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656
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o energetike a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•

6.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky pre podnikanie v energetike,
b) prístup na trh, práva a povinnosti úèastníkov trhu
v energetike,
c) práva, právom chránené záujmy a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu by•
dotknuté úèastníkmi trhu v energetike,
d) výkon štátnej správy v energetike,
e) výkon štátneho dozoru nad podnikaním v energetike.

8.

§2

9.

Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
1. energetikou elektroenergetika, plynárenstvo,
preprava pohonných látok alebo ropy potrubím,
plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uh¾ovodíkom (ïalej len „tlaková nádoba“),
rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka,
2. podnikom právnická osoba, ktorá podniká v energetike,
3. prepojeným podnikom podnik, ktorý je iným podnikom alebo viacerými podnikmi ovládaný, pretože tento iný podnik alebo tieto podniky sú majetkovo alebo personálne prepojené, a tým majú
rozhodujúci podiel na hlasovacích právach,
4. majetkovým prepojením priamy alebo nepriamy
podiel iného podniku alebo podnikov na hlasovacích právach preto, že majú podiel na základnom
imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je
spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv,
5. personálnym prepojením stav, keï štatutárnym
orgánom, èlenom štatutárneho orgánu, èlenom
kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov je tá istá
osoba alebo tie isté osoby alebo aspoò ich väèšina
s rozhodujúcim podielom na hlasovacích právach
v tomto orgáne, alebo ak štatutárnym orgánom,

7.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

èlenom štatutárneho orgánu, èlenom kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku
a iného podniku alebo podnikov sú blízke osoby.
Rozhodujúcim podielom sa rozumie nadpolovièná väèšina na hlasovacích právach,
vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy povinný zabezpeèi• prenos elektriny alebo
distribúciu elektriny, alebo v ktorom je prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo prevádzkovate¾
distribuènej siete povinný zabezpeèi• prepravu
plynu a distribúciu plynu,
èas•ou vymedzeného územia èas• územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy povinný zabezpeèi• prenos elektriny alebo distribúciu elektriny, alebo v ktorom je prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo prevádzkovate¾ distribuènej siete povinný zabezpeèi•
prepravu plynu a distribúciu plynu,
územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných èlenských štátov Európskej únie,
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
bezpeènos•ou dodávky elektriny a plynu zabezpeèenie rovnováhy ponuky a dodávky elektriny
a plynu na jednej strane, dopytu a spotreby elektriny a plynu na druhej strane na vymedzenom
území alebo èasti vymedzeného územia; bezpeènos•ou dodávky elektriny a plynu je aj zabezpeèenie technickej bezpeènosti energetických zariadení,
vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,
národnou prepravnou sústavou alebo sie•ou sústava alebo sie•, ktorá prepravuje elektrinu alebo
plyn na vymedzenom území,
prepojením sústavy alebo siete prepojenie národnej prepravnej sústavy a siete so sústavou a sie•ou, ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje
plyn na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na územie tretích štátov,
integrovaným podnikom vertikálne integrovaný
alebo horizontálne integrovaný podnik,
vertikálne integrovaným podnikom podnik alebo
skupina podnikov, ktorého vzájomný vz•ah
s iným podnikom alebo so skupinou podnikov
umožòuje uplatòova• rozhodujúci vplyv na podnik alebo na skupinu podnikov, prièom rozhodujúci vplyv sa uplatòuje najmä
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15.1. prostredníctvom vlastníckych práv alebo
užívacích práv k aktívam podniku alebo
vlastníckych práv alebo užívacích práv k aktívam skupiny podnikov,
15.2. prostredníctvom zloženia štatutárnych orgánov podniku alebo skupiny podnikov,
15.3. uplatòovaním hlasovacieho práva alebo
uplatòovaním iného spôsobu rozhodovania
štatutárnych orgánov podniku alebo skupiny podnikov,
a kde podnik alebo skupina podnikov vykonáva
najmenej jednu z èinností prenos elektriny alebo
distribúcia elektriny a najmenej jednu z èinností
výroba elektriny alebo dodávka elektriny alebo
jednu z èinností preprava plynu, distribúcia plynu, prevádzkovanie zariadení na skvapalòovanie
zemného plynu, uskladòovanie plynu a jednu
z èinností výroba plynu alebo dodávka plynu,
16. horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z èinností výroba elektriny pre
dodávku elektriny alebo pre prenos elektriny alebo pre distribúciu elektriny a akúko¾vek inú èinnos•, ktorá nie je predmetom podnikania v elektroenergetike, alebo podnik vykonávajúci jednu
z èinností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, uskladòovanie plynu, dodávka plynu a inú èinnos•, ktorá nie je predmetom podnikania v plynárenstve,
17. zúètovate¾om odchýlok právnická osoba, ktorá
zabezpeèuje zúètovanie rozdielov medzi zmluvne
dohodnutými hodnotami dodávok elektriny alebo
plynu a skutoène dodanými hodnotami dodávok
elektriny alebo plynu v urèenom èase,
18. regulovaným prístupom k sústave alebo k sieti
prístup k sústave alebo k sieti v súlade s pravidlami schválenými príslušným orgánom štátnej
správy a za regulované ceny,1)
19. dohodnutým prístupom k sieti prístup k sieti dohodnutý úèastníkmi trhu s plynom s vopred zverejnenými obchodnými podmienkami prístupu
a využívania siete,
20. energetickou efektívnos•ou postup zameraný na
ovplyvòovanie množstva spotreby elektriny a èasového plánu spotreby elektriny (ïalej len
„ovplyvòovanie“) s cie¾om zníži• primárnu spotrebu elektriny; ovplyvòovanie je možné dosiahnu•
uprednostnením takých investícií, ktorými sa zabezpeèí energetická úèinnos•, pred opatreniami,
ktoré zakladajú vynaloženie dodatoèných investícií na zvýšenie výrobnej kapacity alebo opatreniami zameranými na prerušenie dodávok elektriny,
ak sú uprednostnené investície úèinnejším a ekonomicky výhodnejším riešením s prihliadnutím aj
na ich pozitívny dopad na životné prostredie.
b) v elektroenergetike
1. výrobcom elektriny fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny
pod¾a tohto zákona,
2. zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré
slúži na premenu rôznych zdrojov energie na
1
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elektrinu; zahròuje stavebnú èas• a technologické zariadenie,
3. kombinovanou výrobou výroba elektriny, ktorá
vzniká súèasne pri výrobe tepla vyrábaného na
úèely dodávok tepla fyzickým osobám alebo právnickým osobám a dodávok na technologické úèely,
4. obnovite¾ným zdrojom energie zdroj, ktorého
energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo èinnos•ou ¾udí,
5. prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území, alebo preprava elektriny prenosovou sústavou na tej èasti
vymedzeného územia, ktoré spája èas• vymedzeného územia s územím èlenských štátov Európskej únie alebo s územím tretích štátov,
6. prenosovou sústavou súbor vzájomne prepojených elektrických vedení a elektroenergetických
zariadení potrebných na prenos elektriny a súbor
vzájomne prepojených elektrických vedení a elektroenergetických zariadení potrebných na prