto rý ne zria dil vlast -
ný dis pe čing, je po vin ný za bez pe či� pl ne nie úloh pro-
stred níc tvom ply ná ren ské ho dis pe čin gu.

§ 46

Prá va a po vin nos ti
pre vádz ko va te ¾a zá sob ní ka

(1) Pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka má prá vo 
a) zria ïo va� a pre vádz ko va� te le ko mu ni kač nú sie� po -

treb nú na ria de nie pre vádz ky zá sob ní ka a na za bez -
pe če nie pre no su in for má cií pot reb ných na ria de nie
v sú la de s oso bit ným pred pi som,6)

b) pri po ji� zá sob ník k pre prav nej sie ti ale bo k dis tri -
buč nej sie ti, 

c) od miet nu� prí stup do zá sob ní ka z dô vo dov uve de -
ných v § 52 ale bo z dô vo du ne dos tat ku ka pa ci ty zá -
sob ní ka,

d) od miet nu� prí stup do zá sob ní ka, ak prí stup za bra -
ňu je pl ne niu po vin nos tí vo vše obec nom hos po dár -
skom zá uj me,

e) od miet nu� prí stup do zá sob ní ka v prí pa de do dá vok
ply nu, ak do dáv ka ply nu je zo štá tu, kto rý ne up lat -
ňu je prin cíp rov na ké ho za ob chá dza nia so všet ký mi
účast ník mi trhu s ply nom. 

(2) Pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka môže bez ná ro ku na
ná hra du ško dy s vý nim kou prí pa dov, keï ško da vznik -
la za vi ne ním pre vádz ko va te ¾a zá sob ní ka, ob me dzi� ale -
bo pre ru ši� usklad ňo va nie ply nu v ne vy hnut nom roz -
sa hu a na ne vy hnut ný čas len v prí pa de
a) vy ko ná va nia plá no va ných re kon štruk cií, mo der ni zá -

cií, opráv, údrž by a re ví zií ply ná ren ských za ria de ní,
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b) bez pros tred né ho ohroz e nia ži vo ta, zdra via ale bo
ma jet ku osôb a pri lik vi dá cii tých to sta vov,

c) sta vu nú dze a pred chá dza nia sta vu nú dze,
d) ha vá rií ale bo po rúch na ply ná ren ských za ria de -

niach a pri od stra ňo va ní ich ná sled kov,
e) ne do dr ža nia zmluv ných pod mie nok zo stra ny účast -

ní kov trhu s ply nom,
f) ak je uza tvo re ná zmlu va o usklad ňo va ní s prá vom

pre ru še nia.

(3) V prí pa de ob me dze nia ale bo pre ru še nia usklad -
ňo va nia ply nu z dô vo dov uve de ných v od se ku 2 písm. a) 
je pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka po vin ný pí som ne ozná mi�
dotk nu tým účast ní kom trhu s ply nom, pre kto rých
usklad ňu je plyn, za čia tok, ukon če nie ob me dze nie ale -
bo pre ru še nie usklad ňo va nia ply nu 15 dní vo pred; táto
le ho ta môže by� krat šia, ak sa na tom do hod ne pre -
vádz ko va te¾ zá sob ní ka s dotk nu tým účast ní kom trhu
s ply nom. 

(4) Po od strá ne ní dô vo dov, pre kto ré bolo ob me dze né
ale bo pre ru še né usklad ňo va nie ply nu, je pre vádz ko va -
te¾ zá sob ní ka po vin ný bez od klad ne ob no vi� usklad ňo -
va nie ply nu.

(5) Ak v dô sled ku ob me dze nia ale bo pre ru še nia
usklad ňo va nia ply nu uve de né ho v od se ku 2 vznik la
ško da, má dotk nu tý účast ník trhu s ply nom prá vo
uplat ni� ná rok na ná hra du ško dy a ušlé ho zis ku len
vte dy, ak pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka ne spl nil ozna mo -
va ciu po vin nos� pod ¾a od se ku 3.

(6) Pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka je po vin ný 
a) za bez pe čo va� spo ¾ah li vé, bez peč né a efek tív ne pre -

vádz ko va nie zá sob ní ka,
b) za bez pe čo va� roz voj zá sob ní ka s pri hliad nu tím na

ochra nu ži vot né ho pros tre dia,
c) za bez pe čo va� usklad ňo va nie ply nu a s tým sú vi sia ce 

pod por né služ by,
d) uza tvo ri� zmlu vu o usklad ňo va ní ply nu s kaž dým,

kto o to po žia da, ak sú spl ne né tech nic ké pod mien ky 
a ob chod né pod mien ky prí stu pu a pri po je nia k zá -
sob ní ku a tech nic ké pod mien ky usklad ňo va nia ply -
nu, 

e) za bez pe či� na trans pa rent nom a ne dis kri mi nač nom
prin cí pe prí stup do zá sob ní ka a k pod por ným služ -
bám,

f) uza tvo ri� zmlu vu o prí stu pe do zá sob ní ka s kaž dým,
kto o to po žia da, ak sú spl ne né tech nic ké pod mien ky 
a ob chod né pod mien ky prí stu pu do zá sob ní ka, 

g) za bez pe či� ne dis kri mi nač né za ob chá dza nie so všet -
ký mi účast ník mi trhu,

h) za bez pe či� me ra nie usklad ňo va né ho ply nu vrá ta ne
jeho vy hod no co va nia a pred kla da nie na me ra ných
úda jov ply ná ren ské mu dis pe čin gu a na po žia da nie
účast ní kom trhu s ply nom,

i) zve rej ňo va� ob chod né pod mien ky na prí stup a vy-
uží va nie zá sob ní ka; tie to pod mien ky zve rej ní vždy
do 31. ok tób ra ka len dár ne ho roka na na sle du jú ci
rok,

j) pos ky to va� usklad ňo va cie ka pa ci ty pre vádz ko va te -
¾o vi sie te,

k) ob me dzi� usklad ňo va nie ply nu na zá kla de roz hod -
nu tia mi nis ter stva pod ¾a § 3,

l) pos ky to va� pre vádz ko va te ¾o vi pre prav nej sie te
a pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te in for má cie
ne vy hnut né na za bez pe če nie pre vádz ky schop nos ti
pre po je nej sie te,

m) pos ky to va� účast ní kom trhu s ply nom in for má cie
pot reb né na prí stup do zá sob ní ka,

n) vy prac úva� kaž do roč ne plán roz vo ja zá sob ní ka na
ob do bie pia tich ro kov a pred lo ži� mi nis ter stvu vždy
do 30. no vem bra ka len dár ne ho roka na na sle du jú ci
rok,

o) vy pra co va� kaž do roč ne ha va rij né plá ny,
p) ozna mo va� mi nis ter stvu a ply ná ren ské mu dis pe čin -

gu sku toč nos ti pot reb né na vy hlá se nie sta vu nú dze.

(7) Po vin nos ti pod ¾a od se ku 6 písm. c) sa ne vz�a hu jú
na pod por né služ by a do čas né usklad ňo va nie ply nu,
kto ré sú vi sia so za ria de nia mi na skva pal ňo va nie zem -
né ho ply nu a sú ne vy hnut né pre pro ces spät né ho sply -
ňo va nia.

§ 47

Pre vádz ko va te¾ kom bi no va nej sie te

Pre vádz ko va te¾ kom bi no va nej sie te má rov na ké prá -
va a rov na ké po vin nos ti ako pre vádz ko va te¾ pre prav nej 
sie te, pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te a pre vádz ko va -
te¾ zá sob ní ka pod ¾a toh to zá ko na v zá vis los ti od spô so -
bu kom bi ná cie sie te. Na prá va a po vin nos ti pre vádz ko -
va te ¾a kom bi no va nej sie te sa pri me ra ne vz�a hu jú
usta no ve nia § 42 a 44. 

§ 48

Prá va a po vin nos ti do dá va te ¾a ply nu

(1) Do dá va te¾ ply nu má prá vo 
a) pre dá va� plyn od be ra te ¾om ply nu v roz sa hu a za

pod mie nok vy me dze ných v po vo le ní na do dáv ku ply -
nu,

b) na do pra vu ply nu, kto rý spĺ ňa tech nic ké a ob chod né 
pod mien ky na do pra vu ply nu pre prav nou sie �ou
a dis tri buč nou sie �ou pod ¾a toh to zá ko na,

c) na usklad ne nie ply nu, kto rý spĺ ňa tech nic ké pod -
mien ky pod ¾a § 17 na usklad ne nie ply nu v zá sob ní -
koch pod ¾a toh to zá ko na,

d) po žia da� pre vádz ko va te ¾a pre prav nej sie te a pre -
vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te o pre ru še nie ale bo
ob me dze nie pre pra vy ale bo dis tri bú cie ply nu od be -
ra te ¾o vi, pre kto ré ho do dá va te¾ uza tvo ril zmlu vu
o do pra ve ply nu s pre vádz ko va te ¾om sie te. 

(2) Do dá va te¾ ply nu je po vin ný 
a) pred uza tvo re ním zmlu vy o do dáv ke ply nu na vy me -

dze nom úze mí do hod nú� sa so svo jimi od be ra te¾ mi
a do dá va te¾ mi ply nu na spl ne ní tech nic kých pod -
mie nok a ob chod ných pod mie nok do pra vy ply nu
v pre prav nej sie ti a v dis tri buč nej sie ti,

b) za bez pe či� bez peč né a spo ¾ah li vé do dáv ky ply nu
svo jim od be ra te ¾om ply nu za pod mie nok do hod nu -
tých v zmlu ve,

c) pos ky to va� od be ra te ¾om in for má cie tý ka jú ce sa cien
a tech nic kých pod mie nok do dáv ky,

d) pos ky to va� pre vádz ko va te ¾o vi sie te, kto rej je uží va -
te ¾om, tech nic ké úda je zo zmlúv o do dáv ke ply nu,
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e) pos ky to va� pre vádz ko va te ¾o vi sie te tech nic ké úda je
zo zmlúv o usklad ňo va ní ply nu, ak sú prí sluš né zá -
sob ní ky pri po je né k prí sluš nej sie ti,

f) v prí pa de sta vu nú dze ria di� sa opat re nia mi ply ná -
ren ské ho dis pe čin gu ale bo prí sluš né ho dis pe čin gu,

g) do dr žia va� rov no vá hu me dzi množ stvom ply nu vstu -
pu jú cim do sie te a množ stvom ply nu sú čas ne vy stu -
pu jú cim zo sie te, kto rej je uží va te ¾om.

(3) Ak je na vy me dze nom úze mí via ce ro dr ži te ¾ov po -
vo le nia, kto rí majú prá vo do dá va� plyn kon co vým od be -
ra te ¾om ply nu, určí mi nis ter stvo roz hod nu tím dr ži te ¾a
po vo le nia na do dáv ku, kto rý bude do dá va� plyn od be -
ra te ¾om, kto rí nie sú opráv ne ný mi od be ra te¾ mi ply nu.

§ 49

Prá va a po vin nos ti opráv ne né ho
od be ra te ¾a ply nu a kon co vé ho od be ra te ¾a ply nu 

(1) Opráv ne ný od be ra te¾ ply nu má prá vo 
a) vy bra� si do dá va te ¾a ply nu, kto rý je dr ži te ¾om po vo -

le nia na do dáv ku ply nu, pri čom pre chod k iné mu
do dá va te ¾o vi je bez plat ný; toto usta no ve nie nemá
vplyv na prí pad né zmluv né zá väz ky voči pred chá -
dza jú ce mu do dá va te ¾o vi ale bo iným účast ní kom
trhu s ply nom, 

b) po ža do va� pred uza tvo re ním zmlu vy o do dáv ke ply -
nu sprí stup ne nie in for má cií sú vi sia cich so zá klad -
ný mi ná le ži tos �a mi zmlu vy; do dá va te¾ ply nu je po -
vin ný tie to in for má cie opráv ne né mu od be ra te ¾o vi
ply nu pos kyt nú� pred uza tvo re ním zmlu vy,

c) po žia da� o pred chá dza jú ci sú hlas a usku toč ni� vý -
stav bu pria me ho ply no vo du a ten aj pre vádz ko va� za 
pod mie nok pod ¾a toh to zá ko na,

d) na do pra vu ply nu, kto rý spĺ ňa tech nic ké pod mien ky
a ob chod né pod mien ky na do pra vu ply nu pod ¾a toh to 
zá ko na,

e) na usklad ne nie ply nu, kto rý spĺ ňa tech nic ké a ob -
chod né pod mien ky na usklad ne nie ply nu v zá sob ní -
koch pod ¾a toh to zá ko na,

f) na pri po je nie od ber né ho ply no vé ho za ria de nia
k pre prav nej sie ti ale bo k dis tri buč nej sie ti, ak sú
spl ne né tech nic ké a ob chod né pod mien ky pri po je -
nia k pre prav nej sie ti a k dis tri buč nej sie ti.

(2) Opráv ne ný od be ra te¾ ply nu je po vin ný 
a) po die¾a� sa na úhra de opráv ne ných ná kla dov pre -

vádz ko va te ¾a pre prav nej sie te ale bo pre vádz ko va te -
¾a dis tri buč nej sie te, kto ré sú spo je né s pri po je ním
od ber né ho ply no vé ho za ria de nia k sie ti,

b) umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi pre prav nej sie te ale bo
pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te mon táž ur če né -
ho me rad la vrá ta ne te le met ric ké ho za ria de nia na
pre nos úda jov a umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi pre prav -
nej sie te a pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te prí -
stup k ur če né mu me rad lu a k te le met ric ké mu za ria -
de niu,

c) pos kyt nú� pot reb né úda je do dá va te ¾o vi ply nu na
prí pra vu ale bo uza tvo re nie zmlu vy o do dáv ke ply nu,

d) udr žo va� od ber né ply no vé za ria de nie v zod po ve da jú -
com tech nic kom sta ve, 

e) do dr žia va� rov no vá hu me dzi množ stvom ply nu vstu -
pu jú cim do sie te a množ stvom ply nu sú čas ne vy stu -
pu jú cim zo sie te, kto rej je uží va te ¾om.

(3) Kon co vý od be ra te¾ ply nu, kto rý nie je opráv ne ným 
od be ra te ¾om ply nu, má prá vo 
a) na do dáv ku ply nu do dá va te ¾om ur če ným pod ¾a § 48

ods. 3,
b) na pri po je nie od ber né ho ply no vé ho za ria de nia k dis -

tri buč nej sie ti, ak sú spl ne né tech nic ké a ob chod né
pod mien ky pri po je nia k dis tri buč nej sie ti.

(4) Kon co vý od be ra te¾ ply nu, kto rý nie je opráv ne ným 
od be ra te ¾om ply nu, je po vin ný 
a) po die¾a� sa na úhra de opráv ne ných ná kla dov pre -

vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te, kto ré sú spo je né
s pri po je ním od ber né ho ply no vé ho za ria de nia k sie -
ti; spô sob vý po čtu tých to ná kla dov určí úrad,

b) umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te mon -
táž ur če né ho me rad la a umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi
dis tri buč nej sie te prí stup k ur če né mu me rad lu,

c) pos kyt nú� pot reb né úda je do dá va te ¾o vi ply nu na
prí pra vu ale bo uza tvo re nie zmlu vy o do dáv ke ply nu,

d) udr žia va� od ber né ply no vé za ria de nie v zod po ve da -
jú com tech nic kom sta ve. 

(5) Vlast ník ale bo správ ca dotk nu tej ne hnu te¾ nos ti,
do kto rej je do dá va ný plyn, je po vin ný
a) umož ni� do dáv ku ply nu pre kon co vých od be ra te ¾ov

ply nu,
b) umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te ne vy -

hnut ný prí stup k to mu to od ber né mu ply no vé mu za -
ria de niu,

c) udr žia va� spo loč né od ber né ply no vé za ria de nie slú -
žia ce na tú to do dáv ku ply nu v zod po ve da jú com
tech nic kom sta ve, 

d) pos ky to va� tech nic ké úda je o tom to od ber nom ply -
no vom za ria de ní v jeho vlast níc tve ale bo sprá ve pre -
vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te.

(6) Spo loč né od ber né ply no vé za ria de nie na do dáv ku
ply nu na chá dza jú ce sa v jed nej ne hnu te¾ nos ti je sú čas -
�ou tej to ne hnu te¾ nos ti.

DRU HÝ DIEL

TECH NIC KÉ ZA RIA DE NIA

§ 50

Od ber né za ria de nia

(1) Od ber né ply no vé za ria de nie je po vin ný zria di� od -
be ra te¾ ply nu na vlast né ná kla dy. 

(2) Zria ïo va� no vé od ber né ply no vé za ria de nie, roz ši -
ro va� ale bo re kon štru o va� exis tu jú ce od ber né ply no vé
za ria de nie, kto ré ho pre vádz kou sa zme nia tech nic ké
a ob chod né pod mien ky od be ru ply nu, mož no iba po
pred chá dza jú com sú hla se pre vádz ko va te ¾a sie te, na
kto rú je pri po je ný.

(3) Za sa ho va� do od ber né ho ply no vé ho za ria de nia,
kto rým sa dis tri bu u je ne me ra ný plyn od hlav né ho uzá -
ve ru ply nu k ur če né mu me rad lu, bez sú hla su pre vádz -
ko va te ¾a dis tri buč nej sie te je za ká za né. 

(4) Uza tvo ri� prí vod ply nu hlav ným uzá ve rom ply nu
pri op ra ve od ber né ho ply no vé ho za ria de nia môže od be -
ra te¾ ply nu, kto rý je po vin ný o tom bez od klad ne in for -
mo va� pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te.

(5) V prí pa de za brá ne nia mi mo riad nej uda los ti hlav -
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ný uzá ver ply nu môže uza tvo ri� kto ko¾ vek. Uza tvo re nie
hlav né ho uzá ve ru ply nu je po vin ný bez od klad ne ozná -
mi� pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te. Opä tov né ot -
vo re nie hlav né ho uzá ve ru ply nu môže vy ko na� len oso -
ba od bor ne spô so bi lá, kto rá je po vin ná o tom
bez od klad ne in for mo va� pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej
sie te.

(6) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te má prá vo kon -
tro lo va� do dr žia va nie tech nic kých pod mie nok pod ¾a
§ 17 a do dr žia va nie pra vi diel trhu s ply nom pri pri po je -
ní a pre vádz ke od ber ných ply no vých za ria de ní, pred pi -
sov na za bez pe če nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci, bez peč nos ti tech nic kých za ria de ní, ako aj do dr -
žia va nie pod mie nok zmlu vy o do pra ve ply nu.

§ 51

Pod mien ky pri po je nia

(1) Žia da� o vy bu do va nie a pri po je nie od ber né ho ply -
no vé ho za ria de nia môže iba vlast ník ne hnu te¾ nos ti ale -
bo správ ca ne hnu te¾ nos ti. Ak žia da o pri po je nie oso ba,
kto rá nie je vlast ní kom ne hnu te¾ nos ti, je po vin ná po -
žia da� vlast ní ka ne hnu te¾ nos ti ale bo správ cu ne hnu -
te¾ nosti o pred chá dza jú ci sú hlas s vy bu do va ním a pri -
po je ním od ber né ho ply no vé ho za ria de nia; od miet nu tie
pos kyt nu tia pred chá dza jú ce ho sú hla su je pot reb né
odô vod ni�. 

(2) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te je po vin ný za -
bez pe či� za po je nie a udr žia va nie ur če né ho me rad la
ply nu a pri ja� ne vy hnut né opat re nia pot reb né na za -
brá ne nie ne opráv ne nej ma ni pu lá cii s ur če ným me rad -
lom.

(3) Na žia dos� pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sie te je
od be ra te¾ ply nu po vin ný vy ko na� ne vy hnut né úpra vy
na od ber nom ply no vom za ria de ní pri zria ïo va ní, mon -
tá ži, re kon štruk cii ply ná ren ské ho za ria de nia ale bo pri
mon tá ži ur če né ho me rad la pre vádz ko va te ¾om dis tri -
buč nej sie te.

(4) Od be ra te¾ ply nu je po vin ný umož ni� pre vádz ko va -
te ¾o vi dis tri buč nej sie te kon tro lu od ber né ho ply no vé ho
za ria de nia a ur če né ho me rad la v ter mí ne do hod nu tom
s pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sie te.

(5) Od be ra te¾ ply nu je po vin ný udr žia va� pri po je né
od ber né ply no vé za ria de nie v zod po ve da jú com tech nic -
kom sta ve.

§ 52

Do čas né vý nim ky z prí stu pu
do pre prav nej sie te a do zá sob ní ka

(1) Do dá va te¾ ply nu, kto rý má uzav re tú zmlu vu o do -
dáv ke ply nu s pev ne do hod nu tým ob je mom do dáv ky
a s po vin nos �ou za pla ti� bez oh¾a du na odob ra té množ -
stvo ply nu, môže po žia da� úrad o ude le nie do čas nej vý -
nim ky z po vin nos ti za bez pe či� pre vádz ko va te ¾o vi pre -
prav nej sie te prí stup iné ho účast ní ka trhu s ply nom do
pre prav nej sie te vte dy, ak to mu to do dá va te ¾o vi ply nu
hro zí váž na eko no mic ká ujma ale bo hro zia váž ne fi -
nanč né �až kos ti pri pl ne ní zá väz kov vy plý va jú cich z ta -
kejto zmlu vy; žia dos� sa môže tý ka� aj pre vádz ko va te ¾a
dis tri buč nej sie te a pre vádz ko va te ¾a zá sob ní ka.

(2) Hroz bou váž nej eko no mic kej ujmy a vzni kom váž -
nych fi nanč ných �až kos tí nie je stav ale bo si tu á cia, ak
do dáv ka ply nu ne kles ne pod úro veň pev né ho ob je mu
do dáv ky ply nu do hod nu tej v zmlu ve o do dáv ke ply nu
ale bo, ak mož no v zmlu ve o do dáv ke ply nu zme ni� do -
hod nu tý pev ný ob jem do dáv ky ply nu, ale bo ak do dá va -
te¾ ply nu môže ná js� iné vý cho di ská na rie še nie vznik -
nu tej si tu á cie.

(3) Žia dos� do dá va te ¾a ply nu pod ¾a od se ku 1 ob sa hu -
je 
a) ob chod né meno, práv nu for mu a síd lo práv nic kej

oso by, 
b) iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by, 
c) meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia a tr va lý po byt

čle nov šta tu tár ne ho or gá nu práv nic kej oso by,
d) dobu, na kto rú žia da ude le nie do čas nej vý nim ky,
e) dô vo dy, pre kto ré žia da ude le nie do čas nej vý nim ky,
f) no tár sky osved če nú fo to kó piu zmlu vy o do dáv ke

ply nu, kto rá je pred me tom žia dos ti o do čas nú vý -
nim ku, 

g) odô vod ne nie pot re by pl ni� zmluv né zá väz ky voči od -
be ra te ¾om ply nu, kvan ti fi ká ciu roz sa hu eko no mic -
kej ujmy a roz sa hu fi nanč ných �až kos tí, kto ré môžu
vznik nú� v prí pa de ne u de le nia do čas nej vý nim ky,

h) pri ja té opat re nia na za brá ne nie hroz by váž nej eko -
no mic kej ujmy ale bo váž nych fi nanč ných �až kos tí, 

i) úro veň pre po je nia sie te so sie �ou člen ských štá tov
Eu róp skej únie a tre tích kra jín a do siah nu tý stu peň
ich vzá jom nej pre vádz ky schop nos ti.

(4) Úrad pri roz ho do va ní o ude le ní po vo le nia na do -
čas nú vý nim ku z po vin nos ti za bez pe či� prí stup do sie te 
pri hlia da na
a) váž nos� hroz by eko no mic kej ujmy a na váž nos� fi -

nanč ných �až kos tí, kto ré hro zia ale bo môžu hro zi�
do dá va te ¾o vi ply nu a kto ré majú sú vis los� so zmlu -
vou o do dáv ke ply nu, kto rá je pred me tom žia dos ti,

b) vplyv na sku toč ne do siah nu tú kon ku ren ciu na trhu
s ply nom,

c) pos ta ve nie do dá va te ¾a ply nu na trhu s ply nom,
d) do hod nu té pod mien ky zmlu vy o do dáv ke ply nu, kto -

rá je pred me tom žia dos ti vrá ta ne roz sa hu, v akom je
mož né vy ko na� zme ny tej to zmlu vy s pri hliad nu tím
na trh s ply nom,

e) vy na lo že né úsi lie do dá va te ¾a ply nu na to, aby za brá -
nil hroz be váž nej eko no mic kej ujmy a vzni ku váž -
nych fi nanč ných �až kos tí, kto ré môžu vznik nú� zo
zmlu vy o do dáv ke ply nu, kto rá je pred me tom žia dos -
ti, 

f) roz sah, v akom mo hol do dá va te¾ ply nu v čase pod pí -
sa nia zmlu vy o do dáv ke ply nu pred ví da�, že v sú vis -
los ti s usta no ve nia mi toh to zá ko na môže vznik nú�
váž na eko no mic ká ujma ale bo váž ne fi nanč né �až -
kos ti,

g) úro veň pre po je nia sie te so sie �ou iných člen ských
štá tov Eu róp skej únie a tre tích štá tov a na stu peň
vzá jom nej pre vádz ky schop nos ti tých to sie tí.

(5) Roz hod nu tie o ude le ní do čas nej vý nim ky z po vin -
nos ti za bez pe či� prí stup do sie te ob sa hu je
a) ob chod né meno, práv nu for mu a síd lo práv nic kej

oso by, 
b) iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by,
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c) meno a priez vis ko, dá tum na ro de nia a tr va lý po byt
čle nov šta tu tár ne ho or gá nu práv nic kej oso by,

d) po ža do va ný roz sah ply ná ren ských za ria de ní, kto -
rých sa ude le nie do čas nej vý nim ky z po vin nos ti za -
bez pe či� prí stup do sie te bude tý ka�,

e) dobu, na kto rú sa vy dá va roz hod nu tie o po vo le ní do -
čas nej vý nim ky z po vin nos ti za bez pe či� prí stup do
sie te.

(6) Roz hod nu tie o ude le ní do čas nej vý nim ky z prí stu -
pu do sie te úrad za šle účast ní ko vi ko na nia. Mi nis ter -
stvu a Ko mi sii za šle úrad roz hod nu tie spo lu s in for má -
ciou tý ka jú cou sa ude le nej do čas nej vý nim ky. Ko mi sia
má prá vo do ôs mich týž dňov od do ru če nia roz hod nu tia
po žia da� úrad o jeho zme nu ale bo zru še nie. 

§ 53

Nové výz namné ply ná ren ské za ria de nia

(1) No vým výz namným ply ná ren ským za ria de ním na
úče ly toh to zá ko na je ply ná ren ské za ria de nie, kto ré ne -
bo lo do kon če né ale bo ne bo lo zre kon štru o va né do účin -
nos ti toh to zá ko na a kto ré za bez pe čuje pre po je nie me -
dzi sie �a mi člen ských štá tov Eu róp skej únie ale bo
ply ná ren ské za ria de nie na skva pal ňo va nie zem né ho
ply nu, ale bo zá sob ník. Nové výz namné ply ná ren ské za -
ria de nie musí zvy šo va� hos po dár sku sú �až a bez peč -
nos� pri do dáv ke ply nu a zá ro veň ri zi ko spo je né s jeho
vý stav bou je také, že bez ude le nia vý nim ky z po vin nos ti 
za bez pe či� prí stup tre tích strán do sie te a zá sob ní ka
nie je mož ná jeho vý stav ba. 

(2) Nové výz namné ply ná ren ské za ria de nie musí
vlast ni� fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je
ne zá vis lá od pre vádz ko va te ¾a sie te, v kto rom bude ply -
ná ren ské za ria de nie vy bu do va né. 

(3) Pre vádz ko va nie no vé ho výz namné ho ply ná ren -
ské ho za ria de nia je spop lat ňo va né. Pre vádz ko va nie
nového výz namné ho ply ná ren ské ho za ria de nia ne smie
na ru ši� fun go va nie trhu s ply nom.

(4) Úrad môže ude li� vý nim ku z po vin nos ti za bez pe či� 
prí stup tre tích strán do sie te a zá sob ní ka a vý nim ku
z re gu lá cie pod ¾a oso bit né ho zákona18) pre nové vý-
znam né ply ná ren ské za ria de nie ale bo pre zre kon štru o -
va né ply ná ren ské za ria de nie, kto ré výz namne zvý ši jej
ka pa ci tu a umož ní vy u ži� nové zdro je pre do dáv ku ply -
nu.

(5) Vý nim ka sa môže vz�a ho va� na celé nové vý-
znam né ply ná ren ské za ria de nie ale bo na jeho čas� a je
ča so vo ohra ni če ná.

(6) O vý nim ke roz ho du je úrad na zá kla de žia dos ti.
Úrad je po vin ný pred vy da ním roz hod nu tia vy žia da�
sta no vi sko mi nis ter stva, kto ré zve rej ňu je spo lu s roz -
hod nu tím. 

(7) Žia dos� o ude le nie vý nim ky ob sa hu je dô vo dy na jej
vy da nie, po ža do va nú dobu tr va nia a roz sah. Po dro bnos -
ti žia dos ti a zoz nam do ku men tov, kto ré je žia da te¾ po -
vin ný do lo ži� k žia dos ti, usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

(8) Ude le nie vý nim ky pre nové výz namné ply ná ren -

ské za ria de nie za bez pe ču jú ce pre po je nie me dzi sie �a mi 
člen ských štá tov Eu róp skej únie, je pot reb né pred vy -
da ním roz hod nu tia pre ro ko va� s prí sluš ným or gá nom
dotk nu té ho člen ské ho štá tu Eu róp skej únie. Sta no vi -
sko prí sluš né ho or gá nu dotk nu té ho člen ské ho štá tu
Eu róp skej únie je pre úrad zá väz né.

(9) Roz hod nu tie o ude le nej vý nim ke sa za sie la žia da -
te ¾o vi a Ko mi sii spo lu s in for má cia mi, kto ré ob sa hu jú
naj mä
a) po dro bný opis dô vo dov, na kto rých zá kla de bolo roz -

hod nu té o ude le ní vý nim ky vrá ta ne fi nanč ných in -
for má cií od ô vod ňu jú cich pot re bu ude le nia vý nim ky,

b) vy ko na né ana lý zy tý ka jú ce sa účin ku vý nim ky na
hos po dár sku sú �až a na efek tív ne fun go va nie trhu
s ply nom,

c) odô vod ne nie ča so vé ho ob do bia ude le nia vý nim ky
a po diel dotk nu tých ply ná ren ských za ria de ní na
cel ko vej ka pa ci te ply ná ren ských za ria de ní,

d) vý sle dok kon zul tá cie s prí sluš ný mi or gán mi dot-
knu té ho člen ské ho štá tu Eu róp skej únie, ak sa vý -
nim ka ude ¾u je na ply ná ren ské za ria de nie za bez pe -
ču jú ce pre po je nie me dzi sie �a mi člen ských štá tov
Eu róp skej únie,

e) po diel ply ná ren ských za ria de ní na di ver zi fi ká cii zá -
so bo va nia s ply nom. 

§ 54

Do dáv ka a me ra nie ply nu

(1) Do dáv ku ply nu je po vin ný me ra� pre vádz ko va te¾
dis tri buč nej sie te ur če ným me rad lom, kto ré kon co vé -
mu od be ra te ¾o vi ply nu bez od plat ne mon tu je, udr žia va
a pra vi del ne ove ru je správ nos� jeho me ra nia.

(2) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te je na zá kla de
uza tvo re nej zmlu vy o do pra ve ply nu po vin ný umož ni�
prí stup k na me ra ným úda jom o do dáv ke ply nu.

(3) Do dá va te¾ ply nu fak tu ru je do da né množ stvo ply -
nu na zá kla de sku toč ne na me ra ných úda jov o do dáv ke
ply nu.

(4) Ak má od be ra te¾ ply nu ale bo do dá va te¾ po chyb -
nos ti o správ nos ti me ra nia úda jov o do dáv ke ply nu
ale bo od be re ply nu ur če ným me rad lom ale bo zis tí na
ur če nom me rad le chy bu, má prá vo po žia da� pre vádz -
ko va te ¾a pre prav nej sie te ale bo pre vádz ko va te ¾a dis -
tri buč nej sie te o pre skú ša nie ur če né ho me rad la. Pre -
vádz ko va te¾ pre prav nej sie te ale bo pre vádz ko va te¾
dis tri buč nej sie te je po vin ný do 15 dní od do ru če nia
pí som nej žia dos ti za bez pe či� vý me nu ur če né ho me -
rad la a pred lo ži� ur če né me rad lo na pre skú ša nie.

(5) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te ale bo pre vádz -
ko va te¾ pre prav nej sie te je po vin ný po čas pre skú ša va -
nia ur če né ho me rad la za bez pe či� ná hrad né me rad lo.
V prí pa de zis te nia chy by ur če né ho me rad la ná kla dy
spo je né s pre skú ša ním a vý me nou hra dí pre vádz ko va -
te¾ pre prav nej sie te ale bo pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej
sie te. V prí pa de, ak ne bo li na ur če nom me rad le zis te né
chy by, hra dí ná kla dy spo je né s pre skú ša ním a vý me -
nou ten, kto o to po žia da.
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(6) Od be ra te¾ ply nu je po vin ný pre vádz ko va� od ber né 
ply no vé za ria de nie tak, aby ne po ško dil ur če né me rad -
lo. Aký ko¾ vek zá sah do ur če né ho me rad la inou oso bou
ako pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sie te je za ká za ný.

(7) Po dro bnos ti o pod mien kach pri po je nia, do dáv ky
a me ra nia ply nu a spô sob bi lan co va nia sie te usta no via
tech nic ké pod mien ky pre vádz ko va te ¾a sie te pod ¾a § 17
a pra vid lá tr hu s ply nom.1)

§ 55

Od bor ná spô so bi los�

Vy rá ba�, mon to va�, re kon štru o va�, mo der ni zo va�,
op ra vo va�, vy ko ná va� údrž bu, od bor né pre hliad ky
a od bor né skúš ky ply no vých za ria de ní môžu iba oso by
od bor ne spô so bi lé pod ¾a oso bit ných pred pi sov.

§ 56

Ochran né pás mo

(1) Ochran né pás ma sa zria ïu jú na ochra nu ply ná -
ren ských za ria de ní a pria mych ply no vo dov. 

(2) Ochran né pás mo na úče ly toh to zá ko na je prie stor 
v bez pros tred nej blíz kos ti pria me ho ply no vo du ale bo
ply ná ren ské ho za ria de nia vy me dze ný vo do rov nou
vzdia le nos �ou od osi pria me ho ply no vo du ale bo od pô -
do ry su tech no lo gic kej čas ti ply ná ren ské ho za ria de nia
me ra ný kol mo na os ply no vo du ale bo na hra nu pô do ry -
su tech no lo gic kej čas ti ply ná ren ské ho za ria de nia.
Vzdia le nos� na kaž dú stra nu od osi ply no vo du ale bo od
pô do ry su tech no lo gic kej čas ti ply ná ren ské ho za ria de -
nia je
a) 4 m pre ply no vod s me no vi tou svet los �ou do

200 mm,
b) 8 m pre ply no vod s me no vi tou svet los �ou od 201 mm

do 500 mm,
c) 12 m pre ply no vod s me no vi tou svet los �ou od

501 mm do 700 mm, 
d) 50 m pre ply no vod s me no vi tou svet los �ou nad

700 mm, 
e) 1 m pre ply no vod, kto rým sa roz vá dza plyn na za sta -

va nom úze mí obce s pre vádz ko va ným tla kom niž ším 
ako 0,4 MPa,

f) 8 m pre tech no lo gic ké ob jekty.

(3) Tech no lo gic ké ob jekty na úče ly zá ko na sú re gu -
lač né sta ni ce, fil trač né sta ni ce, ar ma túr ne uzly, za ria -
de nia pro ti ko róz nej ochra ny a te le ko mu ni kač né za ria -
de nia.

(4) Ochran né pás mo pre �a žob né son dy usta no vu je
oso bit ný práv ny pred pis.3)

(5) Vlast ní ci po zem kov, kto ré sa na chá dza jú v les -
ných prie se koch, cez kto ré sú ve de né ply ná ren ské za -
ria de nia pre vádz ko va né s tla kom nad 0,4 MPa, sú po -
vin ní umož ni� pre vádz ko va te ¾o vi sie te za cho va� vo¾ né
pásy v šír ke 2 m na obe stra ny od osi ply no vo du dis tri -
buč nej sie te a v šír ke 5 m na obe stra ny od osi ply no vo -
du pre prav nej sie te.

(6) Vy ko ná va� čin nos ti v ochran nom pás me ply ná -
ren ské ho za ria de nia môžu fy zic ké oso by ale bo práv nic -
ké oso by iba so sú hla som pre vádz ko va te ¾a sie te a pod

do h¾a dom po ve re né ho pra cov ní ka pre vádz ko va te ¾a sie -
te. 

(7) Po ško de nie ply ná ren ské ho za ria de nia, za ria de ní,
kto ré slú žia na jeho ochra nu, je za ká za né. Fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá po ško dí ply ná ren ské
za ria de nie ale bo za ria de nie, kto ré slú ži na jeho ochra -
nu, je po vin ná ok rem spô so be nej ško dy na ply ná ren -
skom za ria de ní ale bo za ria de ní, kto ré slú ži na jeho
ochra nu, uhra di� aj ško du za unik nu tý plyn, kto rý uni -
kol v dô sled ku po ško de nia ply ná ren ské ho za ria de nia
ale bo za ria de nia, kto ré slú ži na jeho ochra nu.

§ 57

Bez peč nost né pás mo 

(1) Bez peč nost né pás mo je ur če né na za brá ne nie po -
rúch ale bo ha vá rií na ply ná ren ských za ria de niach ale -
bo na zmier ne nie ich do pa dov a na ochra nu ži vo ta,
zdra via a ma jet ku osôb.

(2) Bez peč nost ným pás mom na úče ly  toh to zá ko na
sa ro zu mie prie stor vy me dze ný vo do rov nou vzdia le nos -
�ou od osi ply no vo du ale bo od pô do ry su ply ná ren ské ho 
za ria de nia me ra ný kol mo na os ale bo na pô do rys.
Vzdia le nos� na kaž dú stra nu od osi ply no vo du ale bo od
pô do ry su ply ná ren ské ho za ria de nia je
a) 10 m pri ply no vo doch s tla kom niž ším ako 0,4 MPa

pre vádz ko va ných na vo¾ nom prie stran stve a na ne -
za sta va nom úze mí, 

b) 20 m pri ply no vo doch s tla kom od 0,4 MPa do 4 MPa
a s me no vi tou svet los �ou do 350 mm, 

c) 50 m pri ply no vo doch s tla kom od 0,4 MPa do 4 MPa
a s me no vi tou svet los �ou nad 350 mm, 

d) 50 m pri ply no vo doch s tla kom nad 4 MPa s me no vi -
tou svet los �ou do 150 mm, 

e) 100 m pri ply no vo doch s tla kom nad 4 MPa s me no -
vi tou svet los �ou do 300 mm, 

f) 150 m pri ply no vo doch s tla kom nad 4 MPa s me no -
vi tou svet los �ou do 500 mm, 

g) 300 m pri ply no vo doch s tla kom nad 4 MPa s me no -
vi tou svet los �ou nad 500 mm, 

h) 50 m pri re gu lač ných sta ni ciach, fil trač ných sta ni -
ciach, ar ma túr nych uz loch.

(3) Pri ply no vo doch s tla kom niž ším ako 0,4 MPa, ak
sa nimi roz vá dza plyn v sú vis lej zá stav be, bez peč nost -
né pás ma určí v sú la de s tech nic ký mi po žia dav ka mi
pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te.

§ 58

Pre lož ka ply ná ren ské ho za ria de nia

(1) Pre lož kou ply ná ren ské ho za ria de nia na úče ly
toh to zá ko na je pre mies tne nie nie ktorých prv kov ply -
ná ren ské ho za ria de nia ale bo zme na tra sy. 

(2) Ná kla dy na pre lož ku ply ná ren ské ho za ria de nia je
po vin ný uhra di� ten, kto pot re bu pre lož ky vy vo lal, ak
sa vlast ník ply ná ren ské ho za ria de nia a ten, kto pot re -
bu pre lož ky vy vo lal, ne do hod nú inak. Vlast níc tvo ply -
ná ren ské ho za ria de nia sa pre lož kou ne me ní.
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§ 59

Ne opráv ne ný od ber ply nu

(1) Ne opráv ne ným od be rom ply nu je od ber 
a) bez uzav re tej zmlu vy ale bo v roz po re s uzav re tou

zmlu vou,
b) ne me ra né ho ply nu, 
c) bez ur če né ho me rad la ale bo s me rad lom, kto ré v dô -

sled ku ne opráv ne né ho zá sa hu od be ra te ¾a ne správ -
ne za zna me ná va od ber ply nu, 

d) bez ur če né ho me rad la ale bo s me rad lom, kto ré ne -
bo lo na mon to va né pre vádz ko va te ¾om sie te, ale bo na 
kto rom bolo po ru še né za bez pe če nie pro ti ne opráv -
ne nej ma ni pu lá cii,

e) ak od be ra te¾ ne u mož nil pre ru še nie do dáv ky ply nu;
ta ký to od ber sa za ne opráv ne ný od ber po va žu je odo
dňa, keï od be ra te¾ ne u mož nil pre ru še nie do dáv ky
ply nu,

f) ak od be ra te¾ ne do dr žal ob me dze nia ur če né do dá va -
te ¾om ply nu, pre vádz ko va te ¾om pre prav nej sie te ale -
bo pre vádz ko va te ¾om dis tri buč nej sie te,

g) ak od be ra te¾ ne do dr žal zmluv ne do hod nu té pla tob -
né pod mien ky, 

h) ak od be ra te¾ ne do dal od be ro vý dia gram.

(2) Od be ra te¾, kto rý ne opráv ne ne odo be ral plyn, je
po vin ný uhra di� do dá va te ¾o vi ply nu, pre vádz ko va te ¾o vi 
pre prav nej sie te a pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te
ško du, ak vznik la. Od be ra te¾, kto rý ne opráv ne ne odo -
be ral plyn, je po vin ný uhra di� spo lu so ško dou aj ušlý
zisk do dá va te ¾o vi ply nu, pre vádz ko va te ¾o vi pre prav nej
sie te a pre vádz ko va te ¾o vi dis tri buč nej sie te.

(3) Spô sob vý po čtu ško dy ne opráv ne ným od be rom
ply nu usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto -
rý vydá mi nis ter stvo.

TRE  T IA  HLA  VA

PRE VÁDZ KO VA NIE PO TRU BIA NA PRE PRA VU
PO HON NÝCH LÁ TOK ALE BO NA PRE PRA VU ROPY,

PRE VÁDZ KO VA NIE ZA RIA DE NÍ NA PL NE NIE
TLA KO VÝCH NÁ DOB A PRE VÁDZ KO VA NIE
ZA RIA DE NÍ NA ROZ VOD SKVA PAL NE NÉ HO

PLYN NÉ HO UH ¼O VO DÍ KA

§ 60

Na pre vádz ko va nie po tru bia na pre pra vu po hon ných 
lá tok ale bo na pre pra vu ropy (ïa lej len „po tru bie“), pre -
vádz ko va nie za ria de ní na pl ne nie tla ko vých ná dob
a pre vádz ko va nie za ria de nia na roz vod skva pal ne né ho
plyn né ho uh ¾o vo dí ka sa ne vz�a hu je oso bit ný zá kon.1)

§ 61

Prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a po tru bia 

(1) Pre vádz ko va� po tru bie môže len fy zic ká oso ba ale -
bo práv nic ká oso ba, kto rá vlast ní ale bo má iné prá va
k po tru biu a kto rej bolo vy da né po vo le nie na pre pra vu
po hon ných lá tok ale bo na pre pra vu ropy. 

(2) Pre vádz ko va te¾ po tru bia má prá vo zria ïo va�
a pre vádz ko va� te le ko mu ni kač nú sie� pot reb nú na ria -
de nie pre vádz ky po tru bia a na za bez pe če nie pre no su

in for má cií pot reb ných na ria de nie v sú la de s oso bit -
ným pred pi som.6)

(3) Pre vádz ko va te¾ po tru bia je po vin ný za bez pe či�
spo ¾ah li vé, bez peč né a efek tív ne pre vádz ko va nie po tru -
bia, pl ni� po žia dav ky na pre pra vu po hon ných lá tok
a ropy a na roz voj po tru bia s pri hliad nu tím na za bez pe -
če nie ochra ny ži vot né ho pros tre dia. 

§ 62

Prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a za ria de ní na
pl ne nie tla ko vých ná dob a pre vádz ko va te ¾a za ria de ní

na roz vod skva pal ne né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka

(1) Pre vádz ko va te¾ za ria de ní na pl ne nie tla ko vých
ná dob má prá vo
a) od miet nu� na pl ni� tla ko vé ná do by, ak má po do zre -

nie, že tla ko vé ná do by ne zod po ve da jú tech nic kým
po žia dav kám pod ¾a oso bit né ho pred pi su,

b) vstu po va� na po zem ky ale bo do ob jektov od be ra te ¾a
skva pal ne né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka na účely pl ne -
nia tla ko vých ná dob a na účely vy ko na nia pre hlia -
dok, skú šok, údrž by a kon tro ly tla ko vých ná dob po
pred chá dza jú com sú hla se vlast ní ka po zem ku ale bo
oso by ním opráv ne nej, 

c) vy žia da� od od be ra te ¾a skva pal ne né ho plyn né ho uh -
¾o vo dí ka tech nic kú do ku men tá ciu tla ko vých ná dob
a od ber né ho ply no vé ho za ria de nia. 

(2) Pre vádz ko va te¾ za ria de ní na pl ne nie tla ko vých
ná dob je po vin ný
a) za bez pe či� 

1. bez peč nos� pre vádz ky, 
2. pre ven ciu pro ti ha vá rii,
3. bez peč nos� a ochra nu zdra via, 
4. pre ven tív ne ochran né opat re nia,
5. spo ¾ah li vé, bez peč né a efek tív ne pre vádz ko va nie

za ria de ní na pl ne nie tla ko vých ná dob s pri hliad -
nu tím na za bez pe če nie ochra ny ži vot né ho pro-
stre dia.

b) pl ni� skva pal ne ný plyn ný uh ¾o vo dík len do tla ko -
vých ná dob zod po ve da jú cich tech nic kým po žia dav -
kám pod ¾a oso bit né ho pred pi su,

c) pl ni� skva pal ne ný plyn ný uh ¾o vo dík do vlast ných
tla ko vých ná dob ale bo do cu dzích tla ko vých ná dob
len s pí som ným sú hla som ich vlast ní ka,

d) vies� evi den ciu vlast ných tla ko vých ná dob.

(3) Pre vádz ko va te¾ za ria de ní na roz vod skva pal ne né -
ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka má prá vo
a) vy žia da� od od be ra te ¾a skva pal ne né ho plyn né ho uh -

¾o vo dí ka tech nic kú do ku men tá ciu od ber né ho ply -
no vé ho za ria de nia,

b) vstu po va� na po zem ky ale bo do ob jektov od be ra te ¾a
skva pal ne né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka na účely pre -
hlia dok, skú šok, údrž by a kon tro ly roz vo du skva -
pal ne ných plyn ných uh ¾o vo dí kov po pred chá dza jú -
com sú hla se vlast ní ka po zem ku ale bo oso by ním
opráv ne nej.

(4) Pre vádz ko va te¾ za ria de ní na roz vod skva pal ne né -
ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka je po vin ný
a) za bez pe či� 

1. bez peč nos� pre vádz ky, 
2. pre ven ciu pro ti ha vá rii,
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3. bez peč nos� a ochra nu zdra via, 
4. pot reb né pre ven tív ne ochran né opat re nia,
5. spo ¾ah li vé, bez peč né a efek tív ne pre vádz ko va nie

za ria de ní na roz vod skva pal ne né ho plyn né ho uh -
¾o vo dí ka s pri hliad nu tím na za bez pe če nie ochra -
ny ži vot né ho pros tre dia,

6. me ra nie do da né ho skva pal ne né ho plyn né ho uh -
¾o vo dí ka vrá ta ne je ho vy hod no co va nia a pred kla -
da nie vý sled kov me ra nia od be ra te ¾o vi skva pal ne -
né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka,

b) vy pra co va� kaž do roč ne ha va rij né plá ny.

§ 63

Ochran né pás mo po tru bia 

(1) Ochran né pás mo po tru bia je na úče ly toh to zá ko -
na prie stor v blíz kos ti po tru bia, kto rý je ur če ný na za -
bez pe če nie ply nu lej pre vádz ky po tru bia a na za bez pe -
če nie bez peč nos ti osôb a ma jet ku. Vlast ní ci a uží va te lia 
ne hnu te¾ nos tí v ochran nom pás me sú po vin ní zdr ža�
sa všet ké ho, čo by moh lo po ško di� po tru bie a ohroz i�
ply nu los� a bez peč nos� pre vádz ky. 

(2) Ochran né pás mo po tru bia je vy me dze né zvis lý mi
plo cha mi ve de ný mi vo vo do rov nej vzdia le nos ti 300 m
po oboch stra nách od osi po tru bia. 

§ 64

Ob me dze nia v ochran nom pás me po tru bia 

(1) V ochran nom pás me po tru bia je za ká za né zria ïo -
va� ob jekty oso bit nej dô le ži tos ti, �až né jamy prie skum -
ných a �a žob ných pod ni kov a od va ly. 

(2) V ochran nom pás me po tru bia je za ká za né do
vzdia le nos ti
a) 200 m od osi po tru bia sta va� na vod nom toku mos ty

a vod né die la, 
b) 150 m od osi po tru bia po zdĺž po tru bia sú vis le za sta -

vo va� po zem ky, sta va� ïal šie dô le ži té ob jekty a bu -
do va� že lez nič né tra te, 

c) 100 m od osi po tru bia sta va� aké ko¾ vek stav by, 
d) 50 m od osi po tru bia sta va� ka na li zač nú sie�, 
e) 20 m od osi po tru bia sta va� po tru bie na pre pra vu

iných lá tok s vý nim kou hor ¾a vých lá tok I. a II. trie dy,
f) 10 m od osi po tru bia vy ko ná va� čin nos ti, naj mä vý -

ko py, son dy, od pra tá va nie a na vr šo va nie ze mi ny
a vy sá dza nie stro mov, kto ré by moh li ohroz i� bez -
peč nos� po tru bia a ply nu los� pre vádz ky.

(3) Elek tric ké ve de nie mož no zria ïo va� naj me nej
v ta kej vzdia le nos ti od po tru bia, aby sa za cho va li
ochran né pás ma pod ¾a § 36.

TRE T IA  ČASŤ
VÝ KON ŠTÁT NE HO DO ZO RU

§ 65

Štát na ener ge tic ká in špek cia

(1) Štát na ener ge tic ká in špek cia (ïa lej len „in špek -

cia“) vy ko ná va do zor nad do dr žia va ním po vin nos tí fy -
zic kých osôb a práv nic kých osôb pod ¾a dru hej čas ti
toh to zá ko na a pod ¾a oso bit né ho predpisu19) s oso bit -
ným zre te ¾om na pl ne nie po vin nos tí
a) dr ži te ¾ov po vo le ní tý ka jú cich sa pl ne nia úloh

1. vo vše obec nom hos po dár skom zá uj me,
2. za bez pe če nia bez peč nos ti a spo ¾ah li vos ti pre -

vádz ko va nia sús tav a sie tí,
3. za bez pe če nia ochra ny od be ra te ¾ov elek tri ny v do -

mác nos ti a od be ra te ¾ov ply nu v do mác nos ti,
4. vy plý va jú cich z roz hod nu tia o sú hla se na vý stav -

bu pria me ho elek tric ké ho ve de nia a z roz hod nu -
tia na vý stav bu pria me ho ply no vo du,

5. na pred chá dza nie sta vu nú dze a pri vy hlá se ní
sta vu nú dze,

6. vplý va jú cich z ob ran né ho plá nu a plá nu ob no vy
sús ta vy,

7. ulo že ných v sú vis los ti s pri ja tím opat re ní pod ¾a
§ 3,

8. vy pra co va nia tech nic kých pod mie nok sús ta vy
a sie te pod ¾a § 17,

b) fy zic kých osôb a práv nic kých osôb, kto rým bolo vy -
da né osved če nie o sú la de in ves tič né ho zá me ru
s dlho do bou kon cep ciou ener ge tic kej po li ti ky pod ¾a
§ 11,

c) fy zic kých osôb a práv nic kých osôb, kto ré vy ko ná va -
jú čin nos ti v ener ge ti ke, na kto ré sa ne vy ža du je po -
vo le nie v roz sa hu pod ¾a pís me na a),

d) iných fy zic kých osôb a práv nic kých osôb, kto rým sú
uk la da né po vin nos ti tý ka jú ce sa pl ne nia úloh uve -
de ných v pís me ne a),

e) na vy ko ná va nie čin nos tí v ener ge ti ke a po vin nos tí
fy zic kých osôb a práv nic kých osôb v ochran ných
pás mach sús ta vy, ochran ných pás mach a bez peč -
nost ných pás mach ply ná ren ských za ria de ní
a v ochran ných pás mach po tru bí na pre pra vu po -
hon ných lá tok ale bo ropy,

 f) vy plý va jú cich z opat re ní ulo že ných in špek ciou a in -
špek to rát mi.

(2) In špek cia je práv nic ká oso ba. In špek cia je roz poč -
to vá or ga ni zá cia štá tu za po je ná fi nanč ný mi vz�ah mi na 
roz po čet mi nis ter stva, kto rá v rám ci svoj ho roz po čtu
za bez pe ču je vý dav ky na čin nos� kraj ských in špek to rá -
tov (ïa lej len „in špek to rát“). Síd lom in špek cie je Tren -
čín.

(3) In špek ciu ria di a za jej čin nos� zod po ve dá ge ne rál -
ny ria di te¾, kto ré ho vy me nú va a od vo lá va ve dú ci slu -
žob né ho úra du mi nis ter stva na zá kla de vý sled kov vý -
be ro vé ho ko na nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su.20)
Ge ne rál ny ria di te¾ in špek cie plní úlo hy spo je né s uplat -
ňo va ním štát no za mes tna nec kých vz�a hov a s or ga ni -
zač ným za bez pe če ním čin nos tí slu žob né ho úra du. Ge -
ne rál ny ria di te¾ in špek cie vy ko ná va funk ciu ve dú ce ho
slu žob né ho úra du. 

(4) In špek cia je slu žob ným úra dom štát nych za mest -
nan cov, kto rí vy ko ná va jú štát nu služ bu v in špek cii
a na in špek to rá toch; je za mest ná va te ¾om za mest nan -
cov, kto rí vy ko ná va jú prá ce vo ve rej nom zá uj me v in -
špek cii a na in špek to rá toch.
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(5) In špek cii sú pod ria de né in špek to rá ty. Na čele in -
špek to rá tu je ria di te¾, kto ré ho vy me nú va a od vo lá va ge -
ne rál ny ria di te¾ in špek cie na zá kla de vý sled kov vý be ro -
vé ho ko na nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su.20)

(6) In špek to rát koná a roz ho du je v administratívno-
práv nych ve ciach samo stat ne.

(7) In špek cia 
a) ria di vý kon štát ne ho do zo ru a čin nos� in špek to rá -

tov,
b) ukla dá opat re nia na od strá ne nie zis te ných ne do -

stat kov s plat nos �ou pre sa hu jú cou územ nú pô sob -
nos� jed né ho in špek to rá tu,

c) ukla dá po ku ty pod ¾a § 66,
d) po ve ru je kom pe ten cia mi uve de ný mi v od se ku 1 in -

špek to rát aj mimo jeho územ nej pô sob nos ti,
e) roz ho du je ako od vo la cí or gán pro ti roz hod nu tiam

vy da ným in špek to rát mi,
f) vy dá va roz hod nu tia a pred bež né opat re nia v správ -

nom ko na ní,21)
g) vy ko ná va skúš ky in špek to rov in špek cie a in špek to -

rá tov, ve die evi den ciu in špek to rov a vy da ných pre-
uka zov.

(8) In špek to rát
a) vy ko ná va do zor nad do dr žia va ním po vin nos tí pod ¾a

od se ku 1, 
b) ukla dá opat re nia na od strá ne nie zis te ných nedo-

stat kov,
c) vy dá va roz hod nu tia a pred bež né opat re nia v správ -

nom ko na ní,21)
d) ukla dá po ku ty pod ¾a § 66.

(9) Úlo hy do zo ru vy ko ná vajú in špek cia a in špek to rát
pros tred níc tvom in špek to rov. In špek tor je štát nym za -
mest nan com a jeho štát no za mes tna nec ké vz�a hy
upra vu je oso bit ný pred pis.20) In špek to ra po spl ne ní
kva li fi kač ných pred po kla dov a úspeš ne vy ko na nej
skúš ke, s vý nim kou in špek to rov uve de ných v od se ku
14, vy me nú va a od vo lá va ge ne rál ny ria di te¾. Roz sah
po žia da viek na od bor nú spô so bi los�, pod mien ky a po-
stup pri vy ko na ní skúš ky od bor nej spô so bi los ti usta -
no ví slu žob ný pred pis in špek cie.

(10) In špek tor pri vý ko ne štát ne ho do zo ru je opráv -
ne ný vstu po va� na po zem ky, do ob jektov a za ria de ní
kon tro lo va ných fy zic kých osôb a práv nic kých osôb, vy -
ko ná va� pot reb né zis �o va nia, na ze ra� do prí sluš ných
do kla dov a vy ža do va� pot reb né vy svet le nia.

(11) Pri zis te ní ne dos tat kov je in špek tor opráv ne ný
uk la da� opat re nia na mies te na od strá ne nie zis te ných
zá vad a ne dos tat kov. Z vy ko na né ho do zo ru vy ho to ví in -
špek tor pro to kol, do kto ré ho za zna me ná zis te né nedo-
stat ky a ulo že né opat re nia. Pro to kol o vý sled ku vy ko -
na né ho do zo ru odo vzdá dr ži te ¾o vi po vo le nia ale bo inej
fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, u kto rej bol do -
zor vy ko na ný.

(12) In špek tor pri vý ko ne do zo ru je po vin ný
a) pre u ká za� sa pre u ka zom in špek to ra,
b) za cho vá va� voči tre tím oso bám ml čan li vos� o sku -

toč nos tiach, o kto rých sa pri vý ko ne do zo ru doz ve -
del. Táto po vin nos� ml čan li vos ti trvá aj po skon če ní

plat nos ti po ve re nia na vy ko na nie kon tro ly ale bo
skon če ní štát no za mes tna nec ké ho po me ru s in špek -
ciou. O zba ve ní po vin nos ti ml čan li vos ti roz ho du je
ge ne rál ny ria di te¾.

(13) Fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba pod lie ha júce
do zo ru pod ¾a toh to zá ko na, sú po vinné pos ky to va� in -
špek to rom pot reb nú sú čin nos�, umož ni� im vstup na
po zem ky, do ob jektov a za ria de ní, pred lo ži� im pot reb -
né ma te riá ly, do ku men tá ciu a poda� po ža do va né vy -
svet le nia.

(14) Do zor pod ¾a toh to zá ko na v ener ge tic kých za ria -
de niach slú žia cich na za bez pe če nie bez peč nos ti štá tu
a vo vy bra ných ob jektoch a za ria de niach v pô sob nos ti
Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky, Ozbro je -
ných síl Slo ven skej re pub li ky, Že lez nič nej po lí cie Slo -
ven skej re pub li ky, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že
Slo ven skej re pub li ky, Že lez níc Slo ven skej re pub li ky
a Slo ven skej in for mač nej služ by vy ko ná va jú in špek to -
ri, kto rých po spl ne ní kva li fi kač ných pred po kla dov
a úspeš nom vy ko na ní skúš ky od bor nej spô so bi los ti na
in špek cii vy me nú va jú a od vo lá va jú ve dú ci tých to or gá -
nov, do ktorých pô sob nos ti pat ria. 

(15) Síd la a územ ná pô sob nos� in špek to rá tov je v prí -
lo he č. 1. 

(16) Ge ne rál ny ria di te¾ in špek cie je opráv ne ný v odô -
vod ne ných prí pa doch v rám ci síd la a územ nej pô sob -
nos ti in špek to rá tov zria ïo va� de ta šo va né pra co vi ská,
kto ré ria di ria di te¾ in špek to rá tu. 

SPRÁV NE DE LIK TY

§ 66

Správ ne de lik ty

(1) In špek cia ulo ží po ku tu dr ži te ¾o vi po vo le nia ale bo
inej fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be vo výš ke
a) od 5 mi lió nov Sk do 50 mi lió nov Sk za po ru še nie po -

vin nos tí
1. uk la da ných vo vše obec nom hos po dár skom zá uj -

me,
2. za bez pe če nia bez peč nos ti a spo ¾ah li vos ti pre -

vádz ko va nia sús tav a sie tí,
3. uk la da ných na pred chá dza nie sta vu nú dze a pri

pred chá dza ní sta vu nú dze,
4. ulo že ných v sú vis los ti s pri ja tím opat re ní pod ¾a

§ 3,
5. ve de nia od de le nej evi den cie na úče ly úč tov níc tva, 

od de le nia pre vádz ko va nia pre no so vej sús ta vy,
od de le nia pre vádz ko va nia dis tri buč nej sús ta vy,
od de le nia pre vádz ko va nia pre prav nej sie te, od de -
le nia pre vádz ko va nia dis tri buč nej sie te,

b) od 1 mi lió na Sk do 5 mi lió nov Sk za po ru še nie po vin -
nos tí 
1. v sú vis los ti so za bez pe če ním ochra ny od be ra te ¾ov 

elek tri ny v do mác nos ti a od be ra te ¾ov ply nu v do -
mác nos ti,

2. vy plý va jú cich z roz hod nu tia o sú hla se na vý stav -
bu pria me ho ve de nia ale bo z roz hod nu tia na vý -
stav bu pria me ho ply no vo du,
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3. v ochran ných pás mach sús ta vy, v ochran ných
pás mach a bez peč nost ných pás mach ply ná ren -
ských za ria de ní a v ochran ných pás mach po tru bí
na pre pra vu po hon ných lá tok ale bo ropy,

4. ulo že ných v § 10,
c) od 100 000 Sk do 1 mi lió na Sk za po ru še nie po vin -

nos tí 
1. pos kyt nú� spo lu prá cu ale bo sú čin nos� or gá nom

in špek cie ale bo mi nis ter stvu pri vý ko ne do zo ru
pod ¾a toh to zá ko na,

2. umož ni� vstup na po zem ky, do ob jektov a do za -
ria de ní or gá nom in špek cie pri vý ko ne do zo ru
pod ¾a toh to zá ko na,

3. pred lo ži� vý ka zy ale bo pos kyt nú� in for má cie mi -
nis ter stvu ale bo in špek cii v roz sa hu, spô so bom
a v ter mí noch pod ¾a toh to zá ko na

4. ohlá si� za čia tok, zme nu ale bo ukon če nie vý ko nu
čin nos ti, na kto rú sa ne vy ža du je po vo le nie.

(2) Pri opa ko va nom po ru še ní sa po ku ta pod ¾a
odseku 1 zvy šu je až na dvoj ná so bok.

(3) Pri ur če ní výš ky po ku ty sa pri hlia da naj mä na zá -
važ nos�, spô sob, čas tr va nia a mož né ná sled ky po ru še -
nia po vin nos tí. 

(4) Po ku tu mož no ulo ži� do jed né ho roka odo dňa,
keï in špek cia zis ti la po ru še nie po vin nos tí, naj ne skôr
však do pia tich ro kov odo dňa, keï k po ru še niu po vin -
nos tí do šlo.

(5) Vý no sy z po kút sú príj mom štát ne ho roz po čtu.

(6) Kó piu roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty s do lož kou
vy ko na te¾ nos ti za šle in špek cia miest ne prí sluš né mu
da ňo vé mu úra du.

ŠTVR TÁ  ČASŤ
SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ

A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 67

Vz�ah k správ ne mu po riad ku

Na ko na nie vo ve ciach upra ve ných tým to zá ko nom
sa vz�a hu je vše obec ný pred pis o správ nom ko na ní,21)
ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak. 

§ 68

Dô ver nos� in for má cií

(1) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy, dis tri buč nej
sús ta vy, pre prav nej sie te, dis tri buč nej sie te a zá sob ní -
ka je po vin ný za cho va� dô ver nos� oh¾a dom ob chod -
ných in for má cií zís ka ných pri svo jej čin nos ti, kto ré sú
pred me tom ob chod né ho ta jom stva;22) to sa ne vz�a hu je
na pos ky to va nie in for má cií pod ¾a § 19.

(2) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy, dis tri buč nej
sús ta vy, pre prav nej sie te, dis tri buč nej sie te a zá sob ní -
ka je opráv ne ný pos kyt nú� in for má cie pod ¾a od se ku 1

v prí pa de, ak má po vin nos� pos kyt nú� in for má cie na
zá kla de toh to zá ko na ale bo oso bit né ho pred i su.1)

(3) Ob chod né in for má cie, kto ré ne ma jú dô ver ný cha -
rak ter, sa pos ky tu jú trans pa rent ným a ne dis kri mi nač -
ným spô so bom pre všet ky opráv ne né oso by.

§ 69

Pre chod né usta no ve nia

(1) Po vo le nia na pod ni ka nie v ener ge ti ke vy da né po-
d¾a do te raj ších pred pi sov ostá vajú v plat nos ti do 31.
de cem bra 2005. Pred uply nu tím tej to le ho ty sú dr ži te -
lia po vo le ní na pod ni ka nie v ener ge tic kých od vet viach
po vin ní v le ho te do 31. ok tób ra 2005 po žia da� o vy da nie 
po vo le nia pod ¾a toh to zá ko na. 

(2) Vý rob ca elek tri ny vy pra cu je a pred lo ží plán roz vo -
ja vý ro by elek tri ny pod ¾a § 21 ods. 2 písm. j) pr vý krát do 
30. ap rí la 2005. 

(3) Pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta vy vy pra cu je
a pred lo ží plán roz vo ja pre no so vej sús ta vy vrá ta ne plá -
nu roz vo ja spo jo va cích ve de ní pod ¾a § 22 ods. 2
písm. zb) pr vý krát do 30. ap rí la 2005. 

(4) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy vy pra cu je
a pred lo ží plán roz vo ja sús ta vy pod ¾a § 24 ods. 2
písm. r) pr vý krát do 30. ap rí la 2005. 

(5) Vý rob ca ply nu vy pra cu je a pred lo ží plán vý ro by
ply nu a plán roz vo ja �a žob nej sie te pod ¾a § 40 ods. 2
písm. i) pr vý krát do 30. ap rí la 2005. 

(6) Pre vádz ko va te¾ pre prav nej sie te vy pra cu je a pred -
lo ží plán roz vo ja pre prav nej sie te vrá ta ne plá nu roz vo ja
pre po je ní pod ¾a § 41 ods. 6 písm. t) pr vý krát do 30. ap -
rí la 2005. 

(7) Pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sie te pri pra ví a pred -
lo ží plán roz vo ja dis tri buč nej sie te pod ¾a § 43 ods. 6
písm. u) pr vý krát do 30. ap rí la 2005. 

(8) Pre vádz ko va te¾ zá sob ní ka vy pra cu je a pred lo ží
plán roz vo ja zá sob ní ka pod ¾a § 46 ods. 6 písm. n) pr vý -
krát do 30. ap rí la 2005.

(9) Ko na nia za ča té pred na do bud nu tím účin nos ti
toh to zá ko na sa do kon čia pod ¾a do te raj ších pred pi sov.
Ko na nie do kon čí or gán prí sluš ný na ko na nie v čase,
keï sa ko na nie za ča lo.

(10) Opráv ne nia k cu dzím ne hnu te¾ nos tiam, ako aj
ob me dze nia ich uží va nia, kto ré vznik li pred účin nos -
�ou toh to zá ko na, zos tá va jú ne do tknu té.

(11) Ochran né pás ma vy tý če né pod ¾a do te raj ších
pred pi sov a vý nim ky z nich zos tá va jú za cho va né aj po
na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na.

(12) Vý kon do zo ru za ča tý pred na do bud nu tím účin -
nos ti toh to zá ko na sa do kon čí pod ¾a do te raj ších pred -
pi sov. Do zor do kon čí or gán prí sluš ný na vý kon do zo ru
v čase, keï sa vý kon do zo ru za čal.

(13) Usta no ve nia zmlúv o do dáv ke elek tri ny, o do dáv -
ke ply nu, o pre no se elek tri ny, o pre pra ve ply nu, o dis -

Čiastka 277 Zbierka zákonov č. 656/2004 Strana 6533

22) § 17 až 20 Ob chod né ho zá kon ní ka.



tri bú cii elek tri ny, o dis tri bú cii ply nu a o usklad ňo va ní
ply nu, kto ré boli uza tvo re né pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov, zos tá va jú v plat nos ti, ak nie sú v roz po re s tým to
zá ko nom; usta no ve nia tých to zmlúv, kto ré sú v roz po re 
s tým to zá ko nom, sú účast ní ci zmlúv po vin ní uvies� do
sú la du s tým to zá ko nom do 31. de cem bra 2005, inak
strá ca jú plat nos�. 

(14) Zmlu vy uza tvo re né pod ¾a člán ku 3 ods. 1 smer ni -
ce 91/296/EHS o tran zi te zem né ho ply nu sie �a mi,
u kto rých do hod nu tá doba plat nos ti ešte ne up ly nu la
a kto ré sa vy ko ná va jú pod ¾a pod mie nok tej to smer ni ce, 
zos tá va jú v plat nos ti aj po na do bud nu tí účin nos ti toh -
to zá ko na. Zmlu vy o tran zi te elek tri ny a o tran zi te ply -
nu uza tvo re né pod ¾a do te raj ších pred pi sov, zos tá va jú
v plat nos ti do doby do hod nu tej me dzi účast ník mi
zmlu vy; túto dobu plat nos ti účast ní ci zmlu vy ne mô žu
po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na pre dĺ ži�.

(15) Ak do jde k od de le niu čin nos ti pod ¾a § 23, 25, 42
a 44 a v dô sled ku toho k vzni ku no vé ho práv ne ho sub -
jek tu, ten je po vin ný po žia da� o vy da nie po vo le nia na
pod ni ka nie v ener ge ti ke do troch me sia cov od od de le -
nia čin nos ti s tým, že ta ký to sub jekt je opráv ne ný pod -
ni ka� v ener ge ti ke až do zá pi su po vo le nej čin nos ti do
ob chod né ho re gis tra.

§ 70

Zá ve reč né usta no ve nie

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 2.

§ 71

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa:
1. Zá kon č. 70/1998 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne zá -

ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ -
nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní
zá ko na č. 276/2001 Z. z., zá ko na č. 208/2002 Z. z., zá -
ko na č. 405/2002 Z. z., zá ko na č. 24/2004 Z. z. a zá ko -
na č. 215/2004 Z. z.

2. Vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej
re pub li ky č. 548/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu je naj -
men ší ob jem roč nej spot re by elek tri ny a ply nu pre
opráv ne ných od be ra te ¾ov a naj vy šší prí pust ný po diel
elek tri ny vy ro be nej v za hra ni čí na roč nej spot re be
opráv ne né ho od be ra te ¾a.

3. Vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej
re pub li ky č. 549/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po -
dro bnos ti o pra vid lách roz vo du elek tri ny a ply nu pre
opráv ne ných od be ra te ¾ov.

Čl. II

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb.
o prie stup koch v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 524/1990 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 266/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 295/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 511/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -

skej re pub li ky č. 237/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 248/1994 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 249/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 250/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 202/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 207/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 265/1995 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 285/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 160/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 168/1996 Z. z., zá ko na
č. 143/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 319/1998 Z. z., zá ko na č. 298/1999 Z. z.,
zá ko na č. 313/1999 Z. z., zá ko na č. 195/2000 Z. z., zá -
ko na č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 367/2000 Z. z., zá ko -
na č. 122/2001 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 253/2001 Z. z., zá ko na č. 441/2001 Z. z., zá ko na
č. 490/2001 Z. z., zá ko na č. 507/2001 Z. z., zá ko na
č. 139/2002 Z. z., zá ko na č. 422/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 430/2003 Z. z., zá ko na
č. 510/2003 Z. z., zá ko na č. 515/2003 Z. z., zá ko na
č. 534/2003 Z. z., zá ko na č. 364/2004 Z. z. a zá ko na
č. 533/2004 Z. z. sa mení tak to:

§ 41 sa vy púš �a.

Čl. III

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb.,  zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 233/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 164/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1996 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 290/1996 Z. z., zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na
č. 379/1997 Z. z., zá ko na č. 70/1998 Z. z., zá ko na
č. 76/1998 Z. z., zá ko na č. 126/1998 Z. z., zá ko na
č. 129/1998 Z. z., zá ko na č. 140/1998 Z. z., zá ko na
č. 143/1998 Z. z., zá ko na č. 144/1998 Z. z., zá ko na
č. 161/1998 Z. z., zá ko na č. 178/1998 Z. z., zá ko na
č. 179/1998 Z. z., zá ko na č. 194/1998 Z. z., zá ko na
č. 263/1999 Z. z., zá ko na č. 264/1999 Z. z., zá ko na
č. 119/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na
č. 236/2000 Z. z., zá ko na č. 238/2000 Z. z., zá ko na
č. 268/2000 Z. z., zá ko na č. 338/2000 Z. z., zá ko na
č. 223/2001 Z. z., zá ko na č. 279/2001 Z. z., zá ko na
č. 488/2001 Z. z., zá ko na č. 554/2001 Z. z., zá ko na
č. 261/2002 Z. z., zá ko na č. 284/2002 Z. z., zá ko na
č. 506/2002 Z. z., zá ko na č. 190/2003 Z. z., zá ko na
č. 219/2003 Z. z., zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá ko na
č. 423/2003 Z. z., zá ko na č. 515/2003 Z. z., zá ko na
č. 586/2003 Z. z., zá ko na č. 602/2003 Z. z., zá ko na
č. 347/2004 Z. z., zá ko na č. 350/2004 Z. z., zá ko na
č. 365/2004 Z. z., zá ko na č. 420/2004 Z. z., zá ko na
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č. 533/2004 Z. z. a zá ko na č. 544/2004 Z. z. sa mení
tak to:

§ 3 ods. 2 písm. d) znie: 
„d) vý ro ba, pre nos, dis tri bú cia, do dáv ka elek tri ny, vý ro -

ba, pre pra va, dis tri bú cia, do dáv ka a usklad ňo va nie
ply nu, pre vádz ko va nie po tru bí na pre pra vu po hon -
ných lá tok ale bo ropy, pre vádz ko va nie za ria de ní na
pl ne nie tla ko vých ná dob a roz vod skva pal ne né ho
plyn né ho uh ¾o vo dí ka,17)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 17 znie:
„17) § 5 ods. 2 zá ko na č. 656/2004 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne

nie ktorých zá ko nov.“.

Čl. IV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z., zá -
ko na č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko na
č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 217/2003 Z. z., zá ko na
č. 245/2003 Z. z., zá ko na č. 450/2003 Z. z., zá ko na
č. 469/2003 Z. z., zá ko na č. 583/2003 Z. z., zá ko na
č. 5/2004 Z. z., zá ko na č. 199/2004 Z. z., zá ko na
č. 204/2004 Z. z., zá ko na č. 347/2004 Z. z., zá ko na
č. 382/2004 Z. z., zá ko na č. 434/2004 Z. z., zá ko na
č. 533/2004 Z. z., zá ko na č. 541/2004 Z. z. a zá ko na
č. 572/2004 Z. z. sa me ní tak to:

V Sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žky 206 až
209 zne jú:

„Po lo žka 206
a) Ude le nie po vo le nia na do čas nú vý nim ku z po vin nos -

ti za bez pe či� prí stup do siete46a) ..............100 000 Sk
b) Ude le nie vý nim ky z po vin nos ti za bez pe či� prí stup

tre tích strán do sie te a do zá sob ní ka a vý nim ku z re -
gu lá cie pre no vé výz namné ply ná ren ské za ria de nia
ale bo pre zre kon štru o va né zariadenia46b)
..............................................................100 000 Sk

46a) § 52 zá ko na č. 656/2004 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne nie -
ktorých zá ko nov.

46b) § 53 zá ko na č. 656/2004 Z. z.

Po lo žka 207

Vy da nie po vo le nia fy zic kej oso be ale bo práv nic kej
oso be na pod ni ka nie v energetike46c)

1. na vý ro bu elek tri ny
a) nad 5 do 50 MWe ......................................50 000 Sk
b) nad 50 MWe .............................................75 000 Sk

2. na vý ro bu ply nu

a) do 34 TJ/r................................................10 000 Sk
b) nad 34 TJ/r..............................................50 000 Sk

3. na vý ro bu tep la
a) do 5 MWt..................................................10 000 Sk
b) nad 5 MWt................................................50 000 Sk

46c) § 5 zá ko na č. 656/2004 Z. z.

Po lo žka 208
a) Žia dos� o od ňa tie po vo le nia na pod ni ka nie

v energetike46d)........................................... 5 000 Sk
b) Zme na zod po ved né ho zá stup cu dr ži te ¾a po vo le nia

na pod ni ka nie v energetike46e)
................................................................. 1 000 Sk

c) Vy zna če nie zme ny ad re sy ale bo ná zvu síd la dr ži te ¾a
po vo le nia na pod ni ka nie v energetike46d)
..................................................................1 000 Sk

d) Zme na po vo le nia na pod ni ka nie v energetike46d)
................................................................. 5 000 Sk

e) Vy da nie osved če nia o sú la de in ves tič né ho zá me ru
s dlho do bou kon cep ciou ener ge tic kej politiky46f)
................................................................10 000 Sk

f) Vy da nie sú hla su na vý stav bu pria me ho ve de nia a na 
vý stav bu pria me ho plynovodu46g)..............10 000 Sk

46d) § 9 zá ko na č. 656/2004 Z. z. 
46e) § 8 zá ko na č. 656/2004 Z. z.
46f) § 11 zá ko na č. 656/2004 Z. z.
46g) § 12 a 13 zá ko na č. 656/2004 Z. z.

Po lo žka 209

Vy da nie po vo le nia fy zic kej oso be ale bo práv nic kej
oso be na pod ni ka nie v energetike46c)
a) na dis tri bú ciu elek tri ny, dis tri bú ciu ply nu, roz vod

tep la, ale bo pre vádz ko va nie za ria de nia na roz vod
skva pal ne né ho plyn né ho uh ¾o vo dí ka
1. do 50 od ber ných za ria de ní a miest .......50 000 Sk
2. nad 50 do 100 od ber ných za ria de ní a miest

..........................................................100 000 Sk
3. nad 100 od ber ných za ria de ní a miest

..........................................................200 000 Sk
b) na pre nos elek tri ny ale bo pre pra vu ply nu

..............................................................500 000 Sk
c) na usklad ňo va nie plynu .........................100 000 Sk
d) na pre vádz ko va nie po tru bí na pre pra vu po hon ných

lá tok a na pre vádz ko va nie po tru bí na pre pra vu ro py
..............................................................200 000 Sk

e) na pre vádz ko va nie za ria de nia na pl ne nie tla ko vých
ná dob ......................................................10 000 Sk

f) na do dáv ku elek tri ny a na do dáv ku ply nu
.............................................................50 000 Sk.“.

Čl. V

Účin nos�

(1) Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005
ok rem usta no ve ní uve de ných v čl. I § 18 ods. 11 pre od -
be ra te ¾ov elek tri ny v do mác nos ti a od be ra te ¾ov ply nu
v do mác nos ti, § 20 ods. 6, § 25 ods. 1, § 28
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ods. 1 písm. d) a § 44 ods. 1, kto ré na do bú da jú účin -
nos� 1. júla 2007.

(2) Usta no ve nia uve de né v čl. I § 19 ods. 3 a § 28
ods. 1 písm. c) strá ca jú účin nos� 30. júna 2007.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha č. 1
k zákonu č. 656/2004 Z. z.

SÍD LA A ÚZEM NÁ PÔ SOB NOSŤ IN ŠPEK TO RÁ TOV

In špek to rát, je ho síd lo územ ná pô sob nos�

1. Bra ti sla va Bra ti slav ský kraj

2. Tr na va Tr nav ský kraj

3. Tren čín Tren čian sky kraj

4. Nit ra Nit rian sky kraj

5. Ži li na Ži lin ský kraj

6. Ban ská Bys tri ca Ban sko bys tric ký kraj

7. Pre šov Pre šov ský kraj

8. Ko ši ce Ko šic ký kraj
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Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 656/2004 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Ko mi sie 2003/54/ES o spo loč ných pra vid lách vnú tor né ho tr hu s elek tri nou
(Ú. v. EÚ L 176, 15. 07. 2003).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Ko mi sie 2003/55/ES o spo loč ných pra vid lách vnú tor né ho tr hu s ply nom
(Ú. v. EÚ L 176, 15. 07. 2003).

3. Smer ni ca 2001/77/ES o pod po re elek tric kej ener gie vy ro be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov na vnú tor nom tr hu
(Ú. v. EÚ L 283, 27. 10. 2001).
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657

Z Á  K O N

z 26. ok tób ra 2004

o te pel nej ener ge ti ke 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met úpra vy

 (1) Ten to zá kon upra vu je 
a) pod mien ky podnikania1) v te pel nej ener ge ti ke,
b) prá va a po vin nos ti účast ní kov trhu s tep lom,
c) hos po dár nos� pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de -

ní,
d) ob me dzu jú ce opat re nia sú vi sia ce so sta vom nú dze

v te pel nej ener ge ti ke, 
e) pô sob nos� or gá nov štát nej sprá vy a obcí a vý kon

štát ne ho do zo ru v te pel nej ener ge ti ke, 
f) prá va a po vin nos ti fy zic kých osôb a práv nic kých

osôb, kto rých prá va, prá vom chrá ne né zá uj my ale bo 
po vin nos ti môžu by� dotk nu té vý ko nom práv a po -
vin nos tí účast ní kov trhu s tep lom.

(2) Pred me tom podnikania1) pod ¾a toh to zá ko na je vý -
ro ba tep la, vý ro ba a roz vod tep la ale bo roz vod tep la pre
od be ra te ¾a ale bo ko neč né ho spot re bi te ¾a. 

§ 2

Zá klad né po jmy

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie:
a) vý robou tep la fy zi kál ne a che mic ké pro ce sy v za ria -

de niach na vý ro bu tep la, kto rých vý sled kom je zís -
ka nie tep la na účel jeho pre daja na vy ku ro va nie ale -
bo na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody, ale bo na iné
te pel no e ner ge tic ké vy u ži tie,

b) vý rob com tep la fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso -
ba, kto rá vy rá ba tep lo na účel jeho pre daja a kto rá je
dr ži te ¾om po vo le nia na vý ro bu tep la pod ¾a toh to zá -
ko na,

c) za ria de ním na vý ro bu tep la za ria de nie, kto ré slú ži
na pre me nu rôz nych zdro jov ener gie na tep lo; za -
hŕňa sta veb nú čas� a tech no lo gic ké za ria de nie,

d) do dá va te ¾om fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,
kto rá je dr ži te ¾om po vo le nia na roz vod tep la pod ¾a
toh to zá ko na a kto rá do dá va tep lo od be ra te ¾o vi ale bo 
roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu
spot re bi te ¾o vi,

e) od be ra te ¾om fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,

kto rá do da né tep lo vy u ží va na vlast nú spot re bu ale -
bo na roz vod tep la ale bo množ stvo do da né ho tep la
roz po čí ta va ko neč né mu spot re bi te ¾o vi,

f) ko neč ným spot re bi te ¾om fy zic ká oso ba ale bo práv -
nic ká oso ba, kto rej do dá va te¾ do dá va tep lo pria mo
ale bo kto rej do dá va te¾ ale bo od be ra te¾ množ stvo do -
da né ho tep la roz po čí ta va a kto rý do da né tep lo vy u ží -
va vý luč ne na vlast nú spot re bu,

g) po vo le ním opráv ne nie na pod ni ka nie na vý ro bu tep -
la ale bo na vý ro bu a roz vod tep la, ale bo na roz vod
tep la,

h) po me ro vým roz de ¾o va čom tep la prí stroj na re gis trá -
ciu ča so vej in teg rá cie prie be hu tep lo ty a in di ko va nie 
po mer né ho množ stva tep la odo vzdá va né ho vy ku ro -
va cí mi te le sa mi v miest nos ti u ko neč né ho spot re bi -
te ¾a, na kto rých sú na mon to va né roz de ¾o va če vy ku -
ro va cích ná kla dov ale bo ich sní ma če,

i) do dáv kou tep la pre daj tep la na vy ku ro va nie, pre daj
tep la na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody, pre daj tep la
v tep lej úžit ko vej vode ale bo pre daj tep la na iné  vy -
užitie,

j) dis tri bú ciou tep la pre pra va tep la ve rej ným roz vo -
dom k od be ra te ¾o vi,

k) roz vo dom tep la dis tri bú cia tep la a do dáv ka tep la od -
be ra te ¾o vi,

l) sús ta vou te pel ných za ria de ní za ria de nia na vý ro bu,
roz vod ale bo spot re bu tep la,

m) ve rej ným roz vo dom tep la čas� sús ta vy te pel ných za -
ria de ní na do dáv ku tep la via ce rým od be ra te ¾om, 

n) te pel nou prí poj kou čas� sús ta vy te pel ných za ria de ní 
od ve rej né ho roz vo du po od ber né mies to na do dáv ku 
tep la je di né mu od be ra te ¾o vi tep la,

o) od ber ným mies tom zmluv ne do hod nu té mies to, na
kto rom je umies tne né ur če né meradlo2) na me ra nie
množ stva do da né ho tep la pre jed né ho od be ra te ¾a, 

p) ob jektom spot re by tep la jed na budova, prí pad ne
viac bu dov ale bo iná stav ba so za ria de ním na spot re -
bu tep la, pri čom za ria de ním na spot re bu tep la sa ro -
zu mie za ria de nie na ko neč né vy u ži tie tep la,

q) vy me dze ným úze mím úze mie, na kto rom sa do dá va -
te ¾o vi ukla dá po vin nos� dis tri bú cie a do dáv ky tep la,

r) kom bi no va nou vý ro bou tep la a elek tri ny sú čas ná
vý ro ba tep la a elek tri ny tech no ló gia mi, kto ré umož -
ňu jú sú čas né vy u ži tie tep la a elek tri ny na úče ly ich
do dá vok od be ra te ¾om ale bo ko neč ným spot re bi te -
¾om, 

s) od ber ným za ria de ním za ria de nie pri po je né na za ria -
de nie na vý ro bu tep la ale bo roz vod tep la, ur če né na
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spot re bu tep la v ob jekte ale bo v jeho čas ti, prí pad ne
v sú bo re ob jektov od be ra te ¾a.

§ 3

Zod po ved ný zá stup ca

(1) Zod po ved ným zá stup com pod ¾a toh to zá ko na je
fy zic ká oso ba usta no ve ná žia da te ¾om o po vo le nie ale bo
dr ži te ¾om po vo le nia, kto rá zod po ve dá za od bor né vy ko -
ná va nie po vo le ných čin ností pod ¾a toh to zá ko na, naj -
mä za kva lit né, včas né a správ ne pl ne nie po vin ností vý -
rob cu a do dá va te ¾a tep la uve de ných v § 15, § 16 ods. 1,
§ 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 2, a kto rá s ur če ním do funk cie
zod po ved né ho zá stup cu vy slo vi la pí som ný sú hlas, ak
zod po ved ným zá stup com nie je sám žia da te¾ o po vo le -
nie. Zod po ved ný zá stup ca musí by� v pra cov nop ráv -
nom ale bo inom práv nom vz�a hu so žia da te ¾om o po vo -
le nie ale bo s dr ži te ¾om po vo le nia, v kto rom je upra ve ná
jeho osob ná zod po ved nos� za od bor né vy ko ná va nie po -
vo le nej čin nos ti voči žia da te ¾o vi o po vo le nie ale bo dr ži -
te ¾o vi po vo le nia.

(2) Zod po ved ný zá stup ca musí spĺ ňa� pred po klad od -
bor nej spô so bi los ti a pred po klad bez ú hon nos ti.

(3) Funk ciu zod po ved né ho zá stup cu mož no vy ko ná -
va� len pre jed nu fy zic kú oso bu ale bo pre jed nu práv -
nic kú oso bu.

(4) Zod po ved ným zá stup com práv nic kej oso by ne mô -
že by� člen do zor nej rady ale bo iné ho kon trol né ho or gá -
nu tej to práv nic kej oso by.

(5) Ak zod po ved ný zá stup ca skon čil vý kon svo jej
funk cie, fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je
dr ži te ¾om po vo le nia, je po vin ná do 15 dní usta no vi� no -
vé ho zod po ved né ho zá stup cu a bez od klad ne to ozná -
mi� Úra du pre re gu lá ciu sie �o vých od vet ví (ïa lej len
„úrad“).3)

(6) Prá va a po vin nos ti fy zic kých osôb ko na jú cich
v mene práv nic kej oso by pod ¾a vše obec ných pred pi sov
o podnikaní4) usta no ve ním zod po ved né ho zá stup cu nie 
sú dotk nu té.

§ 4

Od bor ná spô so bi los�

(1) Od bor ná spô so bi los� je pre u ká za nie po ža do va né -
ho vzde la nia, od bor nej pra xe a úspeš né vy ko na nie
skúš ky. 

(2) Vzde la nie a prax sa pre u ka zu je úrad ne osved če -
ným od pi som do kla dov 
a) o ukon če ní úpl né ho stred né ho od bor né ho vzde la nia

tech nic ké ho za me ra nia a o vy ko na ní pä� roč nej od -
bor nej pra xe pri vý ro be a roz vo de tep la, 

b) o ukon če ní úpl né ho stred né ho vzde la nia s po ma tu -
rit ným štú diom tech nic ké ho za me ra nia a o vy ko na -

ní pä� roč nej od bor nej pra xe pri vý ro be a roz vo de
tep la, 

c) o ukon če ní vy so ko škol ské ho vzdelania5) pr vé ho stup -
ňa tech nic ké ho za me ra nia a o vy ko na ní štvor roč nej
od bor nej pra xe pri vý ro be a roz vo de tep la ale bo

d) o ukon če ní vy so ko škol ské ho vzdelania5) dru hé ho
stup ňa tech nic ké ho za me ra nia a o vy ko na ní troj roč -
nej od bor nej pra xe pri vý ro be a roz vo de tep la. 

(3) Skúš ka pod ¾a od se ku 1 sa vy ko ná va pred skú šob -
nou ko mi siou zria de nou Mi nis ter stvom hos po dár stva
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“).

(4) Od bor nú spô so bi los� pre u ka zu je žia da te¾ o po vo -
le nie osved če ním o od bor nej spô so bi los ti, kto ré sa vy -
dá va po pre u ká za ní úrad ne osved če ných od pi sov do -
kla dov pod ¾a od se ku 2 a po úspeš nom vy ko na ní skúš ky 
pod ¾a od se ku 3.

(5) Plat nos� osved če nia o od bor nej spô so bi los ti je pä�
ro kov od jeho vy da nia. 

(6) Roz sah od bor nej prí pra vy a po ža do va ných ve do -
mos tí pre skúš ky od bor nej spô so bi los ti, po dro bnos ti
o zria ïo va ní a čin nos ti skú šob ných ko mi sií a ob sah
osved če nia o od bor nej spô so bi los ti usta no ví vše obec ne
zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

DRUHÁ ČASŤ
POD MIEN KY POD NI KA NIA
V TE PEL NEJ ENER GE TI KE

Po vo le nie

§ 5

(1) Pod ni ka� v te pel nej ener ge ti ke mož no len na zá -
kla de po vo le nia.

(2) Fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be vydá roz -
hod nu tie o po vo le ní úrad na zá kla de pí som nej žia dos ti
a po spl ne ní pod mie nok uve de ných v § 6 ods. 1.

(3) Fy zic ká oso ba v žia dos ti pod ¾a od se ku 2 uve die 
a) meno a priez vis ko, ob chod né meno a iden ti fi kač né

čís lo, ak jej bolo pri de le né, mies to tr va lé ho pobytu6)
na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo mies to
pobytu7) na úze mí Slo ven skej re pub li ky a mies to tr -
va lé ho pre vádz ko va nia čin nos ti v te pel nej ener ge ti -
ke, o po vo le nie kto rej žia da, 

b) roz sah a mies to pred me tu pod ni ka nia v te pel nej
ener ge ti ke, 

c) tech nic ký po pis za ria de nia na vý ro bu ale bo roz vod
tep la, na kto rom bude vy ko ná va� pred met pod ni ka -
nia, a jeho cel ko vý in šta lo va ný vý kon ale bo pre prav -
ný vý kon, ak ide o za ria de nie na roz vod tep la,

d) dobu, na kto rú sa po ža du je vy da nie po vo le nia,
e) úda je o zod po ved nom zá stup co vi v roz sa hu pod ¾a

pís me na a), ak sám žia da te¾ nie je zod po ved ným zá -
stup com,

f) ná vrh na vy me dze né úze mie.
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3) Zá kon č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) Na prí klad § 13 a 16 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5) Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Zá kon č. 253/1998 Z. z. o hlá se ní po by tu ob ča nov Slo ven skej re pub li ky a re gis tri oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
7) Zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



(4) K žia dos ti o vy da nie po vo le nia fy zic ká oso ba do -
kla dá
a) do klad o tr va lom po by te ale bo o po by te na úze mí

Slo ven skej re pub li ky, 
b) vý pis zo živ nos ten ské ho ale bo iné ho re gis tra, v kto -

rom je fy zic ká oso ba ve de ná ako pod ni ka te¾,
c) vý pis z re gis tra tres tov žia da te ¾a a zod po ved né ho zá -

stup cu, ak sám žia da te¾ nie je zod po ved ným zá stup -
com, nie star ší ako tri me sia ce,

d) osved če nie o od bor nej spô so bi los ti fy zic kej oso by
ale bo jej zod po ved né ho zá stup cu,

e) roz hod nu tie obce o sú la de po ža do va né ho roz sa hu
a mies ta pred me tu pod ni ka nia s kon cep ciou roz vo ja
obce v ob las ti te pel nej ener ge ti ky.

(5) Práv nic ká oso ba v žia dos ti pod ¾a od se ku 2 uve die 
a) ob chod né meno, práv nu for mu, síd lo práv nic kej

oso by, a ak ide o práv nic kú oso bu so síd lom v za hra -
ni čí, síd lo jej or ga ni zač nej zlož ky umies tne nej na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a iden ti fi kač né čís lo, ak
jej bolo pri de le né,

b) roz sah a mies to pred me tu pod ni ka nia v te pel nej
ener ge ti ke, 

c) tech nic ký po pis za ria de nia na vý ro bu a roz vod tep la, 
na kto rom bude vy ko ná va� pred met pod ni ka nia,
a jeho cel ko vý in šta lo va ný vý kon ale bo pre prav ný
vý kon, ak ide o za ria de nie na roz vod tep la,

d) meno, priez vis ko a tr va lý po byt ale bo po byt šta tu tár -
ne ho or gá nu ale bo čle nov šta tu tár ne ho or gá nu
práv nic kej oso by,

e) dobu, na kto rú sa po ža du je vy da nie po vo le nia,
f) úda je o zod po ved nom zá stup co vi v roz sa hu pod ¾a

od se ku 3 písm. a),
g) ná vrh na vy me dze né úze mie.

(6) K žia dos ti o vy da nie po vo le nia práv nic ká oso ba
do kla dá 
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra nie star ší ako tri me sia -

ce; práv nic ká oso ba, kto rá nie je pod ni ka te ¾om, do -
klad o zá pi se do šta tis tic ké ho re gis tra,

b) vý pis z re gis tra tres tov šta tu tár ne ho or gá nu ale bo
čle nov šta tu tár ne ho or gá nu a zod po ved né ho zá stup -
cu nie star ší ako tri me sia ce; ak je šta tu tár nym or gá -
nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho or gá nu, ale bo zod -
po ved ným zá stup com za hra nič ná fy zic ká oso ba,
zod po ve da jú ci do klad ale bo osved če nie na hrá dza jú -
ce vý pis z re gis tra tres tov,8) 

c) do klad pod ¾a oso bit né ho pred pi su,9) ak je šta tu tár -
nym or gá nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho or gá nu,
ale bo zod po ved ným zá stup com za hra nič ná oso ba,
a vý pis z ob chod né ho re gis tra jej or ga ni zač nej zlož ky 
umies tne nej na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ak žia -
da te ¾om je za hra nič ná oso ba,

d) osved če nie o od bor nej spô so bi los ti zod po ved né ho
zá stup cu,

e) roz hod nu tie obce o sú la de po ža do va né ho roz sa hu
a mies ta pred me tu pod ni ka nia s kon cep ciou roz vo ja
obce v ob las ti te pel nej ener ge ti ky.

(7) Fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba ok rem do kla dov

uve de ných v od se koch 3 a 5 k žia dos ti o ude le nie po vo -
le nia do kla dá aj do klad o vlast níc kom vz�a hu ale bo
o inom práv nom vz�a hu k sús ta ve te pel ných za ria de ní,
na kto rých chce pod ni ka�.

(8) Vzor žia dos ti o vy da nie po vo le nia usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad. 

§ 6

(1) Úrad vydá po vo le nie do 30 dní od do ru če nia žia -
dos ti o po vo le nie, ak žia dos� ob sa hu je všet ky ná le ži tos -
ti pod ¾a § 5 a šta tu tár ny zá stup ca žia da te ¾a a jeho zod -
po ved ný zá stup ca spĺ ňa jú tie to pod mien ky:
a) majú plnú spô so bi los� na práv ne úko ny, 
b) pre u ká žu bez ú hon nos� pre u ká za nú pod ¾a § 5 ods. 4

a 6.

(2) Na úče ly toh to zá ko na sa za bez ú hon nú oso bu po -
va žu je ten, kto ne bol prá vo plat ne od sú de ný za trest ný
čin hos po dár skej po va hy, trest ný čin pro ti ma jet ku ale -
bo za iný trest ný čin, kto ré ho skut ko vá pod sta ta sú vi sí
s pred me tom pod ni ka nia pod ¾a toh to zá ko na, ale bo ak
sa naňho h¾a dí, ako by ne bol od sú de ný.10)

§ 7

(1) V po vo le ní vy da nom fy zic kej oso be sa uve die
a) meno, priez vis ko, tr va lý po byt ale bo po byt a mies to

tr va lej pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de ní ale bo
jej čas ti a čís lo osved če nia o od bor nej spô so bi los ti na 
pred met pod ni ka nia zod po ved né ho zá stup cu,

b) ob chod né meno a mies to pod ni ka nia,
c) iden ti fi kač né čís lo, ak bolo pri de le né,
d) roz sah a mies to pred me tu pod ni ka nia, na kto rý sa

vy dá va po vo le nie,
e) doba za ča tia vý ko nu pred me tu pod ni ka nia a doba

plat nos ti po vo le nia,
f) meno a priez vis ko zod po ved né ho zá stup cu, jeho tr -

va lý po byt ale bo po byt a čís lo osved če nia o od bor nej
spô so bi los ti, ak fy zic ká oso ba, kto rej sa po vo le nie
vy dá va, sama nie je od bor ne spô so bi lá,

g) struč ný tech nic ký po pis sús ta vy te pel ných za ria de -
ní, na kto rých môže pod ni ka�, a ich vý ko no vé hod no -
ty,

h) vy me dze né úze mie na pod ni ka nie.

 (2) V po vo le ní vy da nom práv nic kej oso be sa uve die
a) ob chod né meno,
b) iden ti fi kač né čís lo,
c) síd lo,
d) meno a priez vis ko zod po ved né ho zá stup cu, jeho tr -

va lý po byt ale bo po byt a čís lo osved če nia o od bor nej
spô so bi los ti,

e) síd lo or ga ni zač nej zlož ky za hra nič nej práv nic kej
oso by na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ak sa po vo le -
nie vy dá va ta kejto oso be,

f) roz sah pred me tu pod ni ka nia, na kto ré sa vy dá va po -
vo le nie,
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8) § 10 zá ko na č. 477/2002 Z. z. o uzná va ní od bor ných kva li fi ká cií a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 145/1995
Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

9) § 11 zá ko na č. 477/2002 Z. z.
10) § 69 a 70 Trest né ho zá ko na.



g) doba za ča tia vý ko nu pred me tu pod ni ka nia a doba
plat nos ti po vo le nia,

h) mies to vý ko nu pred me tu pod ni ka nia,
i) struč ný tech nic ký popis sús ta vy te pel ných za ria de -

ní, na kto rých môže pod ni ka�, a ich vý ko no vé hod no -
ty,

j) vy me dze né úze mie, 
k) meno, priez vis ko, byd li sko ale bo po byt ko na te ¾ov

ale bo čle nov šta tu tár ne ho or gá nu.

(3) Žia da te¾, kto ré mu bolo vy da né po vo le nie (ïa lej len 
„dr ži te¾ po vo le nia“), je po vin ný poda� ná vrh na zá pis
tej to čin nos ti do ob chod né ho re gis tra ale bo do iné ho
prí sluš né ho re gis tra do 30 dní od prá vo plat nos ti po vo -
le nia. 

§ 8

Zme ny v po vo le ní

(1) Dr ži te¾ po vo le nia pri zme ne úda jov uve de ných
v po vo le ní je po vin ný pí som ne po žia da� úrad o vy ko na -
nie zme ny do 15 dní od vzni ku zme ny.

(2) Dr ži te¾ po vo le nia k pí som nej žia dos ti pod ¾a od se -
ku 1 je po vin ný pri lo ži� do kla dy, kto ré zme nu od ô vod -
ňu jú.

(3) Úrad vy ko ná zme ny v po vo le ní do 30 dní od do ru -
če nia žia dos ti. 

§ 9

Zá nik a zru še nie po vo le nia

(1) Po vo le nie za nik ne 
a) uply nu tím doby, na kto rú bolo vy da né,
b) ak dr ži te¾ po vo le nia ne podá ná vrh na zá pis pred me -

tu pod ni ka nia uve de né ho v po vo le ní do ob chod né ho
re gis tra ale bo do iné ho prí sluš né ho re gis tra do 30
dní od prá vo plat nos ti po vo le nia, ak pred met pod ni -
ka nia uve de ný v po vo le ní už nie je za pí sa ný v ob -
chod nom re gis tri ale bo v inom prí sluš nom re gis tri
pod ¾a do te raj ších pred pi sov,

c) smr �ou fy zic kej oso by, kto rá bola dr ži te ¾om po vo le -
nia ale bo vy hlá se ním tej to oso by za mŕt vu,11)

d) vý ma zom z ob chod né ho re gis tra ale bo vý ma zom
z iné ho prí sluš né ho re gis tra. 

(2) Úrad roz hod ne o zru še ní po vo le nia, ak dr ži te¾ po -
vo le nia 
a) pre stal spĺ ňa� pod mien ky na vy da nie po vo le nia  po -

d¾a § 6, 
b) po ru šil po vin nos ti usta no ve né v § 10 ods. 2 písm. a),

b) a d),
c) pí som ne po žia da o zru še nie po vo le nia naj me nej dva -

nás� me sia cov pred po ža do va ným ter mí nom zru še -
nia,

d) ne do dr žal dobu za ča tia pred me tu pod ni ka nia pod ¾a
§ 7 ods. 1 písm. e) ale bo § 7 ods. 2 písm. g),

e) pre stal vy ko ná va� čin nos ti, na kto ré má po vo le nie.

(3) Ak po vo le nie za nik ne ale bo ak úrad roz ho dol
o zru še ní po vo le nia, dr ži te¾ po vo le nia ale bo jeho práv ny 

ná stup ca je po vin ný v le ho te 15 dní od zá ni ku ale bo
zru še nia po vo le nia vrá ti� po vo le nie úra du.

(4) Pri zá ni ku po vo le nia ale bo zru še ní po vo le nia úrad
na vrh ne súdu, aby roz ho dol o tom, že vlast ník sús ta vy
te pel ných za ria de ní ale bo jeho čas ti, ak sú spl ne né
pod mien ky usta no ve né oso bit ným pred pi som,12) je po -
vin ný pos kyt nú� na pre vádz ko va nie a za bez pe če nie zá -
so bo va nia tep lom na vy me dze nom úze mí, uve de nom
v za nik nu tom ale bo zru še nom po vo le ní, svo ju sús ta vu
te pel ných za ria de ní ale bo jej čas� iné mu, v roz hod nu tí
ur če né mu dr ži te ¾o vi po vo le nia, ak vlast ník sús ta vy te -
pel ných za ria de ní, kto ré mu za nik lo ale bo bolo zru še né
po vo le nie, sa ne do hod ne s iným dr ži te ¾om po vo le nia
o pre vza tí zá so bo va cej po vin nos ti na vy me dze nom úze -
mí dr ži te ¾a po vo le nia, kto ré mu po vo le nie za nik lo ale bo
bolo zru še né.

§ 10

Prá va a po vin nos ti dr ži te ¾a po vo le nia 

 (1) Dr ži te¾ po vo le nia pri pl ne ní úloh sú vi sia cich
s pred me tom pod ni ka nia a pri pl ne ní svo jich po vin nos -
tí pod ¾a toh to zá ko na má prá vo vchá dza� s me cha niz -
ma mi ale bo vstu po va� na cu dzie po zem ky a do cu dzích
ob jektov a za ria de ní v sú vis los ti s pre vádz kou, ob slu -
hou, od po čta mi, op ra va mi a údrž bou sús ta vy te pel -
ných za ria de ní v roz sa hu a spô so bom ne vy hnut ným na
vý kon po vo le nej čin nos ti po pred chá dza jú com sú hla se
vlast ní ka ne hnu te¾ nos ti. Pred chá dza jú ci sú hlas sa ne -
vy ža du je, ak ide o bez pros tred né ohroz e nie ži vo ta,
zdra via ale bo ma jet ku osôb a pri lik vi dá cii tých to sta -
vov, o stav nú dze ale bo pred chá dza nie jeho vzni ku
a o po ru chy ale bo ha vá rie na za ria de niach sús ta vy ale -
bo sie ti a po čas ich od stra ňo va nia.

 (2) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný
a) pos ky to va� or gá nom vy ko ná va jú cim štát nu sprá vu

ale bo štát ny do zor pod ¾a § 29 až 32 na ich po žia da nie 
in for má cie ne vy hnut né na vý kon štát nej sprá vy,

b) umož ni� or gá nom vy ko ná va jú cim kon tro lu pod ¾a
oso bit né ho zákona3) ale bo štát ny do zor pod ¾a § 30
a 32 vstup do ob jektov, v kto rých sa vy ko ná va po vo -
le ná čin nos�,

c) pos ky to va� jed no ra zo vú ná hra du za ob me dze nie vý -
ko nu vlast níc kych práv k ne hnu te¾ nos ti, na kto rú
vstú pil pri pl ne ní úloh pod ¾a od se ku 1,

d) pl ni� opat re nia a po vin nos ti sú vi sia ce s vy hlá se ním
sta vu nú dze v te pel nej ener ge ti ke.

§ 11

Ozna mo va cia po vin nos�

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá nie je
pod ni ka te ¾om a kto rá vy rá ba tep lo ale bo vy ko ná va roz -
vod tep la, je po vin ná túto sku toč nos� ozná mi� úra du.

(2) Fy zic ká oso ba v ozná me ní uve die
a) meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia, byd li sko ale bo
b) mies to vý ko nu čin nos ti pod ¾a od se ku 1 a jej roz sah, 

Strana 6542 Zbierka zákonov č. 657/2004 Čiastka 277

11) § 195 až 200 Ob čian ske ho súd ne ho po riad ku.
12) § 128 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.



c) ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak jej bolo pri -
de le né, 

d) druh a vý kon sús ta vy te pel ných za ria de ní, na kto rej
vy ko ná va ale bo bude vy ko ná va� čin nos ti pod ¾a od se -
ku 1. 

(3) Práv nic ká oso ba v ozná me ní uve die
a) ob chod né meno, síd lo a práv nu for mu, 
b) meno, priez vis ko a po byt šta tu tár ne ho zá stup cu, 
c) iden ti fi kač né čís lo, 
d) mies to vý ko nu čin nos ti pod ¾a od se ku 1 a jej roz sah, 
e) druh a vý kon sús ta vy te pel ných za ria de ní, na kto rej

vy ko ná va ale bo bude vy ko ná va� čin nos ti pod ¾a od se -
ku 1.

 (4) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 1 ozná mi úra du skon če nie čin nos ti pod ¾a od se ku 1
naj me nej šes� me sia cov pred jej skon če ním.

Vý stav ba sús ta vy te pel  ných za r ia de ní  

§ 12

(1) Vý stav bu sús ta vy te pel ných za ria de ní ale bo jej
čas ti s cel ko vým in šta lo va ným te pel ným vý ko nom
10 MW a viac mož no usku toč ni� len na zá kla de osved -
če nia o sú la de pri pra vo va nej vý stav by sús ta vy te pel -
ných za ria de ní ale bo jej čas ti s dlho do bou kon cep ciou
Ene rge tic kej po li ti ky Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„osved če nie“); toto osved če nie vy dá va mi nis ter stvo.
O vy da nie osved če nia môže pí som ne po žia da� fy zic ká
oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je pod ni ka te ¾om.1)

(2) O vy da ní osved če nia roz hod ne mi nis ter stvo na zá -
kla de pí som nej žia dos ti pod ¾a od se ku 1 do 30 dní od jej
do ru če nia a po vy hod no te ní 
a) pot re by no vých zdro jov tep la a roz vo dov tep la na

úze mí, kto ré má by� zá so bo va né tep lom z vý stav by
sús ta vy te pel ných za ria de ní, na kto rú sa žia da vy da� 
osved če nie,

b) vy u ži tia do má cich ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie, 
c) mož nos ti zís ka va nia te pel nej ener gie na úze mí, na

kto rom má by� vý stav ba usku toč ne ná, z kom bi no va -
nej vý ro by tep la a elek tri ny,

d) pl ne nia po žia da viek na ochra nu ži vot né ho pros tre -
dia,

e) hos po dár nos ti a ener ge tic kej účin nos ti sús ta vy te -
pel ných za ria de ní, na kto rej vý stav bu sa osved če nie
po ža du je.

(3) Osved če nie sa vy dá va na dobu uve de nú v žia dos ti, 
naj dlh šie však na tri roky odo dňa jej vy da nia. Plat nos�
osved če nia sa môže pre dĺ ži� o ïal šie dva roky na zá kla -
de pí som nej žia dos ti. Pí som nú žia dos� o pre dĺ že nie
plat nos ti osved če nia musí jeho dr ži te¾ pred lo ži� mi nis -
ter stvu naj ne skôr tri me sia ce pred skon če ním jeho
plat nos ti. Ak žia da te¾ o vy da nie osved če nia ani v tých to
le ho tách vý stav bu sús ta vy te pel ných za ria de ní ne -
skon čí a stav bu ne uve die do tr va lej pre vádz ky, ïal šia
vý stav ba sa môže usku toč ni� len na zá kla de no vé ho
osved če nia.

(4) Vy da ním osved če nia nie sú dotk nu té oso bit né
pred pi sy o sta veb nom ko na ní.13)

(5) Mi nis ter stvo je pri roz ho do va ní o vý stav be sús ta vy 
te pel ných za ria de ní s cel ko vým in šta lo va ným te pel ným 
vý ko nom 10 MW a viac účast ní kom územ né ho ko na nia
a dotk nu tým štát nym or gá nom v sta veb nom ko na ní
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.13)

(6) Vý stav bu sús ta vy te pel ných za ria de ní s cel ko vým
in šta lo va ným te pel ným vý ko nom do 10 MW mož no
usku toč ni� len na zá kla de po tvr de nia obce o sú la de pri -
pra vo va nej vý stav by sús ta vy te pel ných za ria de ní
s kon cep ciou roz vo ja obce v ob las ti te pel nej ener ge ti ky. 
Ozná me nie o vy da ní toh to po tvr de nia obec pred lo ží mi -
nis ter stvu.

(7) Na roz ho do va nie o vy da ní po tvr de nia pod ¾a od se -
ku 6 sa vz�a hu jú usta no ve nia od se kov 2, 3 a 4.

§ 13

(1) V pí som nej žia dos ti o vy da nie osved če nia pod ¾a
§ 12 ods. 1 fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba uve die:
a) fy zic ká oso ba

1. meno, priez vis ko, tr va lý po byt ale bo po byt,
2. umies tne nie sús ta vy te pel ných za ria de ní, jej

tech nic ký po pis a cel ko vý in šta lo va ný vý kon  sú -
stavy te pel ných za ria de ní, zdroj ener gie a ná vrh
na vy me dze né úze mie,

3. dobu, na kto rú po ža du je vy da� osved če nie,
4. pod ni ka te¾ ský zá mer, pred po kla dy hos po dár nos -

ti a ener ge tic kej účin nos ti sús ta vy te pel ných za -
ria de ní, na kto ré žia da vy da� osved če nie,

b) práv nic ká oso ba
1. ob chod né meno, síd lo, iden ti fi kač né čís lo, ak jej

bolo pri de le né, práv nu for mu, meno a priez vis ko,
tr va lý po byt ale bo po byt čle nov šta tu tár ne ho or -
gá nu,

2. umies tne nie sús ta vy te pel ných za ria de ní, jej
tech nic ký po pis a cel ko vý in šta lo va ný vý kon  sú -
stavy te pel ných za ria de ní, zdroj ener gie a ná vrh
na vy me dze né úze mie, 

3. dobu, na kto rú sa po ža du je vy da� osved če nie, 
4. pod ni ka te¾ ský zá mer, pred po kla dy hos po dár nos -

ti a ener ge tic kej účin nos ti sús ta vy te pel ných za -
ria de ní, na ktoré žia da vy da� osved če nie.

(2) K žia dos ti pod ¾a od se ku 1 fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba do kla dá aj roz hod nu tie obce o sú la de
vý stav by sús ta vy te pel ných za ria de ní, na ktoré žia da
vy da� osved če nie, s kon cep ciou roz vo ja obce v ob las ti
te pel nej ener ge ti ky.

(3) Ak žia dos� o vy da nie osved če nia pod ¾a od se kov 1
a 2 nie je úpl ná, mi nis ter stvo vy zve žia da te ¾a, aby v le -
ho te ur če nej mi nis ter stvom žia dos� do pl nil, inak ko na -
nie za sta ví.

(4) Mi nis ter stvo v roz hod nu tí o vy da ní osved če nia
uve die
a) úda je o fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, kto rej

sa osved če nie vy dá va pod ¾a od se ku 1 písm. a) pr vé -
ho bodu, ak ide o osved če nie, kto ré sa vy dá va fy zic -
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kej oso be, a pod ¾a od se ku 1 písm. b) pr vé ho bodu, ak 
sa osved če nie vy dá va práv nic kej oso be,

b) tech nic ký po pis sús ta vy te pel ných za ria de ní, na kto -
ré sa osved če nie vy dá va, jej cel ko vý in šta lo va ný vý -
kon, ako aj pod mien ky jej hos po dár nos ti a ener ge tic -
kej účin nos ti a po žia dav ky na pre vádz ku sús ta vy
te pel ných za ria de ní z h¾a di ska ži vot né ho pros tre dia,

c) vy me dze né úze mie,
d) dobu plat nos ti osved če nia.

(5) V pí som nej žia dos ti o vy da nie po tvr de nia pod ¾a
§ 12 ods. 6 fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba uve die
rov na ké úda je, aké sú uve de né v odsekoch 1 a 2.

(6) Obec v roz hod nu tí o vy da ní po tvr de nia pod ¾a § 12
ods. 6 uve die
a) pre fy zic kú oso bu

1. meno, priez vis ko, tr va lý po byt ale bo po byt a iden -
ti fi kač né čís lo, ak jej bolo pri de le né,

2. sús ta vu te pel ných za ria de ní, na ktoré sa osved če -
nie vy dá va, jej cel ko vý in šta lo va ný vý kon, ako aj
pod mien ky jej hos po dár nos ti a ener ge tic kej účin -
nos ti a po žia dav ky na pre vádz ku sús ta vy te pel -
ných za ria de ní z h¾a di ska ži vot né ho pros tre dia,

3. mies to pre vádz ko va nia sús ta vy te pel ných za ria -
de ní a jej vy me dze né úze mie na zá so bo va nie tep -
lom,

4. dobu plat nos ti po tvr de nia,
b) pre práv nic kú oso bu

1. ob chod né meno, síd lo práv nic kej oso by, iden ti fi -
kač né čís lo, ak jej bolo pri de le né, práv nu for mu,
meno a priez vis ko čle nov, tr va lý po byt ale bo po -
byt šta tu tár ne ho or gá nu,

2. sús ta vu te pel ných za ria de ní, na kto ré sa osved če -
nie vy dá va, jej cel ko vý in šta lo va ný vý kon, ako aj
pod mien ky jej hos po dár nos ti a ener ge tic kej účin -
nos ti a po žia dav ky na pre vádz ku sús ta vy te pel -
ných za ria de ní z h¾a di ska ži vot né ho pros tre dia, 

3. mies to pre vádz ko va nia sús ta vy te pel ných za ria -
de ní a jej vy me dze né úze mie na zá so bo va nie tep -
lom,

4. dobu plat nos ti po tvr de nia.

TRE T IA  ČASŤ

PRÁ VA A PO VIN NOS TI
ÚČAST NÍ KOV TRHU S TEP LOM

§ 14

Účast ní ci trhu s tep lom

Účast ní ci trhu s tep lom sú:
a) vý rob ca,
b) do dá va te¾,
c) od be ra te¾,
d) ko neč ný spot re bi te¾.

Prá va a po vin nos t i
účast ní  kov trhu s tep lom

§ 15

(1) Vý rob ca a do dá va te¾ sú po vin ní
a) vy rá ba� a do dá va� tep lo v ur če nom čase, v ur če nej

kva li te a pre vádz ko va� sús ta vu te pel ných za ria de ní,
kto ré slú žia na vý ro bu a dis tri bú ciu tep la hos po dár -
ne, 

b) pred lo ži� na po žia da nie úra du ale bo obce in for má cie 
o sta ve a mož nos ti roz vo ja ním pre vádz ko va nej  sú -
stavy te pel ných za ria de ní,

c) do dr žia va� ur če ný spô sob ce no vej re gu lá cie a usku -
toč ňo va� do dáv ky to va ru a slu žieb v sú la de so schvá -
le ný mi ale bo ur če ný mi ce na mi.14)

(2) Dr ži te¾ po vo le nia na vý ro bu tep la a elek tri ny kom -
bi no va nou vý ro bou tep la a elek tri ny ok rem po vin nos tí
uve de ných v od se ku 1 je po vin ný za bez pe či� vý ro bu
tep la a elek tri ny v sú la de s pra vid la mi na vý ro bu tep la
a elek tri ny kom bi no va nou vý ro bou.

(3) Pra vid lá na vý ro bu tep la a elek tri ny kom bi no va -
nou vý ro bou tep la a elek tri ny usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

§ 16

(1) Do dá va te¾, kto rý roz po čí ta va množ stvo do da né ho
tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, ale bo od be ra te¾, kto rý
roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu
spot re bi te ¾o vi, je po vinný za bez pe či� do dáv ku tep la
v ur če nom čase, v ur če nej kva li te a za schvá le nú ale bo
ur če nú cenu.14)

(2) Ur če ný čas a ur če nú kva li tu do dáv ky tep la pre ko -
neč né ho spot re bi te ¾a usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

§ 17

(1) Do dá va te¾, kto rý do dá va tep lo na prí pra vu tep lej
úžit ko vej vody, je po vin ný
a) me ra� množ stvo spot re bo va né ho tep la na prí pra vu

tep lej úžit ko vej vody ur če ným meradlom2) v mies te
jej prí pra vy, 

b) me ra� množ stvo do da nej tep lej úžit ko vej vody na od -
ber nom mies te ur če ným me rad lom,2) ak sa od be ra -
te¾ ale bo ko neč ný spot re bi te¾ ne do hod ne s do dá va te -
¾om inak,

c) do dr žia va� ur če nú tep lo tu tep lej úžit ko vej vody na
od ber nom mies te.

(2) Ak je do dáv ka tep lej úžit ko vej vody pre do dá va te ¾a 
ne hos po dár na z dô vo du níz kej spot re by tep lej úžit ko -
vej vody na stra ne od be ra te ¾a, môžu sa do dá va te¾ na
jed nej stra ne a od be ra te¾ a ko neč ný spot re bi te¾ na dru -
hej stra ne do hod nú� na ob me dze ní do dáv ky tep lej úžit -
ko vej vody len na ur či té do hod nu té dni v týžd ni ale bo
len na do hod nu tú den nú dobu ce lo roč ne ale bo po čas
do hod nu té ho ob do bia v roku, prí pad ne sa môžu do -
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hod nú� na zru še ní do dáv ky tep lej úžit ko vej vody po čas
do hod nu té ho ob do bia v roku; ak k tej to do ho de o ob me -
dze ní ale bo zru še ní do dáv ky tep lej úžit ko vej vody
 nedôj de, do dá va te¾ je po vin ný za bez pe či� do dáv ku tep -
lej úžit ko vej vody pod ¾a zmlu vy o do dáv ke a od be re tep -
la a tep lej úžit ko vej vody.

(3) Do dá va te¾, kto rý do dá va tep lo na vy ku ro va nie
a sú čas ne aj na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody a kto rý
roz po čí ta va množ stvo tep la do da né ho na prí pra vu tep -
lej úžit ko vej vody ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, ale bo od -
be ra te¾, kto rý roz po čí ta va množ stvo tep la do da né ho na
vy ku ro va nie a sú čas ne roz po čí ta va aj množ stvo tep la
do da né ho na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody ko neč né -
mu spot re bi te ¾o vi, je po vin ný
a) do dr žia va� ur če nú tep lo tu tep lej úžit ko vej vody u ko -

neč né ho spot re bi te ¾a,
b) za bez pe či� ob sta ra nie, za po je nie, udr žia va nie a ove -

ro va nie ur če ných me ra diel na me ra nie pre te če né ho
množ stva tep lej úžit ko vej vody spot re bo va nej ko neč -
ným spot re bi te ¾om v sú la de s oso bit ným  pred -
pisom,2)

c) ozná mi� ko neč né mu spot re bi te ¾o vi naj me nej 15 dní
pred usku toč ne ním od čí ta nia úda jov na ur če nom
me rad le spot re by tep la ale bo tep lej úžit ko vej vody
ter mín od čí ta nia spot re by,

d) vy u ží va� na roz po čí ta va nie množ stva tep la do da né -
ho na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody ur če né me rad lá
na me ra nie pre te če né ho množ stva tep lej úžit ko vej
vody spot re bo va nej ko neč ným spot re bi te ¾om,

e) roz po čí ta va� množ stvo tep la do da né ho na prí pra vu
tep lej úžit ko vej vody pod ¾a pra vi diel roz po čí ta va nia.

(4) Ak ko neč ný spot re bi te¾ ob sta rá na svo je ná kla dy
ur če né me rad lo, kto ré ok rem me ra nia množ stva do da -
né ho tep la na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody me ria aj
množ stvo pre te če nej tep lej úžit ko vej vody, úč tu je sa
do dáv ka tep lej úžit ko vej vody pod ¾a úda jov toh to ur če -
né ho me rad la.

(5) Ko neč ný spot re bi te¾ je po vin ný umož ni� do dá va te -
¾o vi, kto rý roz po čí ta va množ stvo tep la do da né ho na prí -
pra vu tep lej úžit ko vej vody, ale bo od be ra te ¾o vi, kto rý
roz po čí ta va množ stvo tep la do da né ho na prí pra vu tep -
lej úžit ko vej vody,
a) vy ko ná va nie jeho po vin nos tí uve de ných v od se ku 3

písm. b),
b) od čí ta nie úda jov z ur če ných me ra diel spot re by tep lej 

úžit ko vej vody v čase ozná me né ho ter mí nu na od čí -
ta nie spot re by tep la,

c) chrá ni� ur če né me rad lo spot re by tep lej úžit ko vej
vody pred ne opráv ne ným zá sa hom,

d) prí stup k ur če né mu me rad lu spot re by tep lej úžit ko -
vej vody na účel jeho kon tro ly na ne vy hnut nú dobu
v ter mí ne do hod nu tom s do dá va te ¾om ale bo s od be -
ra te ¾om.

(6) Tep lo tu tep lej úžit ko vej vody na od ber nom mies te
a pra vid lá roz po čí ta va nia množ stva tep la do da né ho na
prí pra vu tep lej úžit ko vej vody usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

§ 18

(1) Do dá va te¾ je po vin ný
a) me ra� množ stvo do da né ho tep la ur če ným me rad lom

spot re by tep la na kaž dom do hod nu tom od ber nom
mies te a za bez pe či� ove ro va nie ur če né ho me rad la
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2)

b) za bez pe či� ur če né me rad lo pro ti ne opráv ne né mu zá -
sa hu,

c) ozná mi� pí som ne od be ra te ¾o vi ter mín vý me ny ur če -
né ho me rad la a za zna me na� úda je o vy mie ňa nom
me rad le,

d) vy ko ná va� me sač né od po čty ur če ných me ra diel a
e) vy ko ná va� me sač né bi lan cie vý ro by tep la a do dáv ky

tep la. 

(2) Ak má od be ra te¾ po chyb nos ti o správ nos ti me ra -
nia úda jov ur če ným me rad lom ale bo zis tí na ur če nom
me rad le chy bu, po žia da do dá va te ¾a o pre skú ša nie. Ten 
je po vin ný do 30 dní od do ru če nia žia dos ti za bez pe či�
pre skú ša nie me rad la. V prí pa de zis te nia chy by na ur -
če nom me rad le uhrá dza ná kla dy spo je né s pre skú ša -
ním a s vý me nou me rad la do dá va te¾; ak ne bo li na ur če -
nom me rad le zis te né chy by, hra dí ná kla dy spo je né
s pre skú ša ním a vý me nou me rad la ten, kto po žia dal
o pre skú ša nie ur če né ho me rad la.

(3) Do dá va te¾ tep la, kto rý do dá va tep lo vy ro be né
kom bi no va nou vý ro bou tep la a elek tri ny, je po vin ný
a) za bez pe či� oso bit né me ra nie množ stva vy ro be né ho

tep la a množ stva vy ro be nej elek tri ny, ako aj množ -
stva do da né ho tep la a množ stva do da nej elek tri ny
na to ur če ný mi me rad la mi,

b) vy ko ná va� me sač né bi lan cie vý ro by a do dáv ky tep la
a vý ro by a do dáv ky elek tri ny.

(4) Do dá va te¾ ale bo od be ra te¾, kto rý roz po čí ta va
množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, je 
po vin ný
a) za bez pe či� ob sta ra nie, za po je nie, udr žia va nie a ove -

ro va nie ur če ných me ra diel tep la ale bo po me ro vých
roz de ¾o va čov tep la na vy ku ro va nie u koneč né ho
spot re bi te ¾a do šty roch ro kov od na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na; ak vše tci ko neč ní spot re bi -
te lia po žia da jú do dá va te ¾a ale bo od be ra te ¾a, kto rý
roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu
spot re bi te ¾o vi, o za po je nie ur če né ho me rad la tep la
ale bo o za po je nie po me ro vých roz de ¾o va čov tep la, je
do dá va te¾ ale bo od be ra te¾, kto rý roz po čí ta va množ -
stvo do da né ho tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, po -
vin ný za po ji� ur če né me rad lo tep la ale bo po me ro vé
roz de ¾o va če tep la do jed né ho roka od do ru če nia žia -
dos ti o za po je nie tých to me ra diel. Ak sa do hod nú
vše tci ko neč ní spot re bi te lia na inom spô so be roz po -
čí ta va nia množ stva do da né ho tep la, po vin nos� za -
po je nia ur če né ho me rad la tep la ale bo po me ro vých
roz de ¾o va čov tep la ne vzni ká,

b) ozná mi� ko neč né mu spot re bi te ¾o vi naj me nej 15 dní
pred usku toč ne ním od čí ta nia úda jov na ur če nom
me rad le spot re by tep la ale bo po me ro vom roz de ¾o va -
či tep la ter mín od čí ta nia spot re by,
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c) vy u ží va� na roz po čí ta va nie množ stva do da né ho tep -
la ur če né me rad lá tep la ale bo po me ro vé roz de ¾o va če
tep la na vy ku ro va nie u ko neč né ho spot re bi te ¾a,

d) roz po čí ta va� množ stvo do da né ho tep la pod ¾a pra vi -
diel roz po čí ta va nia. 

(5) Od be ra te¾ je po vin ný
a) umož ni� do dá va te ¾o vi za po je nie, údrž bu a od po je nie

ur če né ho me rad la v ob jekte od be ra te ¾a,
b) umož ni� do dá va te ¾o vi od čí ta� úda je na ur če nom me -

rad le,
c) umož ni� do dá va te ¾o vi za bez pe či� ur če né me rad lo

pro ti ne opráv ne né mu zá sa hu,
d) ozná mi� bez od klad ne do dá va te ¾o vi ne opráv ne né zá -

sa hy do ur če né ho me rad la,
e) ozná mi� naj me nej 15 dní pred ter mí nom od čí ta nia

úda jov na ur če nom me rad le ale bo na po me ro vých
roz de ¾o va čoch tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi ter -
mín od čí ta nia.

(6) Ko neč ný spot re bi te¾ je po vin ný
a) umož ni� pl ne nie po vin nos tí do dá va te ¾a ale bo od be -

ra te ¾a, kto rý roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la
ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, uve de ných v od se ku 4,

b) umož ni� do dá va te ¾o vi, kto rý roz po čí ta va množ stvo
do da né ho tep la, a od be ra te ¾o vi, kto rý roz po čí ta va
množ stvo do da né ho tep la v čase ozná me né ho ter mí -
nu, od čí ta nie úda jov z ur če né ho me rad la ale bo z po -
me ro vých roz de ¾o va čov tep la,

c) chrá ni� ur če né me rad lo ale bo po me ro vý roz de ¾o vač
tep la pred ne opráv ne ným zá sa hom,

d) ozná mi� bez od klad ne po ru chu ale bo zne hod no te nie
ur če né ho me rad la ale bo po me ro vé ho roz de ¾o va ča
tep la do dá va te ¾o vi, kto rý roz po čí ta va množ stvo do -
da né ho tep la, a od be ra te ¾o vi, kto rý roz po čí ta va
množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o -
vi.

 (7) Ak do dá va te¾ usku toč ňu je do dáv ku tep la pre via -
ce rých od be ra te ¾ov, môže sa do dá va te¾ s od be ra te¾ mi
do hod nú� na spo loč nom me ra com mies te jed ným ur če -
ným me rad lom.

(8) Pra vid lá roz po čí ta va nia množ stva do da né ho tep la
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá úrad.

§ 19

Zmlu va o do dáv ke a od be re tep la

(1) Do dáv ka tep la sa usku toč ňu je na zá kla de pí som -
nej zmlu vy o do dáv ke a od be re tep la me dzi do dá va te -
¾om a od be ra te ¾om.

(2) Zmlu va o do dáv ke a od be re tep la ok rem vše obec -
ných ná le ži tos tí zmluvy15) musí ob sa ho va� 
a) do hod nu té od ber né mies to ale bo od ber né mies ta, 
b) po ža do va ný ma xi mál ny te pel ný prí kon na od ber nom 

mies te,
c) ob jed na né množ stvo tep la na prí sluš ný ka len dár ny

rok,
d) tech nic ké pa ra met re tep lo nos nej lát ky,
e) vy ku ro va ciu kriv ku,

f) od be ro vý dia gram, ak sa ne ur ču je vy ku ro va cia kriv -
ka,

g) pod mien ky do dáv ky tep la na prí pra vu tep lej úžit ko -
vej vody ale bo pod mien ky do dáv ky tep la v tep lej úžit -
ko vej vode,

h) schvá le nú ale bo ur če nú cenu tepla14) a spô sob plat -
by za do da né tep lo vrá ta ne výš ky a ter mí nu zá lo ho -
vých pla tieb,

i) ná hrad ný spô sob ur če nia množ stva do da né ho tep la, 
ak dô jde k po ru che ur če né ho me rad la,

j) ter mín, le ho ty a dô vo dy na zme ny a do pl ne nie zmlu -
vy o do dáv ke a od be re tep la,

k) pod mien ky vy po ve da nia zmlu vy a pod mien ky pre
jed no stran né od stú pe nie od zmlu vy zo stra ny do dá -
va te ¾a i od be ra te ¾a,

l) pod mien ky skon če nia od be ru tep la pod ¾a § 20.

(3) Do dá va te¾ je po vin ný
a) do dá va� tep lo z ve rej né ho roz vo du tep la na vy me dze -

nom úze mí kaž dé mu, kto o do dáv ku tep la pí som ne
po žia da, má vy bu do va nú te pel nú prí poj ku, kto rá spĺ -
ňa tech nic ké pod mien ky pri po je nia ur če né do dá va te -
¾om, a pod pí sal zmlu vu o do dáv ke a od be re tep la,

b) do dá va� tep lo na vy me dze nom úze mí od be ra te ¾o vi
pod ¾a pís me na a), s kto rým sa ro ku je o zme ne ale bo
do pl ne ní uza tvo re nej zmlu vy pod ¾a od se ku 2 písm. j) 
v le ho te 30 dní od uply nu tia do hod nu té ho ter mí nu
do dáv ky tep la; v ta kom prí pa de je od be ra te¾ po vin ný
uhra di� plat by za do da né tep lo, aj keï ne do šlo
k pod pi su zmlu vy. 

(4) Ak pri uzat vá ra ní zmlu vy ne dô jde k do ho de me dzi
do dá va te ¾om a od be ra te ¾om vo veci zmluv ných pod mie -
nok do dáv ky a od be ru tep la pod ¾a od se ku 2, na žia dos�
do dá va te ¾a ale bo od be ra te ¾a zmluv né pod mien ky určí
úrad.

(5) Do dá va te¾ môže vy po ve da� zmlu vu o do dáv ke
a od be re tep la, ak od be ra te¾ na pí som nú vý zvu do dá va -
te ¾a ne oz ná mi množ stvo ob jed na né ho tep la na prí sluš -
ný ka len dár ny rok do 31. ok tób ra bež né ho roka.

(6) Od be ra te¾ môže vy po ve da� zmlu vu o do dáv ke
a od be re tep la, ak vý po veï pí som ne ozná mi do dá va te -
¾o vi naj me nej šes� me sia cov pred po ža do va ným skon -
če ním do dáv ky tep la a spĺ ňa nie ktorú z pod mie nok
skon če nia od be ru tep la pod ¾a § 20 to hto zá ko na.

§ 20

Pod mien ky skon če nia od be ru tep la

(1) Od be ra te¾ a ko neč ný spot re bi te¾ môžu skon či� od -
ber tep la
a) na zá kla de zá ko na,
b) do ho dou.

(2) Skon či� od ber tep la na zá kla de zá ko na mož no, ak 
a) do dá va te¾ tep la bez pred chá dza jú cej do ho dy s od be -

ra te ¾om a ko neč ným spot re bi te ¾om zme ní tep lo nos -
nú lát ku, 

b) do dá va te¾ tep la ani po pred chá dza jú cej pí som nej vý -
zve od be ra te ¾a ale bo ko neč né ho spot re bi te ¾a ne od -
strá ni ne dos tat ky v kva li te, množ stve a v spo ¾ah li -
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vos ti do dá vok tep la ale bo ne pl ní pod stat né
ná le ži tos ti zmlu vy o do dáv ke a od be re tep la, naj mä
pa ra met re tep lo nos nej lát ky a hos po dár nos� do dáv -
ky tep la.

(3) Skon či� od ber tep la môže od be ra te¾ ale bo ko neč ný 
spot re bi te¾ aj do ho dou s do dá va te ¾om, ak od be ra te¾
ale bo ko neč ný spot re bi te¾ uhra dí do dá va te ¾o vi eko no -
mic ky opráv ne né ná kla dy vy vo la né od po je ním od be ra -
te ¾a ale bo ko neč né ho spot re bi te ¾a od sús ta vy te pel ných 
za ria de ní do dá va te ¾a.

(4) Roz sah eko no mic ky opráv ne ných ná kla dov vy vo -
la ných od po je ním sa od be ra te ¾a ale bo ko neč né ho  spo -
trebite¾a od sús ta vy te pel ných za ria de ní do dá va te ¾a
a spô sob ich vý po čtu usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis, kto rý vydá úrad.3)

§ 21

Po vin ný od ber tep la

Dr ži te¾ po vo le nia na roz vod tep la je po vin ný na za bez -
pe če nie zmluv ne do hod nu tých do dá vok tep la odo be ra�
za ur če nú ale bo schvá le nú cenu tep lo od dr ži te ¾a po vo -
le nia na vý ro bu tep la, kto rý tep lo vy rá ba z ob no vi te¾ -
ných zdro jov ener gie ale bo v za ria de ní na kom bi no va nú 
vý ro bu tep la a elek tri ny, ak
a) sám ne vy rá ba ale bo ne na ku pu je tep lo z ob no vi te¾ -

ných zdro jov ale bo zo zdro jov kom bi no va nej vý ro by
tep la a elek tri ny,

b) ne zvý ši tým cenu tep la pre od be ra te ¾ov,
c) tep lo nos ná lát ka zo sús ta vy te pel ných za ria de ní na

vý ro bu tep la z ob no vi te¾ ných zdro jov tep la ale bo
z kom bi no va nej vý ro by tep la a elek tri ny je zhod ná
s tep lo nos nou lát kou vo ve rej nom roz vo de tep la,

d) od ber tep la za ur če nú ale bo schvá le nú cenu z ob no -
vi te¾ ných zdro jov ener gie ale bo zo za ria de nia na
kom bi no va nú vý ro bu tep la a elek tri ny je preň ho rov -
na ko eko no mic ky efek tív ny ako od ber tep la z iných
zdro jov tep la.

§ 22

Ne opráv ne ný od ber tep la

(1) Ne opráv ne ným od be rom tep la je od ber tep la bez
uzav re tej pí som nej zmlu vy o do dáv ke a od be re tep la
s vý nim kou uve de nou v § 19 ods. 3 písm. b) ale bo v roz -
po re s uzav re tou zmlu vou ale bo od ber tep la z ve rej né ho 
roz vo du tep la ale bo z te pel nej prí poj ky sa usku toč ňu je
bez ve do mia a sú hla su do dá va te ¾a.

(2) Za škodu16) spô so be nú do dá va te ¾o vi ne opráv ne -
ným od be rom tep la zod po ve dá oso ba, kto rá ne opráv ne -
ne tep lo odob ra la.

§ 23

Zme na tep lo nos nej lát ky ale bo
spô so bu dis tri bú cie tep la

(1) Do dá va te¾ môže zme ni� tep lo nos nú lát ku ale bo
spô sob dis tri bú cie tep la len v sú la de s kon cep ciou obce

v ob las ti te pel nej ener ge ti ky, pri čom je po vin ný ta kú to
zme nu ozná mi� od be ra te ¾o vi naj me nej 1 rok pred jej
usku toč ne ním.

(2) Ak sa usku toč ní zme na pod ¾a od se ku 1, do dá va te¾ 
je po vin ný na svo je ná kla dy upra vi� sús ta vu te pel ných
za ria de ní ur če ných na spot re bu tep la, ak sa s od be ra -
te ¾om ne do hodnú inak.

§ 24

Pre lož ka ve rej né ho roz vo du tep la
a zria de nie, op ra vy a údrž ba te pel nej prí poj ky

(1) Pre lož kou ve rej né ho roz vo du tep la je zme na jeho
tra sy ale bo pre mies tne nie nie ktoré ho sú bo ru ale bo
čas ti toh to roz vo du.

(2) Pre lož ku ve rej né ho roz vo du tep la za bez pe ču je
jeho vlast ník ale bo pre vádz ko va te¾ na ná kla dy toho,
kto pot re bu pre lož ky vy vo lal, ak sa ne do hod nú inak.
Vlast níc tvo ve rej né ho roz vo du tep la sa po vy ko na ní
pre lož ky ne me ní.

(3) Zria de nie te pel nej prí poj ky, jej op ra vu a údrž bu
za bez pe ču je ale bo vy ko ná va za úhra du do dá va te¾, ak
sa do dá va te¾ a od be ra te¾ ne do hod nú inak.

§ 25

Hos po dár nos� pre vádz ky
sús ta vy te pel ných za ria de ní

(1) Vý rob ca tep la, do dá va te¾ a od be ra te¾ sú po vin ní
do dr žia va� zá sa dy hos po dár nos ti pre vádz ky sús ta vy
te pel ných za ria de ní. Hos po dár nos �ou pre vádz ky  sú -
stavy te pel ných za ria de ní na úče ly toh to zá ko na sa ro -
zu mie také jej pre vádz ko va nie, kto ré spĺ ňa uka zo va te le 
ener ge tic kej účin nos ti za ria de ní na vý ro bu tep la a dis -
tri bú ciu tep la a nor ma tív ne uka zo va te le spot re by tep -
la; nor ma tív nym uka zo va te ¾om spot re by tep la sa ro zu -
mie ma xi mál na spot re ba tep la na do siah nu tie
op ti mál nej ener ge tic kej účin nos ti te pel né ho za ria de -
nia.

(2) Do dá va te¾ je po vin ný
a) za bez pe či� auto ma tic kú re gu lá ciu tep lo ty tep lo nos -

nej lát ky na vy ku ro va nie v zá vis los ti od kli ma tic kých 
pod mie nok,

b) tr va le do dr žia va� tech nic ké pa ra met re tep lo nos nej
lát ky na do hod nu tom od ber nom mies te a na od ber -
nom za ria de ní do hod nu té v zmlu ve o do dáv ke a od -
be re tep la,

c) za bez pe či� je den krát za tri roky ove re nie hos po dár -
nos ti pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de ní po od ber -
né mies ta, ak ne dô jde k pod stat nej zme ne tech nic -
kých pa ra met rov, in šta lo va né ho vý ko nu, sku toč né ho
od be ru ale bo or ga ni zá cie pre vádz ky sús ta vy te pel -
ných za ria de ní po od ber né mies ta; v prí pa de ta kýchto
zmien je do dá va te¾ po vin ný za bez pe či� ove re nie hos -
po dár nos ti pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de ní po
od ber né mies ta naj ne skôr do šies tich me sia cov od vy -
ko na nia zme ny.
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(3) Do dá va te¾, kto rý roz po čí ta va množ stvo do da né ho
tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, a od be ra te¾, kto rý roz -
po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu spot re -
bi te ¾o vi, sú po vin ní
a) tr va le za bez pe čo va� ur če nú kva li tu do dáv ky tep la

pre ko neč né ho spot re bi te ¾a pod ¾a § 16 ods. 2,
b) za bez pe či� je den krát za rok, naj ne skôr však pred za -

ča tím vy ku ro va cie ho ob do bia, tech nic kú pre hliad ku 
nimi pre vádz ko va nej čas ti sús ta vy te pel ných za ria -
de ní a te pel ných za ria de ní za od ber ným mies tom na
účel zis te nia pre vádz ky schop nos ti a funk čnos ti
tých to za ria de ní. 

(4) Ove ro va nie hos po dár nos ti pre vádz ky sús ta vy te -
pel ných za ria de ní pod ¾a od se ku 2 písm. c) vy ko ná va za
úhra du vo výš ke eko no mic ky opráv ne ných ná kla dov
prí spev ko vá or ga ni zá cia zria de ná mi nis ter stvom.

(5) Spô sob ove ro va nia hos po dár nos ti pre vádz ky  sú -
stavy te pel ných za ria de ní, uka zo va te le ener ge tic kej
účin nos ti za ria de ní na vý ro bu tep la, dis tri bú cie tep la,
nor ma tív ne uka zo va te le spot re by tep la a roz sah eko no -
mic ky opráv ne ných ná kla dov na ove re nie hos po dár -
nos ti pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de ní, ako aj
spô sob úhra dy tých to ná kla dov usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

ŠTVR TÁ  ČASŤ

OB ME DZU JÚ CE OPAT RE NIA
V TE PEL NEJ ENER GE TI KE

§ 26

Ob me dze nie a pre ru še nie
do dáv ky tep la

(1) Do dá va te¾ môže ob me dzi� ale bo pre ru ši� do dáv ku
te pel nej ener gie v ne vy hnut nom roz sa hu, ak
a) vy ko ná va plá no va nú re kon štruk ciu, op ra vu, údrž -

bu a re ví ziu sús ta vy te pel ných za ria de ní,
b) vznik la ha vá ria ale bo sa od stra ňu je jej ná sle dok na

sús ta ve te pel ných za ria de ní,
c) sa tep lo odo be rá sús ta vou te pel ných za ria de ní, kto -

ré ohroz u jú ži vot a zdra vie osôb ale bo ich ma je tok,
d) vý ro bu tep la ne mô že za bez pe či� z dô vo du ob me dze -

nia ale bo pre ru še nia dis tri bú cie ply nu pod ¾a oso bit -
né ho predpisu17) ale bo ak bola pre ru še ná do dáv ka
elek tri ny na vý ro bu tep la,

e) od be ra te¾ je v omeš ka ní s plat bou za do da né tep lo,
so za pla te ním zmluv ne do hod nu tej zá lo ho vej plat by
ale bo so za pla te ním ne do plat ku vy plý va jú ce ho zo
zúč to va nia za do dáv ku tep la a ak od be ra te¾ plat bu
ale bo zá lo ho vú plat bu, ale bo ne do pla tok ne uh ra dí
ani po uply nu tí le ho ty, kto rú mu vo vý zve ur čil do dá -
va te¾. Táto le ho ta ne mô že by� krat šia ako 15 dní odo
dňa do ru če nia vý zvy; túto vý zvu od be ra te ¾o vi do dá -
va te¾ ozná mi miest ne ob vyk lým spô so bom aj ko neč -
ným spot re bi te ¾om, 

f) od ber tep la je ne opráv ne ný.

(2) Pri ob me dze ní ale bo pre ru še ní do dáv ky tep la z dô -
vo dov uve de ných v od se ku 1  písm. a) a e) je do dá va te¾
po vin ný ozná mi� od be ra te ¾o vi za čia tok a skon če nie
toh to ob me dze nia ale bo pre ru še nia naj me nej 15 dní
pred ob me dze ním pí som ne ale bo miest ne ob vyk lým
spô so bom.

(3) Po od strá ne ní prí čin ob me dze nia ale bo pre ru še -
nia do dá vok tep la uve de ných v od se ku 1 je do dá va te¾
po vin ný ne od klad ne ob no vi� do dáv ku tep la.

(4) Ak vznik la od be ra te ¾o vi ško da pri ob me dze ní ale -
bo pre ru še ní do dáv ky tep la  z dô vo dov uve de ných v od -
se ku 1 písm. a), od be ra te¾ môže uplat ňo va� ná hra du
ušlé ho zis ku a ná hra du škody18) voči do dá va te ¾o vi len
vte dy, ak si ten to ne spl nil ozna mo va ciu po vin nos�  po -
d¾a od se ku 2 ale bo ak ne do dr žal ter mín skon če nia toh -
to ob me dze nia ale bo pre ru še nia.

(5) Ak vznik la od be ra te ¾o vi ško da pri ob me dze ní do -
dá vok tep la z dô vo du zne uži tia pod mie nok uve de ných
v od se ku 1, má od be ra te¾ prá vo uplat ni� si ná hra du
ško dy a ušlé ho zis ku voči do dá va te ¾o vi v le ho te šies tich
me sia cov odo dňa, keï sa o jej vzni ku doz ve del, naj ne -
skor šie však do jed né ho roka odo dňa, keï ško da ale bo
ušlý zisk vzni kol.

Stav nú dze v te  pel  nej  ener ge t i  ke

§ 27

Stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke je zní že nie ale bo
pre ru še nie do dá vok tep la ale bo vy ra de nie sús ta vy te -
pel ných za ria de ní z čin nos ti na úze mí kra ja, via ce rých
obcí ale bo obce na ob do bie dlh šie ako 48 ho dín, kto ré
vznik lo v dô sled ku
a) mi mo riad nej udalosti19) ale bo
b) ha vá rie ale bo po ru chy te pel ných za ria de ní,
c) dlho do bé ho ne dos tat ku zdro jov te pel nej ener gie,

kto rý mi sú pa li vá, elek tri na a voda,
d) smo go vej si tu á cie pod ¾a oso bit ných pred pi sov,
e) te ro ris tic ké ho činu,
f) opat re ní štát nych or gá nov za sta vu ohroz e nia štá tu

ale bo vy hlá se nia voj no vé ho sta vu.

§ 28

(1) Stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke vy hla su je a od vo -
lá va pre úze mie kra ja ale bo jeho čas ti kraj ský úrad
a pre úze mie obce obec. 

(2) Sú čas �ou vy hlá se nia sta vu nú dze v te pel nej ener -
ge ti ke je aj vy hlá se nie roz sa hu ob me dzu jú cich opat re ní 
na spot re bu tep la a roz sa hu po vin nos tí dr ži te ¾ov po vo -
le ní a ostat ných fy zic kých osôb a práv nic kých osôb na
od strá ne nie sta vu nú dze.

(3) Ko or di ná ciu ob me dzu jú cich opat re ní a po vin nos -
tí pod ¾a od se ku 2 za bez pe ču je
a) kraj ský úrad, ak stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke bol 

vy hlá se ný na úze mí kra ja ale bo jeho čas ti,
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b) obec, ak stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke bol vy hlá -
se ný na úze mí obce.

(4) Or gán, kto rý stav nú dze vy hlá sil, je po vin ný in for -
mo va� mi nis ter stvo vnút ra, prí sluš né ha sič ské zá -
chran né zbo ry, mi nis ter stvo zdra vot níc tva a prí sluš né
zdra vot níc ke or gá ny o pred po kla da nom tr va ní ob me -
dze nia do dá vok te pel nej ener gie.

(5) Dr ži te¾ po vo le nia na roz vod tep la pri te pel ných
sie� ach zá so bo va ných viac ako 50 % z jed né ho zdro ja je
po vin ný zis ti� účin ky vý pa du toh to zdro ja a pod ¾a vý -
sled ku za bez pe či� vstu py do te pel nej sie te na pri po je -
nie ná hrad ných zdro jov.

(6) Pos tup pri pred chá dza ní vzni ku a od stra ňo va ní
ná sled kov sta vu nú dze usta no vu je vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo po do ho de
s Mi nis ter stvom vnút ra Slo ven skej re pub li ky.

PIA  TA  ČASŤ
PÔ SOB NOSŤ OR GÁ NOV ŠTÁT NEJ SPRÁ VY

A OBCE A VÝ KON ŠTÁT NE HO DO ZO RU

§ 29

Mi nis ter stvo

(1) Mi nis ter stvo
a) za bez pe ču je pl ne nie zá väz kov vy plý va jú cich z me -

dzi ná rod ných zmlúv a zá väz kov vy plý va jú cich
z člen stva v me dzi ná rod ných or ga ni zá ciách v roz sa -
hu po ve re nia vlá dou,

b) vy pra cú va dlho do bú kon cep ciu Ener ge tic kej po li ti -
ky Slo ven skej re pub li ky, kto rej sú čas �ou je aj roz voj
te pel nej ener ge ti ky; me to dic ky usmer ňu je tvor bu
kon cep cie roz vo ja obcí v ob las ti te pel nej ener ge ti ky,

c) uplat ňu je opat re nia na zvý še nie ener ge tic kej efek -
tív nos ti no vých te pel ných za ria de ní a na zvý še nie
hos po dár nos ti jest vu jú cich sús tav te pel ných za ria -
de ní, 

d) vy dá va vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy na vy ko -
na nie usta no ve ní § 4 ods. 6, § 15 ods. 3, § 16 ods. 2
a § 28 ods. 6 toh to zá ko na.

(2) Mi nis ter stvo roz ho du je 
a) o vy da ní osved če nia na vý stav bu sús ta vy te pel ných

za ria de ní s cel ko vým in šta lo va ným te pel ným vý ko -
nom 10 MW a viac,

b) o vy da ní osved če nia o vy ko na ní skúš ky od bor nej
spô so bi los ti pod ¾a § 4 ods. 1.

§ 30

Úrad

Úrad
a) vy dá va, mení a zru šu je po vo le nia na pod ni ka nie v te -

pel nej ener ge ti ke pod ¾a § 5 až 9,
b) vy ko ná va ce no vú re gu lá ciu vo vý ro be, dis tri bú cii

a do dáv ke tep la pod ¾a oso bit né ho pred pi su,14)
c) pos ky tu je mi nis ter stvu a Štát nej ener ge tic kej

inšpekcií20) (ïa lej len „in špek cia“) je den krát za štvr�
roka in for má cie o po vo le niach,

d) rie ši pre vádz ko va nie a za bez pe če nie zá so bo va nia
tep lom, ak dô jde k zá ni ku po vo le nia ale bo zru še niu
po vo le nia pod ¾a § 9 ods. 4.

§ 31

Obec

Obec
a) za bez pe ču je vy pra cú va nie kon cep cie roz vo ja obce

v te pel nej ener ge ti ke v sú la de s dlho do bou kon cep -
ciou Ener ge tic kej po li ti ky Slo ven skej re pub li ky
a v roz sa hu me to dic ké ho usmer ne nia mi nis ter stva,
ak na jej úze mí pô so bí do dá va te¾ ale bo od be ra te¾, kto -
rý roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu
spot re bi te ¾o vi; kon cep cia roz vo ja obce v te pel nej
ener ge ti ke sa po schvá le ní obec ným za stu pi te¾ stvom
stá va sú čas �ou zá väz nej čas ti územ nop lá no va cej do -
ku men tá cie obce; do dvoch ro kov od na do bud nu tia
účin nos ti zá ko na musí by� kon cep cia ob cou vy pra co -
va ná,

b) roz ho du je o vy da ní po vo le nia o sú la de na vr ho va nej
vý stav by sús ta vy te pel ných za ria de ní s cel ko vým in -
šta lo va ným te pel ným vý ko nom do 10 MW s kon cep -
ciou roz vo ja obce v te pel nej ener ge ti ke,

c) roz ho du je o vy da ní po tvr de nia o sú la de po ža do va né -
ho pred me tu pod ni ka nia s kon cep ciou roz vo ja obce
v te pel nej ener ge ti ke fy zic kým oso bám ale bo práv -
nic kým oso bám, kto ré žia da jú o vy da nie po vo le nia,

d) je opráv ne ná od dr ži te ¾a po vo le nia po ža do va� in for -
má cie o sta ve a mož nos ti roz vo ja sús ta vy te pel ných
za ria de ní,

e) vy dá va prí kaz na vec né pl ne nie fy zic kým oso bám
ale bo práv nic kým oso bám a na osob né úko ny fy zic -
kým oso bám v sú vis los ti s vy hlá se ním sta vu nú dze
v te pel nej ener ge ti ke; na vy dá va nie toh to prí ka zu sa
ne vz�a hu je vše obec ný pred pis o správ nom ko na -
ní,21)

f) uspo ko ju je prá vo na ná hra du ško dy, ušlej mzdy ale -
bo ušlé ho zis ku, ako aj prá vo na ná hra du pre u ká za -
te¾ ných ná kla dov, kto ré fy zic kej oso be ale bo práv -
nic kej oso be vznik li v sú vis los ti s pl ne ním prí ka zu
pod ¾a pís me na e), ak si ich uplat ňu je; vý dav ky spo je -
né s uspo ko je ním prá va si obec uplat ní u oso by, kto -
rá stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke spô so bi la, ak ta -
ká oso ba nie je, vý dav ky s uspo ko je ním prá va si obec 
uplat ní na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven skej re pub li -
ky. 

§ 32

Štát ny do zor

Štát ny do zor nad do dr žia va ním usta no ve ní toh to zá -
ko na vy ko ná va inšpekcia20) pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.22) Po ru še nie usta no ve ní toh to zá ko na je správ nym
de lik tom, za kto rý in špek cia ukla dá po ku ty pod ¾a § 35.
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ŠIES  TA  ČASŤ

PRÁ VA A PO VIN NOS TI FY ZIC KÝCH OSÔB
A PRÁV NIC KÝCH OSÔB, KTO RÝCH PRÁ VA,

PRÁ VOM CHRÁ NE NÉ ZÁ UJ MY ALE BO PO VIN NOS TI
MÔŽU BYŤ DOTK NU TÉ VÝ KO NOM PRÁV

A PO VIN NOS TÍ ÚČAST NÍ KOV TRHU S TEP LOM

§ 33

Prá va a po vin nos ti fy zic kých
osôb a práv nic kých osôb

(1) Fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba majú prá vo 
a) na pri me ra nú ná hra du za ob me dze nie vý ko nu vlast -

níc ke ho prá va, kto ré vznik lo zria de ním ochran né ho
pás ma, a za vstup na ich ne hnu te¾ nos� na účel vy ko -
na nia re kon štruk cie, opráv a údrž by sús ta vy te pel -
ných za ria de ní,

b) v prí pa de vy hlá se nia sta vu nú dze v te pel nej ener ge -
ti ke na ná hra du sku toč nej ško dy, kto rá im vznik la
vec ným pl ne ním, a na ná hra du ušlé ho zis ku,18) ak
ko na la na zá kla de prí ka zu. 

(2) Fy zic ká oso ba má prá vo aj na ná hra du ušlej mzdy
ale bo ušlé ho zis ku a pod ¾a oso bit né ho predpisu23) na
ná hra du pre u ká za te¾ ných ná kla dov vy na lo že ných na
stra vo va nie a uby to va nie; prá vo na ná hra du ško dy,
ušlej mzdy ale bo ušlé ho zis ku, ako aj prá vo na ná hra du 
pre u ká za te¾ ných ná kla dov vy na lo že ných na stra vo va -
nie a uby to va nie si fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba 
uplat ňuje u or gá nu, kto rý stav nú dze vy hlá sil. 

(3) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba je po vin ná
a) umož ni� vstup na ne hnu te¾ nos ti, kto rých je vlast ní -

kom ale bo správ com, na účel vy ko na nia re kon štruk -
cie, opráv a údrž by sús ta vy te pel ných za ria de ní,

b) zdr ža� sa akých ko¾ vek čin nos tí, kto ré môžu ohroz i�
bez peč nos� a pre vádz ky schop nos� sús ta vy te pel -
ných za ria de ní vrá ta ne vý stav by ob jektov a za ria de -
ní a vý sad by tr va lých po ras tov v ochran nom pás me,

c) umož ni� kon tro lu štát ne mu do zo ru v prie sto roch,
o kto rých sa štát ny do zor dom nie va, že sa v nich vy -
ko ná va čin nos� pri vý ro be a do dáv ke tep la bez po vo -
le nia,

d) v sú vis los ti s vy ko ná va ným do zo rom pos kyt nú� štát -
ne mu do zo ru prí sluš né do kla dy a úda je sú vi sia ce
s pre ve ro va nou čin nos �ou.

(4) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba je po vin ná
pos kyt nú� vec né pl ne nie po vy hlá se ní sta vu nú dze v te -
pel nej ener ge ti ke na zá kla de prí ka zu or gá nu, kto rý
stav nú dze vy hlá sil.

(5) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je
vlast ní kom čas ti sús ta vy te pel ných za ria de ní, kto rá nie 
je ve rej ným roz vo dom tep la, je po vy hlá se ní sta vu nú -
dze po vin ná 
a) umož ni� dis tri bú ciu tep la a tep lej úžit ko vej vody od -

be ra te ¾om ale bo ko neč ným spot re bi te ¾om pros tred -
níc tvom čas ti te pel nej sús ta vy, kto rej je vlast ní kom,

b) udr žia va� sús ta vu te pel ných za ria de ní v pre vádz ky -
schop nom sta ve,

c) umož ni� dr ži te ¾o vi po vo le nia na roz vod tep la do čas -

né pri po je nie k sús ta ve te pel ných za ria de ní, kto rých 
je vlast ní kom.

(6) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je
vlast ní kom sús ta vy te pel ných za ria de ní ale bo jej čas ti,
kto rú pre sta la po u ží va� na účel, na kto rý bola zria de ná, 
a ani ju ne po u ží va na iné úče ly vo vý ro be a roz vo de tep -
la, je po vin ná ju po núk nu� inej fy zic kej oso be ale bo
práv nic kej oso be na pre vádz ko va nie ale bo do sprá vy,
ale bo na pre vod vlast níc tva na účel za bez pe če nia do -
dáv ky tep la na vy me dze nom úze mí. Ak ne dô jde k pre -
vo du vlast níc tva ale bo k do ho de o pre vádz ko va ní ale bo
o vý ko ne sprá vy sús ta vy te pel ných za ria de ní ale bo jej
čas ti do jed né ho roka odo dňa, keï sa pre sta la po u ží va� 
na účel, na kto rý bola zria de ná, je fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba pod ¾a pr vej vety po vin ná ju na vlast né
ná kla dy od strá ni�; pri tom je po vin ná do dr ža� po žia dav -
ky na ochra nu ži vot né ho pros tre dia.

§ 34

Vec né pl ne nie

(1) Vec ným pl ne ním sa na úče ly toh to zá ko na ro zu -
me jú vec né pros tried ky pos kyt nu té v sú vis los ti s vy hlá -
se ním sta vu nú dze v te pel nej ener ge ti ke, pot reb né na
od strá ne nie prí čin a ná sled kov, kto ré sú vi sia s ob me -
dze ním ale bo pre ru še ním do dá vok tep la, ale bo vy ra de -
ním sús ta vy te pel ných za ria de ní z čin nos ti.

(2) Pri uk la da ní vec né ho pl ne nia tre ba pri hlia da� na
to, aby sa ich ulo že ním ne ohro zi li a ne po ško di li ži vot né
pot re by toho, kto vec pos ky tol (ïa lej len „pos ky to va -
te¾“), jeho ro di ny a riad na pre vádz ka jeho hos po dár -
skych za ria de ní.

(3) Vec né pros tried ky, kto ré sa pos ky tli ako vec né pl -
ne nia pod ¾a od se ku 1, sa po od strá ne ní sta vu nú dze
vrá tia pos ky to va te ¾o vi v sta ve, v akom boli pos kyt nu té. 

(4) Ak ne mož no vec ný pros trie dok pod ¾a od se ku 3
vrá ti�, pos kyt ne sa fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso -
be vec né pl ne nie rov na ké ho dru hu a rov na kej hod no ty
ale bo sa mu vy pla tí ná hra da v pe nia zoch. Toto prá vo
pos ky to va te ¾a uspo ko jí or gán, kto rý vec né pl ne nie na -
ria dil, prí pad ne ten, kto ško du na pos kyt nu tom vec -
nom pros tried ku spô so bil.

SIED MA ČASŤ
SPRÁV NE DE LIK TY

Po ku ty

§ 35

(1) In špek cia ulo ží po ku tu
a) od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk fy zic kej oso be ale bo

práv nic kej oso be, kto rá pod ni ká v te pel nej ener ge ti -
ke bez po vo le nia ale bo v roz po re s vy da ným po vo le -
ním ale bo kto rá usku toč ní vý stav bu sús ta vy te pel -
ných za ria de ní bez vy da né ho osved če nia pod ¾a § 12
ods. 1,

b) od 50 000 Sk do 500 000 Sk za po ru še nie po vin nos tí
vy plý va jú cich z § 10 ods. 2, § 12 ods. 6, § 15 ods. 1
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a 2, § 17 ods. 1, 2 a 3, § 18 ods. 1, 2 a 3, § 19 ods. 2
a 3, § 21, § 24 ods. 3, § 25 ods. 2 a ods. 3 písm. a),
§ 26 ods. 3, § 33 ods. 4 a 5 a § 36 ods. 7 a 9,

c) od 10 000 Sk do 100 000 Sk za po ru še nie usta no ve ní 
§ 17 ods. 4, § 18 ods. 4 a 5, § 25 ods. 3 písm. b), § 26
ods. 2 a § 33 ods. 3, 

d) od 500 Sk do 5 000 Sk za po ru še nie usta no ve ní § 17
ods. 5 a § 18 ods. 6.

(2) In špek cia môže ulo ži� po ku tu od 50 000 Sk do
500 000 Sk za po ru še nie po vin nos tí vy plý va jú cich
z § 25 ods. 1.

(3) Pri ur če ní výš ky po ku ty sa pri hlia da naj mä na zá -
važ nos�, spô sob, čas tr va nia, mie ru za vi ne nia a mož né
ná sled ky po ru še nia po vin nos tí. Pri opa ko va nom po ru -
še ní mož no po ku tu zvý ši� až na dvoj ná so bok.

(4) In špek cia ulo ží po ku tu do dvoch ro kov odo dňa,
keï zis ti la po ru še nie zá ko nom usta no ve ných po vin -
nos tí fy zic ký mi oso ba mi ale bo práv nic ký mi oso ba mi,
naj ne skôr však do troch ro kov od ich po ru še nia.

(5) Vý no sy z po kút sú príj mom štát ne ho roz po čtu; ich 
sprá vu vy ko ná va in špek cia.

ÔSMA ČASŤ

OCHRAN NÉ PÁS MA 

§ 36

(1) Na ochra nu sús ta vy te pel ných za ria de ní sa zria -
ïu jú ochran né pás ma. 

(2) Ochran né pás mo je prie stor v bez pros tred nej blíz -
kos ti te pel né ho za ria de nia, kto rý je ur če ný na za bez pe -
če nie jeho spo ¾ah li vej a ply nu lej pre vádz ky a na za bez -
pe če nie ochra ny ži vo ta, zdra via osôb a ma jet ku. 

(3) Ochran né pás mo za ria de ní na vý ro bu ale bo roz -
vod tep la po odo vzdá va ciu sta ni cu tep la je vy me dze né
zvis lý mi ro vi na mi ve de ný mi po jeho obi dvoch stra nách
vo vo do rov nej vzdia le nos ti me ra nej kol mo na toto za -
ria de nie. Táto vzdia le nos� je 
a) v za sta va nom úze mí na kaž dú stra nu 1 m,
b) mimo za sta va né ho úze mia na jed nu stra nu 3 m a na

dru hú stra nu 1 m, pod ¾a ur če nia dr ži te ¾a po vo le nia
na roz vod tep la.

(4) Ochran né pás mo odo vzdá va cej sta ni ce tep la je vy -
me dze né zvis lý mi ro vi na mi ve de ný mi vo vo do rov nej
vzdia le nos ti 3 m kol mo na oplo te nú ale bo na ob mu ro -
va nú hra ni cu ob jektu sta ni ce; odo vzdá va cou sta ni cou
sa ro zu mie čas� sús ta vy te pel ných za ria de ní, kto rá slú -
ži na zme nu pa ra met rov (naj mä tla ku a tep lo ty) odo -
vzda nej tep lo nos nej lát ky, na hod no ty a úče ly pot reb né
na jeho ïal šie vy u ži tie (naj mä dis tri bú ciu, prí pra vu
tep lej úžit ko vej vody a na tech no lo gic ké úče ly).

(5) Ochran né pás mo roz vo du tep la za odo vzdá va cou
sta ni cou je vy me dze né zvis lý mi ro vi na mi ve de ný mi po
jeho obi dvoch stra nách vo vo do rov nej vzdia le nos ti me -
ra nej kol mo na toto za ria de nie len v prí pa de, že by moh -
lo dôjs� k ohroz e niu ply nu los ti do dáv ky tep la a bez peč -
nos ti pre vádz ky za ria de nia, a to naj viac 
a) v za sta va nom úze mí na kaž dú stra nu 1m, 
b) mimo za sta va né ho úze mia na jed nu stra nu 3 m a na

dru hú stra nu 1 m, pod ¾a ur če nia dr ži te ¾a po vo le nia
na roz vod tep la.

(6) Ak sú za ria de nia roz vo du tep la ve de né v tech nic -
kom su te ré ne bu dov ale bo v ko lek to re in ži nier skych
sie tí ale bo ak je odo vzdá va cia sta ni ca tep la umies tne ná 
pria mo v bu do ve, ochran né pás mo sa ne vy me dzu je.

(7) V ochran ných pás mach je bez pred chá dza jú ce ho
pí som né ho sú hla su dr ži te ¾a po vo le nia na roz vod tep la
za ká za né vy ko ná va� 
a) čin nos ti, kto ré by moh li ohroz i� sús ta vu te pel ných

za ria de ní, ply nu los� a bez peč nos� jej pre vádz ky
a údrž by ale bo pri kto rých by moh la by� ohroz e ná
bez peč nos� osôb, ži vot ale bo zdra vie osôb a ma je tok
(naj mä prá ce s hor ¾a vi na mi a vý buš ni na mi ale bo ich
usklad ňo va nie, pre jaz dy �až kých me cha niz mov), 

b) sta veb né prá ce a vý sad bu tr va lých po ras tov.

(8) Pred chá dza jú ci sú hlas pod ¾a od se ku 7 musí ob sa -
ho va� pod mien ky, za akých bol ude le ný, a pri kla dá sa
k ná vr hu na územ né roz hod nu tie ale bo k žia dos ti o sta -
veb né po vo le nie; sta veb ný úrad pod mien ky toh to sú -
hla su ne pre skú ma va. 

(9) V prie sto re bez pros tred ne nad vä zu jú com na
ochranné pás ma je za ká za né umies tňo va� stav by,
tech nic ké za ria de nia ale bo vy ko ná va� čin nos ti, kto ré
by moh li ohroz i� sús ta vu te pel ných za ria de ní ale bo ply -
nu los�, a bez peč nos� jej pre vádz ky (naj mä vý stavbu
ply no je mov sto žia rov, vy ko ná va nie tr ha cích a bú ra cích 
prác).

(10) Po vin nos ti a ob me dze nia v ochran ných pás mach
a v prie sto re bez pros tred ne nad vä zu jú com na ochran -
né pás ma vzni ka jú dňom, keï územ né roz hod nu tie
o umies tne ní sús ta vy te pel ných za ria de ní na do bud lo
prá vo plat nos�, a za ni ka jú dňom lik vi dá cie tých to  sú -
stav te pel ných za ria de ní ale bo ich čas tí.

DE V IA  TA  ČASŤ
SPO LOČ NÉ A PRE CHOD NÉ

USTA NO VE NIA

§ 37

Vz�ah zá ko na k vše obec né mu
pred pi su o správ nom ko na ní

Na roz ho do va nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je vše -
obec ný pred pis o správ nom ko na ní,21) ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

§ 38

Pre chod né usta no ve nia

(1) Li cen cie ale bo osved če nia o re gis trá cii vy da né
pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu jú za po vo le nia
pod ¾a toh to zá ko na a ostá vajú v plat nos ti dva roky po
na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na.

(2) Dr ži te lia po vo le nia pod ¾a od se ku 1, na kto rých sa
ne vz�a hu je ozna mo va cia po vin nos� pod ¾a § 11, sú po -
vin ní naj ne skôr v le ho te 60 dní pred uply nu tím plat -
nos ti po vo le nia po žia da� o vy da nie po vo le nia pod ¾a toh -
to zá ko na.

(3) Osved če nia o od bor nej spô so bi los ti vy da né pod ¾a
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do te raj ších pred pi sov zos tá va jú v plat nos ti do 31. de -
cem bra 2005.

(4) Opráv ne nia k cu dzím ne hnu te¾ nos tiam, ako aj
ob me dze nia ich uží va nia, kto ré vznik li pred účin nos -
�ou toh to zá ko na, zos tá va jú ne do tknu té.

(5) Ochran né pás ma vy tý če né pod ¾a do te raj ších
pred pi sov a vý nim ky z nich zos tá va jú za cho va né aj po
na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na.

(6) V ko na niach o ulo že ní po ku ty za po ru še nie po vin -
nos tí pri pod ni ka ní v te pel nej ener ge ti ke za ča tých pred
na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na sa po stu pu je

pod ¾a do te raj ších pred pi sov; tie to ko na nia do kon čí ten
or gán, kto rý ich za čal.

(7) Zmlu vy o do dáv ke tep la uza tvo re né pred účin nos -
�ou toh to zá ko na zos tá va jú v plat nos ti je den rok od na -
do bud nu tia jeho účin nos ti. Zmluv ní part ne ri sú po vin -
ní da� zmlu vy do sú la du s tým to zá ko nom do jed né ho
roka od na do bud nu tia jeho účin nos ti, inak strá ca jú
plat nos�. 

§ 39

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005
okrem usta no ve nia § 17 ods. 1 písm. b), kto ré na do -
bud ne účin nos� 1. ja nu ára 2007.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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658

Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o vých od vet -
viach a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní
zá ko na č. 397/2002 Z. z. a zá ko na č. 442/2002 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 1 až 3 vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je
a) pred met, roz sah, pod mien ky a spô sob re gu lá cie v sie -

�o vých od vet viach,
b) zria de nie, pos ta ve nie a pô sob nos� Úra du pre re gu lá -

ciu sie �o vých od vet ví,
c) pod mien ky vy ko ná va nia re gu lo va ných čin nos tí

a prá va a po vin nos ti re gu lo va ných sub jek tov,
d) pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri nou a s ply -

nom,
e) ko na nie vo ve ciach pod ¾a toh to zá ko na,
f) správ ne de lik ty za po ru še nie po vin nos tí usta no ve -

ných tým to zá ko nom.

§ 2

Vy me dze nie zá klad ných poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) sie �o vý mi od vet via mi

1. vý ro ba, pre nos, dis tri bú cia a do dáv ka elek tri ny
a s tým sú vi sia ce služ by,

2. vý ro ba, pre pra va, dis tri bú cia, usklad ňo va nie a do -
dáv ka ply nu a s tý mi to čin nos �a mi sú vi sia ce služ -
by,

3. vý ro ba a roz vod tep la,
4. hro mad né zá so bo va nie vo dou ve rej ný mi vo do vod -

mi a hro mad né od vá dza nie od pa do vých vôd ve rej -
nou ka na li zá ciou,1b)

b) čin nos �a mi v sie �o vých od vet viach
1. vý ro ba, pre nos, dis tri bú cia a do dáv ka elek tri ny

a pos kyt nu tie pod por ných a sys té mo vých slu žieb,1)
2. vý ro ba, pre pra va, dis tri bú cia, usklad ňo va nie a do -

dáv ka ply nu a pos ky to va nie pod por ných slu žieb,1)
3. vý ro ba, dis tri bú cia a do dáv ka tep la,1a)
4. pre vádz ko va nie ve rej né ho vo do vo du a ve rej nej ka -

na li zá cie,1b)

5. pos ky to va nie vo do hos po dár skych slu žieb sú vi -
sia cich s vy u ži tím hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu
vod né ho toku,4)

6. pos ky to va nie vo do hos po dár skych slu žieb sú vi -
sia cich s od be rom po vrcho vých vôd a od be rom
ener ge tic kej vody z vod ných to kov,4)

c) re gu lá ciou za bez pe če nie ne dis kri mi nač né ho a trans -
pa rent né ho vý ko nu čin nos tí v sie �o vých od vet viach,
uplat ne nie re gu lač ných opat re ní za me ra ných na zni -
žo va nie ri zík po ru šo va nia pra vi diel hos po dár skej sú -
�a že zne uži tím do mi nant né ho pos ta ve nia na trhu
s  tovarom a služ ba mi tak, aby sa chrá ni li prá va a po -
vin nosti opráv ne ných od be ra te ¾ov a do mác nos tí, ako
aj uk la da nie a kon tro la in for mač ných po vin nos tí
o pod mien kach vý ro by a do dáv ky to va ru a slu žieb vrá -
ta ne in for mač ných po vin nos tí o ich vply ve na ži vot né
pros tre die; re gu lá cia za hrnu je aj uplat ňo va nie opat re -
ní na za bez pe če nie spo ¾ah li vej, hos po dár nej a kva lit -
nej do dáv ky to va rov a slu žieb, opat re ní na ochra nu
spot re bi te ¾ov a opat re ní na ochra nu opráv ne ných zá -
uj mov dr ži te ¾ov po vo le ní a osved če ní na vy ko ná va nie
čin nos tí v sie �o vých od vet viach, ako aj opat re ní na do -
siah nu tie pri me ra nej ná vrat nos ti ich in ves tí cií,

d) re gu lo va nou čin nos �ou vy ko ná va nie čin nos tí v sie -
�o vých od vet viach, na ktoré sa vy ža du je po vo le nie
ale bo osved če nie pod ¾a toh to zá ko na ale bo pod ¾a
oso bit ných predpisov1c) a ktorej pod mien ky vy ko ná -
va nia sú usta no ve né v tom to zá ko ne ale bo v oso bit -
ných pred pi soch,1c)

e) re gu lo va ným sub jek tom fy zic ká oso ba ale bo práv -
nic ká oso ba, kto rá vy ko ná va re gu lo va nú čin nos�
ale bo kto ré ho prá va a po vin nos ti upra vu je ten to zá -
kon ale bo oso bit né pred pi sy,1c)

f) to va rom elek tri na, plyn, tep lo, pit ná voda a od ve de -
ná od pa do vá voda,1b)

g) služ bou v sie �o vých od vet viach čin nos ti, kto ré sú vi -
sia s do da ním to va ru a vy u ži tím hyd ro e ner ge tic ké ho 
po ten ciá lu vod né ho toku,

h) re gu lač ným ob do bím ob do bie, po čas kto ré ho sa uplat -
ňu je sta no ve ný spô sob re gu lá cie.

§ 3

Pred met re gu lá cie

(1) Pred me tom re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na a pod ¾a
oso bit ných predpisov1c) je ur čo va nie ale bo schva ¾o va -
nie spô so bu, po stu pov a pod mie nok na
a) pri po je nie a prí stup do pre no so vej sús ta vy, dis tri -

buč nej sús ta vy, pre prav nej sie te a dis tri buč nej sie te
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)
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b) pre nos elek tri ny a dis tri bú ciu elek tri ny na vy me dze -
nom úze mí,1)

c) pre pra vu ply nu a dis tri bú ciu ply nu na vy me dze nom
úze mí,1)

d) pos ky to va nie pod por ných slu žieb v elek tro e ner ge ti -
ke a ply ná ren stve,1e)

e) pos ky to va nie slu žieb pre vádz ko va te ¾a pre no so vej
sús ta vy a slu žieb pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús -
ta vy,1f)

f) prí stup a pri po je nie no vých vý rob cov elek tri ny a ply -
nu do sús ta vy ale bo do sie te, vý ro bu a roz vod tep la.

(2) Pred me tom re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na je ïa lej
re gu lá cia ceny to va rov a ceny pos ky to va ných slu žieb
v sie �o vých od vet viach a ur če nie pod mie nok ich uplat -
ňo va nia (ïa lej len „ce no vá re gu lá cia“).

(3) Pred me tom re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na je aj ur -
če nie spô so bu, po stu pu a pod mie nok na
a) pre vádz ko va nie sús ta vy a sie te,
b) do dáv ku elek tri ny a do dáv ku ply nu do mác nos tiam,
c) vý ro bu, pre nos a dis tri bú ciu elek tri ny vy ro be nej

z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie, elek tri ny vy ro be nej
kom bi no va nou vý ro bou elek tri ny a tep la a elek tri ny
vy ro be nej z do má ce ho uh lia.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1 až 1f a 4 zne jú:
„1) Zá kon č. 656/2004 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne nie ktorých

zá ko nov.
1a) Zá kon č. 657/ 2004 Z. z. o te pel nej ener ge ti ke.
1b) Zá kon č. 442/2002 Z. z. o ve rej ných vo do vo doch a ve rej ných

ka na li zá ciách a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 276/2001 Z. z.
o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

1c) Zá kon č. 656/2004 Z. z.
Zá kon č. 657/2004 Z. z.
Zá kon č. 442/2002 Z. z.
Zá kon č. 364/2004 Z. z. o vo dách a o zme ne zá ko na Slo ven skej 
ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní
ne skor ších pred pi sov (vod ný zá kon).

1d) § 2 písm. c) zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1e) § 2 písm. b) a c) zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1f) § 2 písm. b) zá ko na č. 656/2004 Z. z.
4) Zá kon č. 364/2004 Z. z.“.

2. § 5 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 5

Pô sob nos� úra du

(1) Úrad
a) za bez pe ču je trans pa rent nú, ne dis kri mi nač nú a efek -

tív nu hos po dár sku sú �až v sie �o vých od vet viach  po -
d¾a toh to zá ko na,

b) za bez pe ču je účin né fun go va nie trhu s to va rom a so
služ ba mi v sie �o vých od vet viach,

c) ur ču je ale bo schva ¾u je spô sob, po stu py a pod mien -
ky na pri po je nie a prí stup do ná rod nej sús ta vy ale bo
sie te,1)

d) ur ču je ale bo schva ¾u je spô sob, po stu py a pod mien -
ky na tvor bu cien za pre nos elek tri ny, dis tri bú ciu
elek tri ny, pre pra vu ply nu a dis tri bú ciu ply nu, za
pos ky to va nie pod por ných slu žieb a sys té mo vých
slu žieb na vy rov na nie sús ta vy ale bo vy vá že nie
siete1d) a za vý ro bu, dis tri bú ciu a do dáv ku tep la,

e) roz ho du je o vy da ní, zme ne a o od ňa tí po vo le nia na
vy ko ná va nie re gu lo va ných čin nos tí (ïa lej len „po vo -

le nie“) pod ¾a toh to zá ko na a pod ¾a oso bit ných pred -
pi sov,1c)

f) vy ko ná va ce no vú re gu lá ciu pod ¾a toh to zá ko na,
g) roz ho du je o spo roch o po vin nos ti za bez pe či� prí stup

do sús ta vy, sie te,  zá sob ní ka a k aku mu lá cii ply nu
a o spo roch pri pos ky to va ní pod por ných slu žieb
a sys té mo vých slu žieb,1g)

h) roz ho du je o ude le ní do čas nej vý nim ky z po vin nos ti
za bez pe či� prí stup tre tích strán do sús ta vy, sie te
a do zá sob ní ka1h) a ur ču je pra vid lá a po stu py ria de -
nia a pri de ¾o va nia ka pa ci ty výz namných ply ná ren -
ských za ria de ní pod ¾a oso bit né ho zá ko na,1)

i) roz ho du je o re zer vá cii ka pa ci ty zá sob ní ka a aku mu -
lá cie ply nu pre pre vádz ko va te ¾a sie te,

j) roz ho du je vo ve ciach po ru še nia po vin nos tí vy plý va -
jú cich z toh to zá ko na a z oso bit ných pred pi sov,1c)

k) roz ho du je o žia dos tiach re gu lo va ných sub jek tov
o vy ňa tí z re gu lá cie,

l) usta no vu je pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri -
nou a ply nom pod ¾a § 12a,

m) usta no vu je roz sah, spô sob a pra vid lá pre ve de nie
od de le nej evi den cie na úče ly úč tov níc tva pod ¾a oso -
bit né ho predpisu1i) pre pot re by ce no vej re gu lá cie,

n) usta no vu je pra vid lá a po stu py na zve rej ňo va nie in -
for má cií o ce nách to va rov a slu žieb a o pod mien kach 
ich do dáv ky ale bo pos ky to va nia,

o) usta no vu je pred met, pod mien ky a roz sah ce no vej
re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na,

p) vy dá va vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy na vy ko -
na nie toh to zá ko na a oso bit ných zá ko nov,lc)

q) vy dá va po tvr de nie o pô vo de elek tri ny vy ro be nej z ob -
no vi te¾ ných zdro jov ener gie,1j)

r) spo lu pra cu je na prí pra ve ná vr hov vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov tý ka jú cich sa re gu lá cie
čin nos tí v sie �o vých od vet viach,

s) spo lu pra cu je s re gu lač ný mi or gán mi člen ských štá -
tov Eu róp skej únie v ob las ti svo jej pô sob nos ti,

t) sle du je úro veň do siah nu tej trans pa ren tnos ti trhu
a hos po dár sku sú �až na trhu s to va rom a služ ba mi,
kto rých do da nie ale bo pos ky to va nie je pred me tom
re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na,

u) sle du je do dr žia va nie pra vi diel pre fun go va nie trhu
s elek tri nou a ply nom,

v) sle du je a vy hod no cu je pri ja té opat re nia za me ra né
na rie še nie pred chá dza nia vzni ku pre �a že nia ná rod -
nej sús ta vy a sie te a na rie še nie pre �a že nia ná rod nej
sús ta vy a sie te a ukla dá nové opat re nia na rie še nie
tých to sta vov,

w) sle du je čas, kto rý pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta -
vy, pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy, pre vádz ko -
va te¾ pre prav nej sie te a pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej
sie te pot re bu je na pri po je nie a na op ra vu za ria de ní
sús ta vy ale bo sie te,

x) sle du je do dr žia va nie po vin nos tí pre vádz ko va te ¾a
sús ta vy a sie te tý ka jú cich sa
1. za bez pe če nia pre no su elek tri ny, dis tri bú cie elek -

tri ny, pre pra vy ply nu, dis tri bú cie ply nu a usklad -
ne nia ply nu,

2. za bez pe če nia bez peč nos ti do dá vok elek tri ny, spo -
¾ah li vos ti pre no su a dis tri bú cie elek tri ny a pri me -
ra nej pre no so vej ka pa ci ty sús ta vy,
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3. za bez pe če nia bez peč nos ti do dá vok ply nu, pre pra -
vy a dis tri bú cie ply nu,

4. za bez pe če nia do dr žia va nia ne dis kri mi nač né ho
prí stu pu do sús ta vy a sie te s oso bit ným zre te ¾om
na in teg ro va né pod ni ky,1e)

5. ria de nia to kov elek tri ny v sús ta ve vrá ta ne cez hra -
nič nej vý me ny elek tri ny pod ¾a oso bit né ho predpi-
su,1k)

6. do dr žia va nia pra vi diel pre vy rov ná va nie ne rov no -
vá hy v sús ta ve a v sie ti,1c)

y) sle du je do dr žia va nie po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a
sús ta vy ale bo sie te pos kyt nú� dotk nu tým stra nám
in for má cie tý ka jú ce sa
1. pri po je nia k sús ta ve ale bo k sie ti,
2. pri de ¾o va nia ka pa cít sús ta vy ale bo sie te,
3. vy u ži tia ka pa cít spo jo va cích ve de ní a pre po je ní,1c)

z) sle du je do dr žia va nie po vin nos ti ve de nia od de le nej
evi den cie na úče ly úč tov níc tva pod ¾a oso bit né ho zá -
ko na,1i)

aa) sle du je do dr žia va nie ur če ných pod mie nok na pri -
po je nie no vých vý rob cov elek tri ny ale bo ply nu,

bb) sle du je do dr žia va nie po vin nos tí pre vádz ko va te ¾a
sús ta vy ale bo sie te ur če ných v oso bit nom zá ko -
ne,1)

cc) rie ši pod nety účast ní kov trhu s elek tri nou, ply -
nom a tep lom tý ka júce sa sta no ve nia ale bo schva -
¾o va nia spô so bu, po stu pov a pod mie nok po u ží va -
ných na vý po čet cien a pod mie nok re gu lá cie pod ¾a
toh to zá ko na,

dd) ude ¾u je vý nim ku z po vin nosti prí stu pu do sús ta vy
a sie te pre nové spo jo va cie ve de nia ale bo pre
 existujúce spo jo va cie ve de nia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,1)

ee) schva ¾u je pre vádz ko vý po ria dok pre vádz ko va te ¾a
sús ta vy a sie te a pre vádz ko va te ¾a zá sob ní ka ply -
nu,

ff) ur ču je štan dar dy kva li ty do dá va ných to va rov
a slu žieb pos ky to va ných pod ¾a toh to zá ko na,

gg) usta no vu je čas a pa ra met re kva li ty do dáv ky tep la
pre ko neč né ho spot re bi te ¾a,

hh) usta no vu je pa ra met re do dáv ky tep lej úžit ko vej
vody na od ber nom mies te, pra vid lá roz po čí ta va nia 
množ stva tep lej úžit ko vej vody pre ko neč né ho
spot re bi te ¾a a pra vid lá roz po čí ta va nia množ stva
do da né ho tep la pre ko neč né ho spot re bi te ¾a,

ii) usta no vu je zá väz né zmluv né pod mien ky na do -
dáv ku a od ber tep la pre od be ra te ¾a a do dá va te ¾a
tep la, ak sa do dá va te¾ a od be ra te¾ ne do hod nú na
zmluv ných pod mien kach do dáv ky a od be ru tep la,

jj) usta no vu je roz sah eko no mic ky opráv ne ných ná -
kla dov vy vo la ných od po je ním sa od be ra te ¾a ale bo
ko neč né ho spot re bi te ¾a od sús ta vy te pel ných za -
ria de ní do dá va te ¾a a spô sob vý po čtu tých to ná kla -
dov,

kk) usta no vu je spô sob ove ro va nia hos po dár nos ti sús -
ta vy te pel ných za ria de ní, uka zo va te le ener ge tic kej 
účin nos ti za ria de ní na vý ro bu tep la, dis tri bú ciu
tep la, nor ma tív ne uka zo va te le spot re by tep la
a roz sah eko no mic ky opráv ne ných ná kla dov na
ove re nie hos po dár nos ti pre vádz ky sús ta vy te pel -
ných za ria de ní, ako aj spô sob úhra dy tých to ná -
kla dov.

(2) Úrad ïa lej
a) uve rej ňu je vo Ves tní ku úra du a na in ter ne to vej

strán ke úra du prá vo plat né roz hod nu tia úra du,
b) uve rej ňu je sprá vu o do dr žia va ní pra vi diel pre fun go -

va nie trhu s elek tri nou a ply nom,
c) uve rej ňu je sprá vu o čin nos ti úra du s oso bit ným zre -

te ¾om na čin nos ti uve de né v od se ku 1 písm. t), u), v)
a y) vo Ves tní ku úra du a na in ter ne to vej strán ke
úra du,

d) pos ky tu je pre mi nis ter stvo in for má cie o pri de le ných
ka pa ci tách spo jo va cích ve de ní pre cez hra nič nú vý me -
nu elek tri ny, o ich alo ká cii a o výš ke úhrad za cez hra -
nič nú vý me nu elek tri ny pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1k)

e) pos ky tu je na po žia da nie or gá nov Eu róp skej únie
úda je o re gu lo va ných čin nos tiach,

f) ve die a uve rej ňu je zo zna my dr ži te ¾ov po vo le ní na vy -
ko ná va nie re gu lo va ných čin nos tí, ak oso bit né pred -
pi sy ne us ta no vu jú inak,1c)

g) in for mu je Eu róp sku ko mi siu o
1. dô vo doch za miet nu tia žia dos ti o ude le nie po vo le -

nia na vy ko ná va nie čin nos ti v ener ge ti ke,
2. opat re niach na za bez pe če nie prí stu pu do �a žob -

ných ply no vod ných sie tí,
3. roz hod nu tiach o ude le ní vý nim ky z po vin nos ti

umož ni� prí stup do pre prav nej sie te ply nu, do dis -
tri buč nej sie te ply nu ale bo do zá sob ní ka ply nu,

4. po diele jed not li vých účast ní kov na trhu s elek tri -
nou a o do dr žia va ní  pra vi diel hos po dár skej sú �a -
že v sie �o vých od vet viach pod ¾a usta no ve ní toh to
zá ko na a o pri ja tých opat re niach na za bez pe če nie
kon ku ren cie na trhu a zlep še nie hos po dár skej sú -
�a že; túto sprá vu za sie la kaž do roč ne do 31. júla
do roku 2010 a od roku 2011 kaž dé dva roky,

5. do vo ze elek tri ny z tre tích štá tov; túto in for má ciu
za sie la Eu róp skej ko mi sii pra vi del ne štvr� roč ne,

h) pred kla dá Eu róp skej ko mi sii žia dos ti o
1. ude le nie vý nim ky z po vin nos ti prí stu pu do sús ta -

vy a sie te pre nové spo jo va cie ve de nia ale bo pre
exis tu jú ce spo jo va cie ve de nia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,1)

2. ude le nie vý nim ky z po vin nos ti za bez pe či� prí stup
tre tích strán do sús ta vy, sie te a do zá sob ní ka  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su,1)

i) žia da o uve rej ne nie po dro bnos tí o vý be ro vom ko na ní 
v Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie v le ho tách
usta no ve ných Úra dom pre úrad né pub li ká cie Eu -
róp skych spo lo čen stiev.

(3) Úrad na do dr žia va nie usta no ve ní toh to zá ko na
a oso bit ných zákonov1c)
a) vy ko ná va kon tro lu do dr žia vania toh to zá ko na, oso -

bit ných zákonov1c) a vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov vy da ných na ich vy ko na nie,

b) ukla dá opat re nia na od strá ne nie a ná pra vu ne dos -
tat kov zis te ných pri vy ko ná va ní kon tro ly,

c) ukla dá po ku ty za po ru še nie po vin nos tí vy plý va jú -
cich z toh to zá ko na.

(4) Úrad ok rem pô sob nos ti pod ¾a od se kov 1, 2 a 3 vy -
ko ná va aj ïal šiu pô sob nos� v ob las ti re gu lá cie prí stu pu 
do pre no so vej sús ta vy pre cez hra nič né vý me ny elek tri -
ny a roz ho do va nia o spo roch o prí stu pe do pre no so vej
sús ta vy pre cez hra nič né vý me ny elek tri ny pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.1k)
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(5) Po dro bnos ti o spô so be a le ho tách uve rej ňo va nia
in for má cií o ce nách to va rov a slu žieb a o pod mien kach
ich do dáv ky ale bo pos ky to va nia pod ¾a od se ku 1
písm. n) a štan dar dy kva li ty do dá va né ho to va ru a  po -
skytovaných slu žieb pod ¾a od se ku 1 písm. ff) usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zu lg až 1k zne jú:
„1g) Na prí klad § 22, 24, 41, 43 a 52 zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1h) § 52 zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1i) § 19 zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1j) § 32 zá ko na č. 656/2004 Z. z.

1k) Na ria de nie Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 1228/2003
zo dňa 26. júna 2003 o pod mien kach pre prí stup do sie te pre
cez hra nič né vý me ny elek tri ny (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L
176, 15. 07. 2003) v zne ní na ria de nia Rady (ES) č. 1223/2004 zo 
dňa 28. júna 2004 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 233, 02.
07. 2004).“.

3. V § 7 ods. 2 sa vy púš �a jú pís me ná e) a f).

Do te raj šie pís me no g) sa ozna ču je ako pís me no e).

4. V § 8 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) roz ho du je o vy ňa tí re gu lo va nej čin nos ti z re gu lá cie,

ak po mi nu li dô vo dy na re gu lá ciu, naj mä ak pô so be -
nie tr ho vých síl po sta ču je na za cho va nie úče lu sle -
do va né ho re gu lá ciou,“.

5. V § 9 ods. 16 v pr vej vete sa na kon ci slo vá „pod ¾a
od se kov 8 až 11“ na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a od se ku 12
písm. b) až d)“ a za prvú vetu sa vkla dá nová dru há veta, 
kto rá znie:
„Ak ide o zá nik člen stva z dô vo du pod ¾a od se ku 12
písm. a), ná vrh na vy me no va nie no vé ho čle na sa pred -
kla dá v le ho te do dvoch me sia cov pred uply nu tím jeho
funk čné ho ob do bia.“.

6. § 10 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 10

Sprá va o čin nos ti a hos po dá re ní úra du

(1) Úrad kaž do roč ne pred kla dá Ná rod nej rade Slo -
ven skej re pub li ky do 31. má ja na sle du jú ce ho roka
sprá vu o čin nos ti a hos po dá re ní úra du, sprá vu o usku -
toč ňo va ní re gu lač nej po li ti ky a sprá vu o vý sled koch pl -
ne nia úloh pod ¾a § 5.

(2) Ak Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky po žia da
o do pl ne nie tých to správ, úrad je po vin ný tak uro bi� do
15 dní od do ru če nia tej to žia dos ti.“.

7. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Re gu lo va né čin nos ti mož no vy ko ná va� na zá kla -

de ozná me nia ale bo na zá kla de a v roz sa hu po vo le nia
vy da né ho úra dom pod ¾a toh to zá ko na ale bo oso bit né ho 
pred pi su.1c)“.

8. § 12 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 12

Ce no vá re gu lá cia

(1) Ce no vej re gu lá cii pod lie ha
a) vý ro ba elek tri ny vy ro be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov

ener gie, elek tri ny vy ro be nej kom bi no va nou vý ro bou

elek tri ny a tep la a elek tri ny vy ro be nej z do má ce ho
uh lia,

b) pri po je nie do sús ta vy a sie te, v prí pa de zá sob ní kov
v roz sa hu vy me dze nom v pra vid lách trhu s ply nom,

c) pri po je nie no vých vý rob cov elek tri ny ale bo ply nu do
sús ta vy ale bo do sie te, v prí pa de zá sob ní kov v roz sa -
hu vy me dze nom v pra vid lách trhu s ply nom,

d) prí stup do sús ta vy a sie te, v prí pa de zá sob ní kov
v roz sa hu vy me dze nom v pra vid lách trhu s ply nom,

e) pre nos a dis tri bú cia elek tri ny,
f) do dáv ka elek tri ny pre do mác nos ti, 
g) pos ky to va nie sys té mo vých slu žieb v elek tro e ner ge ti -

ke,
h) pos ky to va nie pod por ných slu žieb v elek tro e ner ge ti -

ke a ply ná ren stve, v prí pa de zá sob ní kov v roz sa hu
vy me dze nom v pra vid lách trhu s ply nom,

i) pre pra va a dis tri bú cia ply nu,
j) do dáv ka ply nu pre do mác nos ti,
k) vý ro ba, dis tri bú cia a do dáv ka tep la,
l) vý ro ba, dis tri bú cia a do dáv ka pit nej vody ve rej ným

vo do vo dom,
m) od ve de nie a čis te nie od pa do vej vody ve rej nou ka na -

li zá ciou,
n) pos ky to va nie vo do hos po dár skych slu žieb sú vi sia -

cich s vy u ži tím hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu vod -
né ho toku a s úpra vou, do dáv kou a od be rom
 povrchových vôd a od be rom ener ge tic kej vody z vod -
ných to kov.

(2) Re gu lač ná rada vy pra cu je ná vrh re gu lač nej po li -
ti ky na na stá va jú ce re gu lač né ob do bie, kto ré ho sú čas -
�ou je aj ná vrh kon cep cie roz sa hu ce no vej re gu lá cie
a ná vrh spô so bu  vy ko ná va nia ce no vej re gu lá cie; ten to
ná vrh pred lo ží pred se da re gu lač nej rady do 15. mar ca
ka len dár ne ho roka na na sle du jú ce re gu lač né ob do bie
Mi nis ter stvu hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo“) a zá ro veň ho uve rej ní na svo jej in -
ter ne to vej strán ke. Mi nis ter stvo po sú di sú lad toh to ná -
vr hu so zá mer mi ener ge tic kej po li ti ky a svoj po su dok
za šle pred se do vi re gu lač nej rady do 15. ap rí la.

(3) Pred se da re gu lač nej rady po su dok mi nis ter stva
pod ¾a od se ku 2 aj s ná vr hom na sta no vi sko re gu lač nej
rady k to mu to po sud ku z h¾a di ska roz sa hu ce no vej re -
gu lá cie a spô so bu vy ko ná va nia ce no vej re gu lá cie pred -
lo ží na ro ko va nie re gu lač nej rady. Re gu lač ná rada po
pre ro ko va ní po sud ku mi nis ter stva a sta no vi ska pred -
se du re gu lač nej rady roz hod ne o roz sa hu ce no vej re gu -
lá cie a spô so be vy ko ná va nia ce no vej re gu lá cie na na -
sle du jú ce re gu lač né ob do bie.

(4) Re gu lač nou ra dou schvá le ný roz sah ce no vej re -
gu lá cie a spô sob jej vy ko na nia úrad vy hlá si vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som do 30. júna ka len dár ne -
ho roka na na sle du jú ce re gu lač né ob do bie.

(5) Re gu lo va ný sub jekt pod ¾a vy hlá se né ho roz sa hu
ce no vej re gu lá cie a spô so bu vy ko na nia ce no vej re gu lá -
cie pred lo ží úra du ná vrh ceny to va ru ale bo  ceny slu -
žieb (ïa lej len „ná vrh ceny“)
a) do 31. au gus ta ka len dár ne ho roka pre čin nos ti uve -

de né v odseku 1 písm. b), c), d), e), g), h), i) a n),
b) do 31. ok tób ra ka len dár ne ho roka pre ostat né čin -

nos ti uve de né v odseku 1.
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(6) Úrad ná vrh ceny pred lo že ný re gu lo va ným sub jek -
tom po sú di. Ak je ná vrh ceny v sú la de s vy hlá se ným
roz sa hom ce no vej re gu lá cie a spô so bom vy ko na nia ce -
no vej re gu lá cie, ná vrh ceny schvá li, o čom vydá roz hod -
nu tie do 30 dní od do ru če nia ná vr hu ceny. Toto roz hod -
nu tie do ru čí účast ní ko vi ko na nia, uve rej ní vo Ves tní ku 
úra du a  na in ter ne to vej strán ke úra du. Vy da nie ce no -
vé ho roz hod nu tia ozná mi v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej 
re pub li ky.5)

(7) Spô sob vy ko na nia ce no vej re gu lá cie to va ru ale bo
služ by, kto ré ho do da nie ale bo pos kyt nu tie je re gu lo va -
nou čin nos �ou pod ¾a toh to zá ko na, môže by� ur če ný
ako
a) pria me ur če nie ma xi mál nej ceny ale bo pev nej ceny,

ale bo po rov na te¾ nej ceny ale bo
b) ur če nie spô so bu vý po čtu ma xi mál nej ceny ale bo

pev nej ceny, ale bo po rov na te¾ nej ceny, pri čom spô -
sob vý po čtu ceny musí zoh ¾ad ňo va� opráv ne né ná -
kla dy a pri me ra ný zisk vrá ta ne roz sa hu in ves tí cií,
kto ré mož no do ceny za po čí ta�; roz sah opráv ne ných
ná kla dov musí zoh ¾ad ňo va� roz sah pot reb ných in -
ves tí cií na za bez pe če nie dlho do bej pre vádz ky schop -
nos ti sús ta vy a sie te vrá ta ne alik vót nej čas ti po vin -
ných od vo dov na lik vi dá ciu jad ro vo e ner ge tic kých
za ria de ní a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa li -
vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi od vá dza ný mi pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,6b) ale bo

c) ur če nie roz sa hu opráv ne ných ná kla dov, kto ré mož -
no do ceny za po čí ta�; roz sah opráv ne ných ná kla dov
musí zoh ¾ad ňo va� roz sah pot reb ných in ves tí cií na
za bez pe če nie dlho do bej pre vádz ky schop nos ti sús -
ta vy a sie te vrá ta ne alik vót nej čas ti po vin ných od vo -
dov na lik vi dá ciu jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní
a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio -
ak tív ny mi od pad mi od vá dza ný mi pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,6b) ale bo

d) ur če nie výš ky  pri me ra né ho zis ku vrá ta ne roz sa hu
in ves tí cií, kto ré mož no za po čí ta�, pri čom výš ka
 primeraného zis ku musí zoh ¾ad ňo va� roz sah pot reb -
ných in ves tí cií na za bez pe če nie dlho do bej pre vádz -
ky schop nos ti sús ta vy a sie te. Pri ur če ní výš ky pri -
me ra né ho zis ku sa zoh ¾ad ní aj alik vót na čas�
po vin ných od vo dov na lik vi dá ciu jad ro vo e ner ge tic -
kých za ria de ní a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým
pa li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi od vá dza ný mi
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6b)

(8) Jed not li vé spô so by ce no vej re gu lá cie pod ¾a od se -
ku 7 mož no spá ja� ale bo kom bi no va�. Spô sob ce no vej
re gu lá cie pre pra vy ply nu sa určí ako pria me ur če nie
po rov na te¾ nej ceny, kto rá sa určí po rov na ním ceny za
pre pra vu ply nu v Slo ven skej re pub li ke s ce na mi za pre -
pra vu ply nu v ostat ných člen ských štá toch; pri tom to
spô so be ur če nia ceny za pre pra vu ply nu úrad zoh ¾ad ní
zmlu vy o tran zi te ply nu cez úze mie Slo ven skej re pub li -
ky uza tvo re né pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá -
ko na.

(9) Úrad usta no ví vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som roz sah a štruk tú ru opráv ne ných ná kla dov
a spô sob ur če nia výš ky pri me ra né ho zis ku; v tom to
pred pi se môže v zá uj me pred chá dza nia sta vu nú dze
a od strá ne nia sta vu nú dze a vo vše obec nom hos po dár -

skom zá uj me usta no vi� aj naj vy ššiu mie ru pri me ra né -
ho zis ku.

(10) Na úče ly toh to zá ko na
a) ma xi mál nou ce nou je cena, kto rú nie je mož né pre -

kro či�,
b) pev nou ce nou je cena, kto rú nie je mož né me ni�,
c) po rov na te¾ nou ce nou je cena ur če ná po rov na ním

1. opráv ne ných ná kla dov ale bo ná kla do vých po lo -
žiek re gu lo va ných čin nos tí s opráv ne ný mi ná -
klad mi ale bo s ná kla do vý mi po lo žka mi rov na kej
čin nosti ale bo po rov na te¾ nej čin nos ti, ako je re gu -
lo va ná čin nos� v Slo ven skej re pub li ke ale bo
v člen ských štá toch Eu róp skej únie (ïa lej len
„člen ský štát“), ale bo 

2. opráv ne ných ná kla dov ale bo ná kla do vých po lo -
žiek jed not li vých pro ce sov, kto ré tvo ria čin nos�,
s ná klad mi ale bo s ná kla do vý mi po lo žka mi, z kto -
rých sa skla da jú jed not li vé pro ce sy tvo ria ce re gu -
lo va nú čin nos� v Slo ven skej re pub li ke ale bo
v ostat ných člen ských štá toch, ale bo

3. štan dard ných po lo žiek tvo ria cich štruk tú ru ceny
re gu lo va nej čin nos ti so štan dard ný mi po lo žka mi
tvo ria ci mi štruk tú ru ceny re gu lo va nej čin nos -
ti v ostat ných člen ských štá toch,

4. ceny za re gu lo va nú čin nos� s ce na mi re gu lo va -
ných čin nos tí v ostat ných člen ských štá toch,

d) ta ri fou je pev ná cena to va ru ale bo pev ná cena služ by 
via žu ca sa na tech nic kú jed not ku.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6b znie:
„6b) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 254/1994 Z. z.

o Štát nom fon de lik vi dá cie jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní
a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi
od pad mi v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

9. Za § 12 sa vkla dá § 12a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 12a

Pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri nou a ply nom

(1) Pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri nou a ply -
nom upra vu jú prá va a po vin nos ti účast ní kov trhu
a pod mien ky pot reb né na ne dis kri mi nač né a trans pa -
rent né or ga ni zo va nie trhu s elek tri nou a ply nom (ïa lej
len „pra vid lá trhu“).

(2) Pra vid lá trhu usta no vu jú naj mä pod mien ky
a) prí stu pu do sús ta vy a do sie te,1)
b) cez hra ničnej vý meny elek tri ny pod ¾a oso bit né ho

pred pi su,1k)
c) prí stu pu do zá sob ní ka ply nu a prí stu pu k aku mu lá -

cii ply nu,1) 
d) prí stu pu a pri po je nia no vých vý rob cov elek tri ny

a ply nu do sús ta vy ale bo do sie te,
e) pri po je nia do sús ta vy ale bo do sie te,
f) pre no su elek tri ny a pre pra vy ply nu,
g) dis tri bú cie elek tri ny a ply nu,
h) do dáv ky elek tri ny a ply nu v roz sa hu pot reb nom na

efek tív ne fun go va nie trhu,
i) pos ky to va nia pod por ných slu žieb,
j) do dáv ky re gu lač nej elek tri ny,
k) pos ky to va nia sys té mo vých slu žieb v elek tro e ner ge -

ti ke,
l) do dáv ky elek tri ny a ply nu do mác nos tiam,
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m) vý ro by, pre no su, dis tri bú cie a do dáv ky elek tri ny vy -
ro be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie, kom bi no -
va nou vý ro bou elek tri ny a tep la a elek tri ny vy ro be -
nej z do má ce ho uh lia,

n) pos ky to va nia uni ver zál nej služ by,1e)
o) pre vza tia zod po ved nos ti za od chýl ky jed not li vých

účast ní kov trhu a za od chýl ky sús ta vy, spô sob vy -
hod no co va nia, zúč to va nia a vy spo ria da nia od chý lok 
jed not li vých účast ní kov trhu a od chýl ky sús ta vy.

(3) Pod mien ka mi pot reb ný mi na or ga ni zo va nie trhu
s elek tri nou a ply nom sú aj ur če nie
a) le ho ty na pri po je nie k sús ta ve ale bo k sie ti a le ho ty

na vy ko na nie údrž by a op ra vy sús ta vy ale bo sie te,
le ho ty na do dáv ku elek tri ny ale bo ply nu a le ho ty na
pos kyt nu tie služ by,

b) spô so bu pred chá dza nia vzni ku pre �a že nia a rie še -
nia pre �a že nia ná rod nej sús ta vy ale bo sie te,

c) po stu pov na vy hod no co va nie od chýl ky účast ní ka
trhu a od chýl ky sús ta vy,

d) roz sa hu a spô so bu za bez pe če nia pod por ných slu -
žieb, 

e) roz sa hu a spô so bu do dáv ky re gu lač nej ener gie,
f) pod mie nok po u ži tia ty po vých dia gra mov od be ru

elek tri ny ale bo ply nu,1)
g) roz sa hu, spô so bu a po stu pu pri uve rej ňo va ní in for -

má cií pre vádz ko va te ¾om pre no so vej sús ta vy a sie te,
h) spô so bu uve rej ňo va nia in for má cií o vy u ži tí ka pa ci ty

cez hra nič nej vý me ny elek tri ny, vy u ži tia ka pa ci ty
ná rod nej sús ta vy a sie te.1k)

(4) Pra vid lá trhu za hrnu jú aj ob chod né pod mien ky
pre účast ní kov trhu s elek tri nou a ply nom, kto ré ob sa -
hu jú naj mä
a) pod mien ky za do dáv ky elek tri ny vrá ta ne do dáv ky

re gu lač nej elek tri ny a do dáv ky elek tri ny do mác nos -
tiam,

b) pod mien ky za pos kyt nu tie pod por ných slu žieb a sys -
té mo vých slu žieb,

c) pod mien ky za do dáv ky elek tri ny vy ro be nej z ob no vi -
te¾ ných zdro jov ener gie, kom bi no va nou vý ro bou
elek tri ny a tep la a elek tri ny vy ro be nej z do má ce ho
uh lia,

d) pod mien ky vy úč to va nia za do dáv ky elek tri ny vrá ta -
ne do dáv ky re gu lač nej elek tri ny a do dáv ky elek tri ny
do mác nos tiam,

e) pod mien ky vy úč to va nia za pos kyt nu té pod por né
služ by a sys té mo vé služ by,

f) pod mien ky vy úč to va nia za do dáv ky elek tri ny vy ro -
be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie,1j) kom bi no va -
nou vý ro bou elek tri ny a tep la a elek tri ny vy ro be nej
z do má ce ho uh lia,

g) pod mien ky vy spo ria da nia od chýl ky účast ní ka trhu
a od chýl ky sús ta vy,1)

h) pod mien ky ochra ny do mác nos ti.

(5) Pra vid lá trhu pod ¾a od se kov 1 až 4 na ná vrh úra -
du usta no ví vlá da na ria de ním do troch me sia cov od na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.

(6) Pre vádz ko va te¾ sús ta vy a sie te a pre vádz ko va te¾
zá sob ní ka ply nu je po vin ný za pra co va� pra vid lá trhu
vy da né pod ¾a od se ku 5 do pre vádz ko vé ho po riad ku
a pred lo ži� na schvá le nie úra du naj ne skôr do dvoch

me sia cov od účin nos ti na ria de nia vlá dy vy da né ho  po -
d¾a od se ku 5. Úra dom schvá le ný pre vádz ko vý po ria dok 
je zá väz ný pre účast ní kov trhu.“.

10. § 13, 14 a 15 vrá ta ne nad pisov zne jú:

„§ 13

Prá va a po vin nos ti re gu lo va né ho sub jek tu

(1) Re gu lo va ný sub jekt má prá vo
a) poda� ná vrh na zme nu roz hod nu tia o re gu lá cii,
b) žia da� o vy ňa tie z re gu lá cie,
c) po dá va� op rav né pros tried ky pro ti roz hod nu tiam

úra du a re gu lač nej rady, ak ten to zá kon ne us ta no -
vu je inak.

(2) Re gu lo va ný sub jekt je po vin ný
a) vy ko ná va� re gu lo va nú čin nos� v sú la de s tým to zá -

ko nom a oso bit ný mi pred pis mi,1c)
b) do dr žia va� ur če ný spô sob ce no vej re gu lá cie a usku -

toč ňo va� do dáv ky to va ru a slu žieb v sú la de so schvá -
le ný mi ale bo ur če ný mi ce na mi,

c) pred lo ži� ná vrh na ur če nie ceny to va ru ale bo služ by, 
kto rých cena je re gu lo va ná, spô so bom a v roz sa hu
pod ¾a vše obec ne zá väz né ho práv ne ho pred pi su vy -
da né ho úra dom,

d) vies� od de le nú evi den ciu na úče ly úč tov níc tva pre
pot re by re gu lá cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1i)

e) pos kyt nú� na po žia da nie úra du pod kla dy o ve de ní
od de le nej evi den cie na úče ly úč tov níc tva pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,1i) ako aj pod kla dy pot reb né na
 vyčíslenie roz sa hu zís ka né ho pro spe chu z ne do dr -
ža nia ur če né ho spô so bu re gu lá cie ceny ale bo z ne -
do dr ža nia ce no vé ho roz hod nu tia úra du,

f) pred kla da� úra du roč nú úč tov nú zá vier ku schvá le -
nú au dí to rom vrá ta ne pre h¾a du o vzá jom ných fi -
nanč ných a iných trans ak ciách me dzi pre po je ný mi
pod nik mi,1)

g) do dr žia va� štan dar dy kva li ty do dá va né ho to va ru
a pos ky to va nej služ by usta no ve né úra dom, 

h) vy ko na� opat re nia ulo že né úra dom,
i) do dr žia va� pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri nou 

a ply nom,
j) vies� a ucho vá va� evi den ciu o cene to va ru a služ by

vrá ta ne kal ku lá cie ná kla dov a zis ku počas pia tich
ro kov po skon če ní do dáv ky to va ru ale bo pos kyt nu -
tia služ by a na vy žia da nie pred lo ži� úra du,

k) pred kla da� úra du v roz sa hu, spô so bom a v ter mí -
noch, kto ré určí úrad, úda je o
1. ce ne elek tri ny a ply nu a o do da cej le ho te elek tri ny

a ply nu ko neč né mu od be ra te ¾o vi elektriny1f) a ko -
neč né mu od be ra te ¾o vi ply nu,1d)

2. po u ží va nom spô so be re gu lá cie ceny to va ru a služ -
by a o spô so be kal ku lá cie tej to ceny,

3. množ stve spot re by elek tri ny a ply nu pod ¾a jed not -
li vých ka te gó rií od be ra te ¾ov, 

4. pre h¾ad o jed not li vých ka te gó riách od be ra te ¾ov
elek tri ny a ply nu,

l) na po žia da nie pos kyt nú� bez od plat ne úra du úda je
pot reb né na vý kon pô sob nos ti úra du,

m) umož ni� úra du a Šta tis tic ké mu úra du Eu róp skych
spo lo čen stiev kon tro lu úda jov pos ky to va ných pod ¾a
pís me na k),
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n) umož ni� po ve re ným za mest nan com úra du a fy zic -
kým oso bám ale bo práv nic kým oso bám po ve re ným
úra dom na vy ko na nie kon tro ly (ïa lej len „za mest na -
nec kon tro ly“) a pri zva ným oso bám vstup do ob -
jektov, za ria de ní a na po zem ky re gu lo va né ho sub -
jek tu,

o) zve rej ni� plat né ceny to va rov a slu žieb, kto ré pod lie -
ha jú ce no vej re gu lá cii, ako aj pod mien ky ich do dáv -
ky ale bo pos ky to va nia spô so bom a v le ho tách usta -
no ve ných úra dom,

p) pos ky to va� úra du pot reb nú sú čin nos� pri vý ko ne
pô sob nos ti úra du pod ¾a toh to zá ko na a oso bit ných
predpisov1c) v le ho tách ur če ných úra dom, naj mä
pos ky to va� mu pot reb né prav di vé pod kla dy a in for -
má cie,

q) umož ni� prí stup do sús ta vy, sie te ale bo zá sob ní ka
ïal ším oso bám pod ¾a oso bit né ho predpisu1) a roz -
hod nu tia úra du.

Ko na nie

§ 14

(1) Ko na nie o ce no vej re gu lá cii (ïa lej len „ce no vé ko -
na nie“) sa za čí na po da ním ná vr hu ceny re gu lo va ným
sub jek tom ale bo z pod netu úra du.

(2) Účast ní kom ce no vé ho ko na nia je re gu lo va ný sub -
jekt, kto rý pred lo žil ce no vý ná vrh.

(3) Ná vrh ceny ob sa hu je naj mä
a) ozna če nie re gu lo va né ho sub jek tu,
b) ná vrh ceny pod ¾a schvá le né ho spô so bu ur če nia ceny,
c) ostat né pod kla dy ur če né vše obec ne zá väz ným práv -

nym pred pi som, kto ré vydá úrad.

(4) Úrad roz hod ne o ná vr hu ceny vy da ním ce no vé ho
roz hod nu tia (ïa lej len „roz hod nu tie“), kto ré do ru čí
účast ní ko vi ko na nia a zá ro veň uve rej ní vo Ves tní ku
úra du a na in ter ne to vej strán ke úra du.

(5) Ak je ná vrh ceny ne ú pl ný ale bo je v roz po re s ur -
če ným spô so bom re gu lá cie ceny, vy zve účast ní ka ce no -
vé ho ko na nia, aby v le ho te ur če nej úra dom od strá nil
ne dos tat ky. Úrad ná vrh ceny za miet ne, ak účast ník ce -
no vé ho ko na nia v le ho te ur če nej  úra dom ne od strá nil
ne dos tat ky ná vr hu; v ta komto prí pa de môže úrad ur či�
cenu na zá kla de ko na nia z vlast né ho pod netu úra du aj
bez ná vr hu ceny účast ní kom ce no vé ho ko na nia.

(6) Roz hod nu tie pod ¾a od se ku 5 úrad do ru čí účast ní -
ko vi ce no vé ho ko na nia a uve rej ní spô so bom pod ¾a od -
se ku 4.

(7) Úrad ko na nie za sta ví, ak re gu lo va ný sub jekt zo -
mrel ale bo za ni kol.

(8) Úrad môže z vlast né ho pod netu ale bo na ná vrh
účast ní ka ce no vé ho ko na nia roz hod nu tie zme ni� ale bo
zru ši�,
a) ak bo lo vy da né na zá kla de ne prav di vých, ne správ -

nych ale bo ne ú pl ných úda jov pred lo že ných účast ní -
kom ce no vé ho ko na nia,

b) v prí pa de sta vov nú dze,7)
c) ak na sta li zme ny v spô so be a v roz sa hu re gu lá cie ceny,
d) ak do šlo k vý raz nej zme ne eko no mic kých pa ra met -

rov, z kto rých sa vy chá dza lo pri ur če ní ceny.

 (9) Ak účast ník ce no vé ho ko na nia po žia da úrad
o pos kyt nu tie in for má cie o spô so be ur če nia ceny, na
zá kla de kto rej vy dal roz hod nu tie, úrad je po vin ný túto
in for má ciu pos kyt nú�.

(10) Za mest nan ci úra du sú po vin ní za cho vá va� ml -
čan li vos� o sku toč nos tiach, o kto rých sa doz ve de li pri
ce no vom ko na ní, ak ich od tej to po vin nos ti pí som ne
ne os lo bo dí účast ník ce no vé ho ko na nia.

(11) Na ce no vé ko na nie sa vz�a hu je vše obec ný pred -
pis o správ nom ko na ní,8) ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak a s vý nim kou usta no ve ní od die lov 1 až 4 štvr tej čas ti 
a pia tej čas ti vše obec né ho pred pi su o správ nom ko na ní.8)

(12) Pro ti roz hod nu tiu vy danému v ce no vom ko na ní
nie je prí pust ný riad ny op rav ný pros trie dok.

(13) Zá kon nos� po stu pu úra du v ce no vom ko na ní je
pre skú ma te¾ná sú dom.11) Usta no ve nia vše obec né ho
pred pi su o ko na ní pred súd mi o od lo že ní vy ko na te¾ nos -
ti roz hod nu tia sa ne po u ži jú.

§ 15

(1) Ko na nie vo ve ciach pod ¾a § 5 ods. 1 písm. e) až k)
sa za čí na z pod netu úra du ale bo na ná vrh účast ní ka
ko na nia.

(2) Účast ní kom ko na nia pod ¾a § 5 ods. 1 písm. e), k),
cc) a ee) je na vr ho va te¾, vo ve ciach pod ¾a § 5 ods. 1
písm. g) a h), i) a j) na vr ho va te¾ a pre vádz ko va te¾ sús ta -
vy ale bo sie te, ale bo zá sob ní ka.

(3) V ko na ní na pr vom stup ni roz ho du je vec ne prí -
sluš ný od bor úra du.

(4) Úst ne ko na nie na pr vom stup ni je ve rej né s vý -
nim kou, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak ale bo ak
sku toč nos ti, kto ré sa ma jú pre ro ko va� ale bo pred lo ži�
v ko na ní, majú po va hu uta jo va nej sku toč nos ti ale bo
ta jom stva chrá ne né ho oso bit ný mi pred pis mi.9)

(5) O od vo la ní roz ho du je re gu lač ná rada.

(6) Ro ko va nie re gu lač nej rady vo veci od vo la nia je ne -
ve rej né.

(7) Na ko na nie pod ¾a od se kov 1 až 6 sa vz�a hu je vše -
obec ný pred pis o správ nom konaní8) s vý nim ka mi uve -
de ný mi v tom to zá ko ne.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7 znie:
„7) § 14 zá ko na č. 656/2004 Z. z.

§ 28 zá ko na č. 657/2004 Z. z.“.

V po znám ke pod čia rou k od ka zu 9 sa ci tá cia „Na prí -
klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 100/1996 Z. z. o ochra ne štát ne ho ta jom stva, slu -
žob né ho ta jom stva, o šif ro vej ochra ne in for má cií
a o zme ne a do pl ne ní Trest né ho zá ko na v zne ní ne skor -
ších pred pi sov, § 38 zá ko na č. 21/1992 Zb. o ban kách
v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 23 zá ko na Slo ven skej
ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve da ní a po plat -
kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá -
nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 17 Ob chod né ho zá -
kon ní ka, zá kon č. 52/1998 Z. z. o ochra ne osob ných
úda jov v in for mač ných sys té moch.“ na hrá dza ci tá ciou
„Na prí klad zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va -
ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 91 zá ko na
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č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 23 zá -
ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá -
ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných
fi nanč ných or gá nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 17
Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov,
zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov
v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10 sa vy púš �a.

11. Za § 15 sa vkla dá § 15a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 15a

Kon tro la

(1) Pred me tom kon tro ly v kon tro lo va nom sub jek te je
a) do dr žia va nie zá ko nov, vše obec ne zá väz ných práv -

nych pred pi sov a vy da ných roz hod nu tí v ob las ti re -
gu lá cie sie �o vých od vet ví,

b) ove ro va nie správ nos ti a prav di vos ti do kla dov pred -
kla da ných na úče ly vy hod no co va nia vý vo ja cien,
 regulácie cien a na ko na nie o po ru še ní toh to zá ko -
na, vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov a vy da -
ných roz hod nu tí v ob las ti re gu lá cie sie �o vých od vet ví,

c) ove ro va nie pl ne nia ulo že ných opat re ní na ná pra vu
zis te ných ne dos tat kov.

(2) Kon tro la sa za čí na dňom, keï za mest na nec kon -
tro ly pred lo ží kon tro lo va né mu sub jek tu pí som né po ve -
re nie na vy ko na nie kon tro ly.

(3) Po ve re nie úra du na vý kon kon tro ly ob sa hu je
a) ozna če nie sub jek tu,
b) me no, priez vis ko, byd li sko ale bo ná zov a síd lo za -

mest nan ca kon tro ly a pri zva nej oso by,
c) pred met kon tro ly,
d) deň za ča tia kon tro ly,
e) dá tum a mies to vy ho to ve nia po ve re nia,
f) od tla čok pe čiat ky úra du a meno, priez vis ko, funk ciu 

a pod pis za mest nan ca úra du opráv ne né ho na ude le -
nie po ve re nia.

(4) Úrad, za mest nan ci kon tro ly a pri zva né oso by
a kon tro lo va né sub jek ty pri vý ko ne kon tro ly pod ¾a
 odseku 1 po stu pu jú pod ¾a zá klad ných pra vi diel
 kontrolnej čin nos ti usta no ve ných v oso bit nom pred pi -
se.11a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a) § 8 až 16 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 10/1996 Z. z. o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní zá ko na
č. 502/2001 Z. z.“.

12. V § 16 odseky 1 a 2 zne jú:

„§ 16

Správ ne de lik ty

(1) Úrad mô že fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be
ulo ži� po ku tu za po ru še nie toh to zá ko na
a) od 10 mi lió nov Sk do 100 mi lió nov Sk za po ru še nie

po vin nos tí pod ¾a § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, § 13 ods. 2
písm. a), g) a i),

b) od 1 mi lió na Sk do 10 mi lió nov Sk za po ru še nie po -
vin nos tí pod ¾a § 13 ods. 2 písm. b), c), d), f), h), j), l),
o), p) a q),

c) od 100 000 Sk do 1 mi lió na Sk za po ru še nie po vin -
nos tí pod ¾a § 13 ods. 2 písm. e), k), m) a n),

d) do výš ky roz die lu me dzi uplat ne nou ce nou a ce nou
za hrnu jú cou eko no mic ky opráv ne né ná kla dy a pri -
me ra ný zisk,

e) do výš ky vy čís le né ho roz sa hu pro spe chu zís ka né ho
z ne do dr ža nia úra dom ur če né ho spô so bu re gu lá cie
ceny ale bo z ne do dr ža nia roz hod nu tia úra du.

(2) Po ku ty pod ¾a od se ku 1 písm. a), b) a c) mož no
kom bi no va� s po ku ta mi pod ¾a písmena d) ale bo e); pri
opa ko va nom po ru še ní po vin nos ti mož no po ku ty ulo že -
né pod ¾a od se ku 1 zvý ši� až na dvoj ná so bok výš ky po -
sled ne ulo že nej po ku ty.“.

13. § 18 sa do pĺ ňa od sekmi 4 a 5, kto ré zne jú:
„(4) Ko na nia o po ru še ní ce no vej dis cip lí ny za ča té

pred účin nos �ou toh to zá ko na do kon čia ce no vé kon -
trol né or gá ny v roz sa hu svo jej pô sob nos ti pod ¾a oso bit -
né ho zákona2) pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

 (5) Ce no vé roz hod nu tia úra du a vše obec ne zá väz né
práv ne pred pi sy vy da né na zá kla de do te raj šie ho zá ko -
na zos tá va jú v plat nos ti do na do bud nu tia prá vo plat -
nos ti ce no vých roz hod nu tí ale bo do na do bud nu tia
účin nos ti vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vy -
da ných na zá kla de toh to zá ko na.“.

14. Za § 20 sa vkla dá § 20a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 20a

Zá ve reč né usta no ve nie

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo he.“.

15. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou, kto rá vrá ta ne nad pi su  
znie:

„Prí lo ha                                                                           
k zá ko nu č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH
SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 90/377/EHS zo dňa 29. júna 1990 o po stu pe Spo lo čen stva pre zlep še nie pre h¾ad nos ti cien ply nu
a elek tric kej ener gie úč to va ných prie my sel ným kon co vým od be ra te ¾om (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev L 185, 17. 07. 1990 ) v zne ní smer ni ce Rady 93/87/EHS zo dňa 22. ok tób ra 1993 (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 277, 10. 11. 1993) a na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 1882/2003 zo dňa
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29. sep tem bra 2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 284, 31. 10. 2003).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2003/54/ES zo dňa 26. júna 2003 o spo loč ných pra vid lách pre vnú tor -
ný trh s elek tri nou a kto rou sa zru šu je smer ni ca 96/92/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 176, 15. 07. 2003)
v zne ní smer ni ce Rady 2004/85/ES zo dňa 28. júna 2004 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 236, 07. 07. 2004).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2003/55/ES zo dňa 26. júna 2003, kto rá sa týka spo loč ných pra vi diel
pre vnú tor ný trh so zem ným ply nom a kto rou sa zru šu je smer ni ca 98/30/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L
176, 15. 07. 2003).“.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 276/2001 Z. z. o re -
gu lá cii v sie �o vých od vet viach a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov, ako vy plý va zo zmien a do plnení

vy ko na ných zá ko nom č. 397/2002 Z. z., zá ko nom
č. 442/2002 Z. z. a tým to zá ko nom.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príj mov v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov v zne ní zá -
ko na č. 43/2004 Z. z., zá ko na č. 177/2004 Z. z., zá ko -
na č. 191/2004 Z. z., zá ko na č. 391/2004 Z. z., zá ko na
č. 538/2004 Z. z. a zá ko na č. 539/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 pís me no s) znie:
„s) fi nanč ným pre ná jmom ob sta ra nie hmot né ho ma -

jet ku na zá kla de ná jom nej zmlu vy s do jed na ným
prá vom kúpy pre na ja tej veci, ak
1. vlast níc ke prá vo bez zby toč né ho od kla du po skon -

če ní ná jmu má pod ¾a zmlu vy pre js� na ná jom cu
za kúp nu cenu, kto rá nie je vyš šia, ako by bola
zos tat ko vá cena pre na ja té ho hmot né ho ma jet ku,
kto rú by mal ma je tok pri rov no mer nom od pi so va -
ní ma jet ku, a

2. doba tr va nia ná jmu je naj me nej 60 % doby od pi -
so va nia pod ¾a § 26 ods. 1 a nie me nej ako tri roky,
pri čom pri po stú pe ní ná jom nej zmlu vy bez zme ny 
pod mie nok na no vé ho ná jom cu táto pod mien ka
pla tí na ná jom nú zmlu vu ako ce lok,“.

2. § 2 sa do pĺ ňa pís me nom t), kto ré znie:
„t) da ňov ní kom člen ské ho štá tu Eu róp skej únie fy zic -

ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá pod lie ha
zda ne niu na úze mí toh to člen ské ho štá tu Eu róp -
skej únie z príj mov ply nú cich zo zdro jov na úze mí
toh to člen ské ho štá tu Eu róp skej únie, ako aj zo
zdro jov mimo úze mia toh to člen ské ho štá tu Eu róp -
skej únie a kto rá na úze mí Slo ven skej re pub li ky nie
je da ňov ní kom s ne ob me dze nou da ňo vou po vin -
nos �ou.“.

3. § 2 sa do pĺ ňa pís me nom u), kto ré znie:
„u) úče lo vým spo re ním vkla da nie fi nanč ných pros -

tried kov do ban ky ale bo pla te nie po ist né ho na ži -
vot né po is te nie, ale bo in ves to va nie fi nanč ných
pros tried kov pros tred níc tvom spo loč nos ti pos ky tu -
jú cej in ves tič né služ by ale bo služ by v ob las ti ko lek -
tív ne ho in ves to va nia, kto rá je pod ¾a oso bit ných
pred pi sov opráv ne ná ta kú to služ bu pos ky to va�, na
za bez pe če nie príj mu ply nú ce ho da ňov ní ko vi po do -
vŕ še ní 55 ro kov ži vo ta.“.

4. V § 3 ods. 2 písm. f) sa za slo vo „akcií7)“ vkla da jú
slo vá „a podielov7a)“ a slo vo „vrá ta ne“ sa na hrá dza slo -
va mi „ako aj prí jem ply nú ci z dô vo du“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7a znie:
„7a) § 144 a 223 Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

 5. § 4 sa do pĺ ňa od se kom 9, kto rý znie:
 „(9) U da ňov ní ka s príj ma mi z pod ni ka nia (§ 6) sa

zá klad dane zis �u je vždy za ka len dár ny rok, a to aj vte -
dy, ak bol na da ňov ní ka vy hlá se ný kon kurz ale bo bolo
po vo le né vy rov na nie; na ten to účel je da ňov ník po vin ný 
zos ta vi� úč tov nú zá vier ku k po sled né mu dňu ka len dár -
ne ho roka, pri čom po vin nos� zos ta vi� úč tov nú zá vier ku 
pod ¾a oso bit né ho predpisu77) tým to nie je dotk nu tá.“.

 6. V § 5 ods. 1 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a  príj my ply nú ce dok to ran dom z dok to rand ské -
ho štú dia“.

 7. V § 5 ods. 7 písm. b) sa vy púš �a od kaz 19 vrá ta ne
po znám ky pod čia rou k od ka zu 19.

 8. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slo vá „prí buz ných au tor -
ské mu prá vu,27)“ na hrá dza jú slo va mi „sú vi sia cich s au -
tor ským prá vom,27)“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 27 znie:
„27) Na prí klad zá kon č. 527/1990 Zb. o vy ná le zoch, prie my sel ných

vzo roch a zlep šo va cích ná vr hoch v zne ní ne skor ších pred pi sov,
zá kon č. 618/2003 Z. z. o au tor skom prá ve a prá vach
sú vi sia cich s au tor ským prá vom (au tor ský zá kon).“.

 9. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 29 znie:
„29) Zá kon č. 382/2004 Z. z. o znal coch, tl moč ní koch a pre kla da -

te ¾och a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

10. V § 6 od sek 10 znie:
„(10) Ak da ňov ník, kto rý nie je pla ti te ¾om dane z pri -

da nej hod no ty, ale bo da ňov ník, kto rý je pla ti te ¾om
dane z pri da nej hod no ty len čas� zda ňo va cie ho ob do -
bia, ne up lat ní pre u ká za te¾ né da ňo vé vý dav ky, môže
uplat ni� vý dav ky vo výš ke 25 % z úhrnu príj mov uve de -
ných v od se koch 1 a 2 ok rem da ňov ní ka, kto rý má príj -
my len z vy ko ná va nia re me sel ných živ nos tí pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,33) kto rý môže uplat ni� vý dav ky vo
výš ke 60 %. Ak da ňov ník s príj ma mi pod ¾a od se ku 3 nie 
je pla ti te ¾om dane z pri da nej hod no ty, ale bo je pla ti te -
¾om dane z pri da nej hod no ty len čas� zda ňo va cie ho ob -
do bia, ne up lat ní pre u ká za te¾ né da ňo vé vý dav ky, môže
uplat ni� vý dav ky vo výš ke 25 % z tých to príj mov. Ak da -
ňov ník uplat ní vý dav ky pod ¾a toh to od se ku, v su mách
vý dav kov sú za hr nu té všet ky da ňo vé vý dav ky da ňov ní -
ka ok rem za pla te né ho po ist né ho a prí spev kov, kto ré je
da ňov ník po vin ný pla ti�; toto po ist né a prí spev ky si
môže da ňov ník uplat ni� vo vý dav koch v pre u ká za nej
výš ke. Da ňov ník po čas uplat ňo va nia vý dav kov tým to
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spô so bom je po vin ný vies� evi den ciu o príj moch v ča so -
vom sle de, o zá so bách a o po h¾a dáv kach.“.

11. V § 7 ods. 1 písm. d) sa na kon ci čiar ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „rov na ko sa
po su dzu je aj od stup né vy plá ca né pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,35)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 35 znie:
„35) Zá kon č. 650/2004 Z. z. o do pln ko vom dô chod ko vom spo re ní

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

12. V § 8 ods. 5 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „pri čom pri ne hnu te¾ nos tiach sa vy chá dza z hod -
no ty v čase na do bud nu tia zis te nej pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,37a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 37a znie:
„37a) Na prí klad zá kon č. 382/2004 Z. z.“.

13. V § 8 ods. 10 dru hej vete sa na kon ci bod ka na -
hrá dza čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „kto rou je ob -
sta rá va cia cena ale bo vlast né ná kla dy pre vádz ko va te ¾a 
ale bo or ga ni zá to ra hry, sú �a že ale bo žre bo va nia, ale bo
pos ky to va te ¾a vý hry ale bo ceny.“.

14. V § 9 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) z pre daja bytu ale bo obyt né ho domu s naj viac dvo -

ma byt mi vrá ta ne sú vi sia cich po zem kov, ak v ňom
mal pre dá va jú ci tr va lý po byt naj me nej po dobu
dvoch ro kov bez pros tred ne pred pre daj om, ok rem
1. príj mov z pre daja tých to ne hnu te¾ nos tí, kto ré boli 

za hr nu té do ob chod né ho ma jet ku, a to do pia tich
ro kov odo dňa ich vy ra de nia z ob chod né ho ma jet -
ku a

2. príj mov, kto ré ply nú da ňov ní ko vi pod ¾a zmlu vy
o bu dú com pre daji tých to ne hnu te¾ nos tí uzav re -
tej do dvoch ro kov od za čiat ku tr va lé ho po by tu
v nich ale bo do pia tich ro kov odo dňa ich vy ra de -
nia z ob chod né ho ma jet ku, aj keï kúp na zmlu va
bude uza tvo re ná až po dvoch ro koch od za čiat ku
tr va lé ho po by tu ale bo po pia tich ro koch odo dňa
ich vy ra de nia z ob chod né ho ma jet ku,“.

15. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slo vá „ne hnu te¾ nos ti, ak
ne jde o pre daj ne hnu te¾ nos ti pod ¾a pís men a) a c)“ na -
hrá dza jú slo va mi „ne hnu te¾ nos ti, na kto rú sa ne vz�a -
hu je oslo bo de nie pod ¾a pís me na a) ale bo c)“ a slo vá za
bod ko čiar kou vrá ta ne bod ko čiar ky sa vy púš �a jú.

16. V § 9 ods. 1 písm. c) sa za slo vo „man že lov“ vkla -
da jú slo vá „ok rem ne hnu te¾ nos ti, na kto rú sa vz�a hu je
oslo bo de nie od dane pod ¾a pís me na a)“.

17. V § 9 ods. 1 písm. f) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „vrá ta ne od pi su zá väz kov voči ve ri te ¾om, kto rí
v kon kur ze ale bo vy rov na ní ne up lat ni li svo je po h¾a -
dáv ky voči da ňov ní ko vi; ob dob ne sa po stu pu je aj pri
od pi se zá väz kov u da ňov ní ka, kto rý sa zru šu je za miet -
nu tím ná vr hu na vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok 
ma jet ku, a u da ňov ní ka, kto rý sa zru šu je zru še ním
kon kur zu z dô vo du, že ma je tok úpad cu ne po sta ču je
na úhra du vý dav kov a od me nu správ cu kon kurz nej
pod sta ty,“.

18. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 39 znie:
„39) Na prí klad zá ko n č. 94/1963 Zb. o ro di ne v znení neskorších

predpisov, zá kon č. 452/2004 Z. z. o ná hrad nom vý živ nom.“.

19. V § 9 ods. 1 písm. h) sa na kon ci čiar ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak tak to vy -
me dze né príj my pre siah nu pä� ná so bok sumy ži vot né -
ho mi ni ma plat né ho k 1. ja nu áru prí sluš né ho zda ňo va -
cie ho ob do bia, do zá kla du dane sa za hr nú len príj my
nad tak to usta no ve nú sumu; vý dav ky ne za hr nu té do
zá kla du dane, pri ra ïo va né k sume oslo bo de ných príj -
mov sa ur čia v rov na kom po me re, v akom je suma oslo -
bo de ných príj mov k cel ko vým príj mom za hr nu tým do
zá kla du dane,“.

20. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 46 znie:
„46) Zá kon č. 5/2004 Z. z. o služ bách za mest na nos ti a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 191/2004
Z. z.“.

21. V § 9 ods. 2 písm. k) sa za slo vo „štipendiá51)“
vkla da jú slo vá „ok rem dok to rand ské ho šti pen dia“.

22. V § 9 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom r), kto ré znie:
„r) úro ky a iné vý no sy z vkla dov, z úve rov a pô ži čiek,

z vý no sov po dielo vých lis tov, dlho pi sov, vkla do vých 
cer ti fi ká tov, de po zit ných cer ti fi ká tov, pok lad nič -
ných po u ká žok, vkla do vých lis tov a iných cen ných
pa pie rov a vkla dov pos ta ve ných im na ro veň ply nú -
ce zo zdro ja na úze mí Slo ven skej re pub li ky fy zic kej
oso be, kto rá je da ňov ní kom iné ho člen ské ho štá tu
Eu róp skej únie a kto rá je ko neč ným prí jem com ta -
kýchto príj mov.“.

23. V § 9 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi s) a t), kto ré
zne jú:
„s) vý no sy zo štát nych dlho pi sov Slo ven skej re pub li ky

vy da ných a re gis tro va ných v za hra ni čí,
t) fi nanč né pros tried ky ply nú ce z gran tov pos ky to va -

ných na zá kla de me dzi ná rod ných zmlúv, kto rý mi je 
Slo ven ská re pub li ka via za ná.“.

24. § 9 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Dňom vy ra de nia ma jet ku z ob chod né ho ma jet ku

da ňov ní ka sa ro zu mie deň, v kto rom da ňov ník po sled -
ný raz úč to val ma je tok v úč tov níc tve ale bo uvá dzal
v evi den cii pod ¾a § 6 ods. 11.“.

25. V § 11 ods. 1 písm. b)  sa za slo vá „vlast ný prí jem“
vkla da jú slo vá „v prí sluš nom zda ňo va com ob do bí“.

26. V § 11 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi c) a d), kto ré
zne jú:
„c) prí spev ky na do pln ko vé dô chod ko vé spo re nie pla -

te né pod ¾a oso bit né ho pred pi su,35)
d) úče lo vé spo re nie.“.

27. V § 11 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo vý slu ho -
vé ho prí spev ku vy plá ca né ho, ak slu žob ný po mer tr val
as poň 15 rokov65)“ vrá ta ne po znám ky pod čia rou k od -
ka zu 65.

28. V § 11 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ale bo ak má man žel ka (man žel) vlast né príj my v prí -
sluš nom zda ňo va com ob do bí, o sumu zod po ve da jú cu
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jed nej dva nás ti ne roz die lu vy po čí ta né ho pod ¾a od se -
ku 1 písm. b)“.

29. § 11 sa do pĺ ňa od sek mi 5 a 6, kto ré zne jú:
„(5) Prí spev ky da ňov ní ka na do pln ko vé dô chod ko vé

spo re nie pod ¾a od se ku 1 písm. c) a fi nanč né pros tried -
ky vy na lo že né da ňov ní kom na úče lo vé spo re nie pod ¾a
od se ku 1 písm. d) je mož né od po čí ta� od zá kla du dane
vo výš ke pre u ká za te¾ ne za pla te nej v zda ňo va com ob do -
bí, v úhrne naj viac do výš ky 12 000 Sk. Na uplat ne nie
ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du dane pod ¾a od se ku 1
písm. c) je pod mien kou spl ne nie pod mie nok pod ¾a oso -
bit né ho predpisu35) a na uplat ne nie ne zda ni te¾ nej čas ti
zá kla du dane pod ¾a od se ku 1 písm. d) mu sia byt’ spl ne -
né tie to pod mien ky:
1. do jed na ná doba pla te nia úče lo vé ho spo re nia je naj -

me nej de sa� ro kov, pri čom da ňov ník nie je opráv ne -
ný po ža do va� pl ne nie z úče lo vé ho spo re nia pred
uply nu tím tej to le ho ty, a sú čas ne

2. pl ne nie z úče lo vé ho spo re nia na sta ne naj skôr do vŕ -
še ním 55 ro kov veku da ňov ní ka.

(6) Ak da ňov ník ne do dr ží pod mien ky usta no ve né
v od se ku 5, o sumu za pla te ných prí spev kov na do pln -
ko vé dô chod ko vé spo re nie a pla tieb úče lo vé ho spo re -
nia, o kto rú si v pred chá dza jú cich zda ňo va cích ob do -
biach zní žil zá klad dane, je po vin ný zvý ši� zá klad dane
do troch zda ňo va cích ob do bí od skon če nia zda ňo va cie -
ho ob do bia, v kto rom do šlo k po ru še niu usta no ve ných
pod mie nok.“.

30. V § 12 od sek 1 znie:
„(1) Pred me tom dane da ňov ní ka, kto rý je

a) správ cov skou spo loč nos �ou a vy tvá ra po dielo vé fon -
dy,66) sú len príj my správ cov skej spo loč nos ti,

b) do pln ko vou dô chod ko vou spo loč nos �ou a vy tvá ra
do pln ko vé dô chod ko vé fon dy,35) sú len príj my do pln -
ko vej dô chod ko vej spo loč nos ti.“.

31. V § 12 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „do pln ko vé dô -
chod ko vé po is �ov ne,35)“.

32. V § 12 ods. 7 písm. d) sa za slo vo „akcií7)“ vkla da -
jú slo vá „a podielov7a)“ a slo vo „vrá ta ne“ sa na hrá dza
slo va mi „ako aj prí jem ply nú ci z dô vo du“.

33. V § 13 ods. 1 písm. d) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „vrá ta ne od pi su zá väz kov voči ve ri te ¾om, kto rí
v kon kur ze ale bo vy rov na ní ne up lat ni li svo je po h¾a dáv -
ky voči da ňov ní ko vi; ob dob ne sa po stu pu je aj pri od pi -
se zá väz kov u da ňov ní ka, kto rý sa zru šu je za miet nu tím 
ná vr hu na vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok ma jet -
ku, a u da ňov ní ka, kto rý sa zru šu je zru še ním kon kur -
zu z dô vo du, že ma je tok úpad cu ne po sta ču je na úhra -
du vý dav kov a od me nu správ cu kon kurz nej pod sta ty,“.

34. V § 13 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi e) až h), kto -
ré zne jú:
„e) úro ky z úč tov vy plá ca né Štát nej pok lad ni ci,
f) vý no sy zo štát nych dlho pi sov Slo ven skej re pub li ky

vy da ných a re gis tro va ných v za hra ni čí,
g) úro ky a iné vý no sy z pos kyt nu tých úve rov a pô ži -

čiek, z vý no sov po dielo vých lis tov, dlho pi sov, vkla -
do vých cer ti fi ká tov, de po zit ných cer ti fi ká tov, pok -
lad nič ných po u ká žok vkla do vých lis tov a iných

cen ných pa pie rov a vkla dov pos ta ve ných im na ro -
veň ply nú ce zo zdro ja na úze mí Slo ven skej
re pub li ky práv nic kej oso be, kto rá je da ňov ní kom
člen ské ho štá tu Eu róp skej únie a kto rá je aj ko neč -
ným prí jem com tých to príj mov od da ňov ní ka pod ¾a
§ 2 písm. d) dru hé ho bodu, ale len ak do dňa vý pla ty 
príj mu, po čas ob do bia naj me nej dvad sia tich šty -
roch me sia cov bez pros tred ne na sle du jú cich po
sebe
1. da ňov ník, kto rý ten to prí jem vy plá ca, má naj me -

nej 25 % pria my po diel na zá klad nom ima ní ko -
neč né ho prí jem cu toh to príj mu ale bo

2. ko neč ný prí jem ca toh to príj mu má naj me nej
25 % pria my po diel na zá klad nom ima ní da ňov ní -
ka, kto rý ten to prí jem vy plá ca, ale bo

3. iná práv nic ká oso ba so síd lom v člen skom štá te
Eu róp skej únie má naj me nej 25 % pria my po diel
na zá klad nom ima ní da ňov ní ka, kto rý ten to prí -
jem vy plá ca, a zá ro veň má aj naj me nej 25 % pria -
my po diel na zá klad nom ima ní ko neč né ho prí -
jem cu toh to príj mu,

h) fi nanč né pros tried ky ply nú ce z gran tov pos ky to va -
ných na zá kla de me dzi ná rod ných zmlúv, kto rý mi je 
Slo ven ská re pub li ka via za ná.“.

35. V § 13 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom i), kto ré znie:
„i) príj my pod ¾a § 16 ods. 1 písm. e) pr vé ho bodu ply -

nú ce zo zdro ja na úze mí Slo ven skej re pub li ky práv -
nic kej oso be, kto rá je da ňov ní kom člen ské ho štá tu
Eu róp skej únie a kto rá je aj ko neč ným prí jem com
tých to príj mov od da ňov ní ka pod ¾a § 2 písm. d) dru -
hé ho bodu, ale len ak do dňa vý pla ty príj mu, po čas
ob do bia naj me nej dvad sia tich šty roch me sia cov
bez pros tred ne na sle du jú cich po sebe
1. da ňov ník, kto rý ten to prí jem vy plá ca, má naj me -

nej 25 % pria my po diel na zá klad nom ima ní ko -
neč né ho prí jem cu toh to príj mu ale bo

2. ko neč ný prí jem ca toh to príj mu má naj me nej
25 % pria my po diel na zá klad nom ima ní da ňov ní -
ka, kto rý ten to prí jem vy plá ca, ale bo

3. iná práv nic ká oso ba so síd lom v člen skom štá te
Eu róp skej únie má naj me nej 25 % pria my po diel
na zá klad nom ima ní da ňov ní ka, kto rý ten to prí -
jem vy plá ca, a zá ro veň má aj naj me nej 25 % pria -
my po diel na zá klad nom ima ní ko neč né ho prí -
jem cu toh to príj mu.“.

36. V § 14 ods. 3 dru há veta znie: „Zá klad dane da -
ňov ní ka, kto rý je do pln ko vou dô chod ko vou spo loč nos -
�ou vy tvá ra jú cou do pln ko vé dô chod ko vé fon dy, sa zis -
�u je len za do pln ko vú dô chod ko vú spo loč nos�.“.

37. V § 14 ods. 6 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Táto
čas� zá kla du dane ale bo čas� da ňo vej stra ty sa za hr nu -
je do zá kla du dane v tom zda ňo va com ob do bí, za kto ré
ve rej ná ob chod ná spo loč nos� po da la da ňo vé pri zna -
nie.“.

38. V § 17 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) u da ňov ní ka úč tu jú ce ho v sús ta ve jed no du ché ho

účtovníctva1) ale bo u da ňov ní ka, kto rý ve die evi -
den ciu pod ¾a § 6 ods. 10 ale bo ods. 11, z roz die lu
me dzi príj ma mi a vý dav ka mi,“.
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39. V § 17 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom i), kto ré znie:
„i) prí jem a ob sta rá va cia cena cen né ho pa pie ra úč to -

va ná do vý dav kov (ná kla dov) pri za bez pe čo va com
pre vo de cen né ho pa pie ra u dlž ní ka a pri spät nom
pre vo de cen né ho pa pie ra u ve ri te ¾a.“.

40. V § 17 od se ky 15 až 17 zne jú:
„(15) Pri zru še ní op rav ných po lo žiek a zru še ní re zerv

na účet ne roz de le ný zisk mi nu lých rokov1) sa zá klad
dane zvy šu je o za úč to va nú výš ku zos tat kov tých to úč -
tov, ak ich tvor ba je po va žo va ná za da ňo vý vý da vok. Ak
sú v sú la de s účtovníctvom1) op ra vy chýb ná kla dov
uzna ných za da ňo vé vý dav ky a op ra vy chýb vý no sov za -
hr no va ných do zda ni te¾ ných príj mov z mi nu lých úč tov -
ných ob do bí úč to va né na účet ne roz de le né ho hos po -
dár ske ho vý sled ku,1) je suma vy plý va jú ca z tých to
opráv sú čas �ou zá kla du dane.

 (16) Do zá kla du dane da ňov ní ka ne za lo že né ho ale bo
ne zria de né ho na pod ni ka nie (§ 12 ods. 2) sa pri pre daji
ma jet ku, kto rý bol po u ží va ný na čin nos�, z kto rej príj my
sú pred me tom dane, za hr nie roz diel, o kto rý prí jem z jeho
pre daja pre vy šu je cenu, v kto rej bol ma je tok oce ne ný v úč -
tov níc tve pri jeho na do bud nu tí, zvý še nú o pre u ká za te¾ né
ná kla dy vy na lo že né na re kon štruk cie a mo der ni zá cie toh -
to ma jet ku, zní že nú o od pi sy uplat ne né v da ňo vých vý dav -
koch vy po čí ta né pod ¾a § 27 ale bo § 28. Pri pre daji hmot né -
ho ma jet ku, kto rý ten to da ňov ník ne po u ží val na čin nos�,
z kto rej príj my sú pred me tom dane, je sú čas �ou zá kla du
dane aj roz diel, o kto rý prí jem z jeho pre daja pre vy šu je
cenu, v kto rej bol ma je tok oce ne ný v úč tov níc tve pri jeho
na do bud nu tí, zvý še nú o ná kla dy pre u ká za te¾ ne vy na lo že -
né na jeho re kon štruk ciu a mo der ni zá ciu.

 (17) Ak da ňov ník pred za ča tím zda ňo va cie ho ob do -
bia do ru čí správ co vi ozná me nie o ne za hr no va ní kur zo -
vých roz die lov vzni ka jú cich v úč tov níc tve z dô vo du
 nezrealizovaného in ka sa po h¾a dá vok ale bo ne uh ra de -
ných pla tieb zá väz kov ku dňu, ku kto ré mu sa zos ta vu je
úč tov ná zá vier ka, do zá kla du dane v ob do bí, v kto rom
o nich úč tu je, za hr nú sa tie to roz die ly do zá kla du dane
v tom zda ňo va com ob do bí, v kto rom do šlo k in ka su po -
h¾a dáv ky ale bo plat be zá väz ku. V zda ňo va com ob do bí,
v kto rom ten to da ňov ník do ru čí správ co vi dane ozná me -
nie o ukon če ní ne za hr no va nia tých to kur zo vých roz die -
lov do zá kla du dane, za hr nie do zá kla du dane aj kur zo vé 
roz die ly vy čís le né v úč tov níc tve, ne za hr nu té do zá kla du
dane v pred chá dza jú cich zda ňo va cích ob do biach.“.

41. V § 17 ods. 18 dru há veta znie: „Do zá kla du dane
sa ne za hŕ ňa jú od pi sy (roz pus te nie) go od wil lu a zá por -
né ho go od wil lu.“.

42. V § 17 ods. 19 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ale bo § 25 ods. 1 písm. g)“.

43. V § 17 ods. 22 písm. b) sa za slo vom „ná jmu“ vy -
púš �a čiar ka a slo vá „ak pre na jí ma te¾ ne zvý šil vstup nú
cenu o hod no tu vy ko na né ho tech nic ké ho zhod no te nia“.

44. § 17 sa do pĺ ňa od se kom 26, kto rý znie:
„(26) Zá klad dane ná jom cu v zda ňo va com ob do bí,

v kto rom do šlo
a) k po ru še niu pod mie nok fi nanč né ho pre ná jmu pod ¾a 

§ 2 písm. s), sa upra ví o roz diel už uplat ne ných od pi -

sov pod ¾a § 26 ods. 8 v da ňo vých vý dav koch a od pi -
sov, kto ré by uplat nil ako vlast ník pod ¾a § 27 ale bo
§ 28,

b) po skon če ní ná jmu ok rem fi nanč né ho pre ná jmu ku
kúpe pre na ja tej veci za kúp nu cenu niž šiu, ako je
zos tat ko vá cena, kto rú by vec mala pri od pi so va ní
pod ¾a § 27 ale bo § 28, sa upra ví o roz diel už uplat ne -
né ho ná jom né ho v da ňo vých vý dav koch a od pi sov,
kto ré by uplat nil vlast ník pod ¾a § 27 ale bo § 28.“.

45. V § 18 ods. 3 písm. a) sa slo vo „ne zá vis lý mi“ na -
hrá dza slo vom „zá vis lý mi“.

46. V § 19 ods. 2 písm. c) štvr tom bode sa od kaz „19“
na hrá dza od ka zom „86a“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 86a znie:
„86a) Na prí klad § 152 Zá kon ní ka prá ce.“.

47. V § 19 ods. 2 písm. h) pr vom bode sa na kon ci pri -
pá ja jú tie to slo vá: „a to aj u da ňov ní kov, kto rí ne pri hlá -
si li po h¾a dáv ky, ale pre u ká žu uzne se nie súdu o zru še ní 
kon kur zu z dô vo du, že ma je tok da ňov ní ka ne sta čí na
úhra du vý dav kov a od me nu správ cu kon kurz nej pod -
sta ty, ale bo uzne se nie súdu o za miet nu tí ná vr hu na vy -
hlá se nie kon kur zu ale bo o zru še ní kon kur zu,“.

48. V § 19 ods. 2 písm. i) sa za slo vá „vo výš ke“ vkla -
da jú slo vá „me no vi tej hod no ty po h¾a dáv ky bez prí slu -
šen stva ale bo“.

49. V § 19 ods. 3 pís me no n) znie:
„n) člen ský prí spe vok vy plý va jú ci z ne po vin né ho člen -

stva v práv nic kej oso be zria de nej na účel ochra ny
zá uj mov pla ti te ¾a, do výš ky 0,5 ‰ z úhrnu zda ni te¾ -
ných príj mov za bež né zda ňo va cie ob do bie, naj viac
však do výš ky 2 000 000 Sk roč ne,“.

50. V § 19 ods. 3 pís me no o) znie:
„o) ná jom né pri fi nanč nom pre ná jme vo výš ke pre vy šu -

jú cej od pis uplat ňo va ný ná jom com pod ¾a § 26 ods. 8
za hr no va né do zá kla du dane po čas ce lej do by tr va -
nia ná jmu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)“.

51. V § 19 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom r), kto ré znie:
„r) člen ský prí spe vok vy plý va jú ci z po vin né ho člen stva 

v práv nic kej oso be.“.

52. V § 19 sa vy púš �a jú od se ky 5 až 7.

Do te raj ší od sek 8 sa ozna ču je ako od sek 5.

53. V § 20 ods. 9 pís me no a) znie:
„a) ne vy čer pa né do vo len ky vrá ta ne po ist né ho a prí -

spev kov, kto ré je po vin ný pla ti� za mest ná va te¾ za
za mest nan ca, od me ny a pré mie vrá ta ne po ist né -
ho, kto ré je po vin ný pla ti� za mest ná va te¾ za za -
mest nan ca, ne vy fak tú ro va né do dáv ky a služ by,
zos ta ve nie, ove re nie, zve rej ne nie úč tov nej zá vier -
ky a vý roč nej sprá vy a na zos ta ve nie da ňo vé ho pri -
zna nia,“.

54. V § 20 ods. 10 sa na kon ci pr vej vety pri pá ja jú tie -
to slo vá: „ale bo v uzne se ní o po vo le ní vy rov na nia“.
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55. V § 21 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi j) a k), kto ré
zne jú:
„j) vý dav ky (ná kla dy) vy na lo že né na príj my ne za hŕ ňa -

né do zá kla du dane,
k) vý dav ky (ná kla dy) na ná kup vlast ných ak cií vo výš -

ke sumy pre vy šu jú cej no mi nál nu hod no tu ak cií.“.

56. V § 21 sa vy púš �a od sek 3.

57. V § 22 ods. 9 sa za slo vá „uplat ňo va nie od pi sov“
vkla da jú slo vá „hmot né ho ma jet ku“.

58. V § 23 ods. 1 pís me no e) znie:
„e) hnu te¾ né ná rod né kul túr ne pa miat ky,113)“.

59. V § 23 ods. 2 sa vy púš �a pís me no a).

Do te raj šie pís me ná b) až f) sa ozna ču jú ako pís me -
ná a) až e).

60. V § 24 ods. 1 sa vy púš �a pís me no a).

Do te raj šie pís me ná b) až e) sa ozna ču jú ako pís me -
ná a) až d).

61. V § 24 ods. 1 písm. d) sa na za čia tok vkla dá slo vo
„hmot nom“.

62. V § 25 ods. 1 písm. e) sa za slo vá „k hmot né mu
hnu te¾ né mu ma jet ku“ vkla da jú slo vá „a k hmot né mu
ne hnu te¾ né mu ma jet ku“ a za slo vo „kto rý“ sa vkla da jú
slo vá „pri ne za pla te ní po h¾a dáv ky ale bo jej čas ti“.

63. V § 25 sa za od sek 5 vkla dá nový od sek 6, kto rý
znie:

„(6) Pri ob sta ra ní hmot né ho ma jet ku for mou fi nanč -
né ho pre ná jmu sú čas �ou ob sta rá va cej ceny u ná jom cu
nie je daň z pri da nej hod no ty.“.

Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 7.

64. V § 26 ods. 8 pr vej vete sa slo vá „ob sta rá va cej ceny 
zis te nej u pre na jí ma te ¾a“ na hrá dza jú slo va mi „hod no ty
is ti ny pod ¾a oso bit né ho predpisu1)“.

65. V § 29 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Za tech nic ké zhod no te nie sa po va žu je aj tech nic -
ké zhod no te nie v sume vyš šej ako 30 000 Sk za zda ňo -
va cie ob do bie vy ko na né na dlho do bom hmot nom ma -
jet ku,1) kto ré ho ob sta rá va cia cena bola 30 000 Sk
a me nej. Ta ké to tech nic ké zhod no te nie sa pri po čí ta
k ob sta rá va cej cene dlho do bé ho hmot né ho ma jet ku
a uplat ní sa roč ný od pis vy po čí ta ný pod ¾a § 26.“.

Do te raj šie od se ky 3 a 4 sa ozna ču jú ako od se ky 4 a 5.

66. V § 31 ods. 1 prvá veta znie:
„Na da ňo vé úče ly sa pri pre po čte cu dzej meny na slo -

ven skú menu po u ži je kurz slo ven skej ko ru ny k cu dzej
mene vy hlá se ný Ná rod nou ban kou Slo ven ska (ïa lej len 
„kurz“), kto rý da ňov ník uplat ňu je v úč tov níc tve,121) ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak.“.

67. V § 31 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Rov -
na ký pos tup sa po u ži je aj pri ïal ších príj moch pod ¾a
§ 16, z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43 ale bo z kto rých
sa vy ko ná va za bez pe če nie dane pod ¾a § 44, pri čom na
pre po čet zra ze nej dane ale bo sumy zra ze nej na za bez -

pe če nie dane sa po u ži je kurz plat ný v deň, v kto rom sa
vy ko na la zráž ka.“.

68. V § 32 ods. 2 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak,“.

69. V § 32 ods. 2 písm. d) sa na kon ci pripájajú tie to
slo vá: „ale bo je po vin ný zvý ši� zá klad dane z dô vo du, že
ne bo li spl ne né pod mien ky na uplat ne nie ne zda ni te¾ nej 
čas ti zá kla du dane pod ¾a § 11 ods. 5“.

70. V § 32 ods. 3 písm. b) znie:
„b) iné dru hy príj mov pod ¾a § 6 až 8, ak nie sú od dane

oslo bo de né, ok rem príj mov, z kto rých sa daň vy be -
rá pod ¾a § 43, ak vy bra ním tej to dane je spl ne ná da -
ňo vá po vin nos� (§ 43 ods. 6) ale bo ak da ňov ník ne -
up lat ní pos tup pod ¾a § 43 ods. 7, ale bo je po vin ný
zvý ši� zá klad dane z dô vo du, že ne bo li spl ne né pod -
mien ky na uplat ne nie ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du
dane pod ¾a § 11 ods. 5.“.

71. V § 32 od sek 4 znie:
„(4) Da ňo vé pri zna nie nie je po vin ný poda� da ňov ník, 

ak má len príj my
a) pod ¾a § 5 a nie je po vin ný poda� da ňo vé pri zna nie

pod ¾a od se ku 2 ale bo
b) z kto rých sa daň vy be rá pod ¾a § 43 a ne up lat ní pos -

tup pod ¾a § 43 ods. 7 ale bo 
c) pod ¾a § 5, kto ré po be rá od za hra nič né ho za stu pi te¾ -

ské ho úra du na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ak je
da ňov ní kom, kto rý na úze mí Slo ven skej re pub li ky
nemá tr va lý po byt ale bo

d) zo zá vis lej čin nos ti ply nú ce za mest nan com Eu róp -
skych spo lo čen stiev ale bo ich or gá nov, kto ré boli
pre u ká za te¾ ne zda ne né v pro spech vše obec né ho roz -
po čtu Eu róp skej únie ale bo

e) kto ré sú od dane oslo bo de né.“.

72. § 32 sa do pĺ ňa od sek mi 9 a 10, kto ré zne jú:
„(9) Ak podá da ňo vé pri zna nie da ňov ník, kto rý ne bol

po vin ný poda� da ňo vé pri zna nie pod ¾a od se kov 1 a 2,
ale bo mu ne vznik la po vin nos� poda� da ňo vé pri zna nie
pod ¾a od se ku 3, a za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om
dane,122) mu vy ko nal roč né zúč to va nie pod ¾a § 38, po -
va žu je sa toto da ňo vé pri zna nie za op rav né ale bo do da -
toč né da ňo vé pri zna nie pod ¾a oso bit né ho pred pi su,122a)
pri čom vy ko na né roč né zúč to va nie pod ¾a § 38 sa v tom -
to prí pa de po va žu je za po da né da ňo vé pri zna nie.

(10) Da ňov ník, kto rý po dá va da ňo vé pri zna nie
a uplat ňu je da ňo vý bo nus pod ¾a § 33, je po vin ný pre u -
ká za� ná rok na jeho uplat ne nie do kla dom ale bo po tvr -
de ním pod ¾a § 37 ods. 2, kto ré je sú čas �ou da ňo vé ho
pri zna nia, s vý nim kou za mest nan ca, kto ré mu za mest -
ná va te¾ vy pla til da ňo vý bo nus pod ¾a § 33 v pl nej sume,
na kto rú mal ná rok.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 122a znie:
„122a) § 39 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.

v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

73. V § 33 ods. 3 sa slo vá „bo nus, ak man žel (man žel -
ka) toh to die �a �a nemá príj my, pri kto rých mož no
uplat ni� ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane pod ¾a § 11
ods. 1 písm. b)“ na hrá dza jú slo va mi „bo nus po uply nu tí 
zda ňo va cie ho ob do bia, ak man žel (man žel ka) toh to die -
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�a �a nemá za toto zda ňo va cie ob do bie zda ni te¾ né príj -
my pre sa hu jú ce sumu pod ¾a § 11 ods. 1 písm. a)“.

74. V § 33 ods. 11 sa za slo vá „ten to zá kon,“ vkla da jú
slo vá „ale bo po žia dal správ cu dane o po u ká za nie da ňo -
vé ho bo nu su vo vyš šej sume, ako usta no vu je ten to zá -
kon,“.

75. V § 34 ods. 1 sa slo vá „v tom to zda ňo va com ob do -
bí“ na hrá dza jú slo va mi „na toto zda ňo va cie ob do bie“.

76. V § 34 ods. 5 sa na kon ci bod ka na hrá dza čiar kou 
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „pri čom ak pred dav ky na daň
za pla te né do tej to zme ny sú vyš šie ako pred dav ky vy po -
čí ta né z po da né ho da ňo vé ho pri zna nia, suma pred dav -
kov z po sled nej zná mej da ňo vej po vin nos ti pre vy šu jú ca 
sumu pred dav kov vy po čí ta nú z po da né ho da ňo vé ho
pri zna nia sa za po čí ta na úhra du ïal ších pred dav kov
na daň pla te ných po zme ne.“.

77. V § 35 ods. 1 písm. b) veta za po sled nou bod ko -
čiar kou znie: „na ne zda ni te¾ né čas ti zá kla du dane  po -
d¾a § 11 ods. 1 písm. b) až d) a pod ¾a § 11 ods. 2 za mest -
ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) pri hliad ne až pri
roč nom zúč to va ní za zda ňo va cie ob do bie.“.

78. V § 35 ods. 3 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ale bo ak za mest nan co vi ne vznik ne po vin nos�
poda� da ňo vé pri zna nie pod ¾a § 32, daň sa v ter mí ne na
po da nie da ňo vé ho pri zna nia (§ 49) po va žu je za vy spo -
ria da nú,“.

79. V § 35 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Ak sa na za mest nan ca vz�a hu jú usta no ve nia o mi ni -
mál nej mzde pod ¾a oso bit né ho pred pi su,131a) zoh ¾ad ní
sa táto mi ni mál na mzda aj za me siac, v kto rom za -
mest na nec, kto rý si uplat ňu je ná rok na da ňo vý bo -
nus, do siah ne 16 ro kov veku ale bo v kto rom mla dis tvý 
za mest na nec na do bud ne plnoletos�131b) ale bo v kto -
rom sa za mest na nec stal po be ra te ¾om in va lid né ho dô -
chod ku ale bo pre stal by� po be ra te ¾om in va lid né ho dô -
chod ku.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 131a a 131b zne jú:
„131a) § 2 ods. 1 písm. c) a d) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej

re pub li ky č. 90/1996 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
131b) § 8 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

80. § 35 sa do pĺ ňa od se kom 9, kto rý znie:
„(9) Za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) kto -

rý vy plá ca zda ni te¾ nú mzdu na raz za viac ka len dár -
nych me sia cov prí sluš né ho zda ňo va cie ho ob do bia, vy -
po čí ta pred da vok na daň a pri zná a vy pla tí da ňo vý
bo nus tak, ako by bola zda ni te¾ ná mzda vy pla te ná
v jed not li vých me sia coch, ak je ten to spô sob zda ne nia
pre za mest nan ca vý hod nej ší.“.

81. V § 37 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom c), kto ré
znie:
„c) pred lo že ním do kla du o tom, že mla dis tvý za mest -

na nec na do bud ne plnoletos�131c) ale bo sa po va žu je
za in va lid né ho roz hod nu tím o pri zna ní in va lid né ho
dô chod ku ale bo o od ňa tí in va lid né ho dô chod ku.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 131c znie:
„131c) § 8 ods. 2 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

82. V § 38 ods. 1 sa za slo vá „§ 43 ods. 7“ vkla da jú
slo vá „ale bo kto rý nie je po vin ný zvý ši� zá klad dane
z dô vo du, že ne bo li spl ne né pod mien ky na uplat ne nie
ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du dane pod ¾a § 11 ods. 5“.

83. V § 38 ods. 4 sa za slo vá „(§ 11 ods. 2)“ vkla da jú
slo vá „na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du dane pod ¾a § 11
ods. 1 písm. c) a d)“. 

84. V § 38 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me na mi d) a e), kto ré
zne jú:
„d) že si uplat ňu je ná rok na ne zda ni te¾ nú čas� zá kla du

dane pod ¾a § 11 ods. 1 písm. c) a d) a spĺ ňa pod -
mien ky na uplat ne nie tej to ne zda ni te¾ nej čas ti zá -
kla du dane pod ¾a § 11 ods. 5,

e) že za zda ňo va cie ob do bie, za kto ré žia da o vy ko na -
nie roč né ho zúč to va nia, nie je po vin ný zvý ši� zá klad 
dane z dô vo du, že ne bo li spl ne né pod mien ky na
uplat ne nie ne zda ni te¾ nej čas ti zá kla du dane pod ¾a
§ 11 ods. 5.“.

85. V § 39 ods. 1 sa čís lov ka „3“ na hrá dza čís lov kou
„4“.

86. V § 39 ods. 2 písm. f) dru hom bode sa slo vo „zúč -
to va ných“ na hrá dza slo vom „vy pla te ných“.

87. V § 39 ods. 5 písm. b) sa na kon ci pri pá ja slo vo
„ale bo“.

88. V § 39 sa od sek 5 do pĺ ňa pís me nom c), kto ré znie:
„c) do 10. feb ru ára po skon če ní zda ňo va cie ho ob do bia, 

v kto rom ale bo za kto ré za mest ná va te¾, kto rý je pla -
ti te ¾om dane,122) vy pla til prí jem zo zá vis lej čin nos ti
za mest nan co vi, kto rý žia da o vy ko na nie roč né ho
zúč to va nia iné ho za mest ná va te ¾a, kto rý je pla ti te -
¾om dane,122) ak o vy sta ve nie do kla du po žia da naj -
ne skôr do 5. feb ru ára po skon če ní zda ňo va cie ho
ob do bia.“.

89. V § 39 ods. 6 sa vy púš �a jú slo vá „a kto ré mu za
toto zda ňo va cie ob do bie vznik la po vin nos� poda� da ňo -
vé pri zna nie“.

90. V § 40 ods. 2 pr vej vete sa na kon ci bod ka na hrá -
dza čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak  za toto zda -
ňo va cie ob do bie ne bo la za mest nan co vi suma roz die lu
da ňo vé ho bo nu su vy pla te ná na zá kla de vy ko na né ho
roč né ho zúč to va nia (§ 38) ale bo po da né ho da ňo vé ho
pri zna nia (§ 33 ods. 6).“.

91. V § 40 od sek 7 znie:
„(7) Ak za mest ná va te¾, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) za 

zda ňo va cie ob do bie ne uvie dol za mest nan co vi, kto rý za
toto zda ňo va cie ob do bie po dal da ňo vé pri zna nie ale bo
do da toč né da ňo vé pri zna nie ale bo kto ré mu vy ko nal iný 
za mest ná va te¾ pod ¾a toh to zá ko na roč né zúč to va nie
(§ 38), správ ne úda je pod ¾a toh to zá ko na v do kla de  po -
d¾a § 39 ods. 5, je po vin ný vy sta vi� to mu to za mest nan -
co vi op rav ný do klad v le ho te do jed né ho me sia ca odo
dňa, keï do da toč ný pla tob ný vý mer, kto rým sa to mu to
za mest ná va te ¾o vi, kto rý je pla ti te ¾om dane,122) vy ru bi la
daň ale bo roz diel dane, na do bu dol prá vo plat nos�.
V tom to prí pa de sa ne up lat ní v sú vis los ti s príj ma mi
pod ¾a § 5 pos tup pod ¾a oso bit né ho pred pi su132a) u za -
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mest nan ca, kto rý za toto zda ňo va cie ob do bie po dal da -
ňo vé pri zna nie ale bo do da toč né da ňo vé pri zna nie.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 132a znie:
„132a) § 35 a 35b zá ko na č. 511/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred -

pi sov.“.

92. V § 41 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak sa
na da ňov ní ka v lik vi dá cii vy hlá si kon kurz, zda ňo va cie
ob do bie sa kon čí dňom pred chá dza jú cim dňu vy hlá se -
nia kon kur zu.“.

93. V § 41 od sek 8 znie:
„(8) Pri zme ne práv nej for my da ňov ní ka sa kon čí zda -

ňo va cie ob do bie dňom pred chá dza jú cim dňu zá pi su
zme ny do ob chod né ho re gis tra. Nové zda ňo va cie ob do -
bie sa za čí na dňom zá pi su zme ny do ob chod né ho re gis -
tra a trvá do dňa, keï by sa skon či lo zda ňo va cie ob do -
bie da ňov ní ka, ak by k zme ne práv nej for my ne do šlo.
V tých to prí pa doch sa ku dňu pred chá dza jú ce mu dňu
zá pi su zme ny do ob chod né ho re gis tra zos ta vu je úč tov -
ná zá vier ka pod ¾a oso bit né ho pred pi su.133a) Toto usta -
no ve nie sa ne vz�a hu je na zme nu práv nej for my spo loč -
nos ti s ru če ním ob me dze ným na ak cio vú spo loč nos�
ale bo na druž stvo, ak cio vej spo loč nos ti na spo loč nos�
s ru če ním ob me dze ným ale bo na druž stvo, ale bo druž -
stva na spo loč nos� s ru če ním ob me dze ným ale bo na
ak cio vú spo loč nos�.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 133a znie:
„133a) § 16 ods. 4 a § 17 ods. 6 zá ko na č. 431/2002 Z. z.“.

94. V § 41 od sek 11 znie:
„(11) Ak da ňov ník mení zda ňo va cie ob do bie z ka len -

dár ne ho roka na hos po dár sky rok ale bo na opak, je po -
vin ný poda� da ňo vé pri zna nie za zda ňo va cie ob do bie
ukon če né dňom pred chá dza jú cim dňu zme ny v le ho te
pod ¾a § 49 ods. 2.“.

95. V § 41 ods. 12 prvá veta znie:
„Ak v sú la de s oso bit ným predpisom134) do šlo k zme ne
úč tov né ho ob do bia na hos po dár sky rok, je sú čas ne
hos po dár sky rok aj zda ňo va cím ob do bím.“.

96. V § 43 ods. 2 sa slo vá „a dru hé ho“ na hrá dza jú
slo va mi „až tre tie ho“.

97. V § 43 ods. 3 písm. a) a b) sa nad slo vo „fond“
umies tňu je od kaz 66 a za slo vá „po dielo vý fond“ sa
vkla da jú slo vá „do pln ko vý dô chod ko vý fond,35)“.

98. V § 43 ods. 3 písm. e) sa vy púš �a jú slo vá „a zo sta -
ro bné ho dô chod ko vé ho spo re nia“.

99. § 45 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Me tó da vy ňa tia príj mov pod ¾a od se ku 1 sa uplat -

ní, ak da ňov ní ko vi s ne ob me dze nou da ňo vou po vin -
nos �ou ply nú príj my zo zá vis lej čin nos ti
a) za prá cu vy ko ná va nú pre Eu róp ske spo lo čen stvá

a ich or gá ny,  kto ré boli pre u ká za te¾ ne zda ne né
v pro spech vše obec né ho roz po čtu Eu róp skej únie,
ale bo

b) zo zdro jov v za hra ni čí, zo štá tu, s kto rým Slo ven ská
re pub li ka nemá uzav re tú zmlu vu, a tie to príj my boli
v za hra ni čí pre u ká za te¾ ne zda ne né.“.

100. V § 46 prvá veta znie:
„Daň sa ne vy ru bí a ne pla tí, ak za zda ňo va cie ob do bie
ne pre siah ne 500 Sk ale bo cel ko vé zda ni te¾ né príj my
da ňov ní ka, kto rý je fy zic kou oso bou, za zda ňo va cie ob -
do bie ne pre siah nu 50 % sumy pod ¾a § 11 ods. 1
písm. a).“.

101. V § 49 ods. 4 sa vy púš �a pia ta veta a posledná
veta znie:
„Da ňo vé pri zna nie sa po dá va do troch me sia cov po
smr ti da ňov ní ka, pri čom správ ca dane môže túto le ho -
tu na žia dos� de di ča pre dĺ ži�.“.

102. V § 49 ods. 5 dru há veta znie:
„Správ ca dane môže túto le ho tu zo zá važ ných dô vo dov
na žia dos� de di ča pre dĺ ži�.“.

103. V § 49 sa vy púš �a jú od se ky 11 a 12.

Do te raj šie od se ky 13 a 14 sa ozna ču jú ako od se ky 11
a 12.

104. V § 50 ods. 1 sa slo vá „zod po ve da jú ca 2 % za pla -
te nej dane“ na hrá dza jú slo va mi „do výš ky 2 % zo za pla -
te nej dane“.

105. V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slo vá „ne do pla tok na
dani“ vkla dá čiar ka a slo vá „pri čom daň za zda ňo va cie
ob do bie, za kto ré po dá va vy hlá se nie, za pla til v le ho te
na po da nie da ňo vé ho pri zna nia“.

106. V § 50 od sek 7 znie:
„(7) Notár144) osved ču je kaž do roč ne pri jí ma te ¾o vi do

15. de cem bra bež né ho roka spl ne nie pod mie nok pod ¾a
od se ku 6 písm. d), e), g) a h), po čnúc 1. sep tem brom
bež né ho roka. No tár, kto rý toto osved če nie vy ko nal, je
po vin ný bez zby toč né ho od kla du ozná mi� iden ti fi kač né 
úda je pri jí ma te ¾a v roz sa hu pod ¾a od se ku 3 písm. d),
ná zov ban ky ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky, v kto rej 
má pri jí ma te¾ zria de ný účet a čís lo toh to účtu ko mo re
na úče ly jeho zá pi su do zo zna mu pri jí ma te ¾ov na na sle -
du jú ci rok. Zoz nam pri jí ma te ¾ov ob sa hu je ob chod né
meno ale bo ná zov pri jí ma te ¾a a jeho síd lo, práv nu for -
mu pri jí ma te ¾a, iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie, čís lo
účtu a ná zov ban ky ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky,
v kto rej má pri jí ma te¾ ten to účet zria de ný. Zoz nam pri -
jí ma te ¾ov je ve rej ný zoz nam, kto rý ko mo ra kaž do roč ne
zve rej ňu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su,145) a to do 15. ja -
nu ára ka len dár ne ho roka, v kto rom mož no pri jí ma te ¾o -
vi pos kyt nú� po diel za pla te nej dane. Ten to zoz nam
v rov na kej le ho te ko mo ra do ru čí Da ňo vé mu ria di te¾ -
stvu Slo ven skej re pub li ky.“.

107. V § 50 sa vy púš �a od sek 8.

Do te raj šie od se ky 9 až 15 sa ozna ču jú ako od se ky 8
až 14.

108. V § 50 ods. 8 sa slo vá „do šies tich me sia cov po
skon če ní zda ňo va cie ho ob do bia, za kto ré bola daň za -
pla te ná“ na hrá dza jú slo va mi „do troch me sia cov po le -
ho te na po da nie vy hlá se nia pod ¾a od se ku 1“.

109. V § 50 ods. 9 dru hej vete sa na kon ci pri pá ja jú
tie to slo vá: „miest ne prí sluš né mu pod ¾a síd la pri jí ma -
te ¾a“.
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660

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 56 ods. 6 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej
po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní v zne ní ne skor -
ších pred pi sov

vý nos z 24. no vem bra 2004 č. 23600/2004-SL, kto rým sa vy dá va in dex ri zi ka ná kla dov na zdra vot nú sta -
rost li vos� na rok 2005.

Vý no som sa ur ču je in dex ri zi ka ná kla dov na zdra vot nú sta rost li vos� jed not li vých sku pín po is ten cov čle ne ných
pod ¾a po hla via a pod ¾a ve ko vej štruk tú ry na rok 2005 na úče ly pre roz de le nia po ist né ho.

Vý nos na do bú da účin nos� 15. de cem bra 2004.
Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke 49/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň na -

zrie� na Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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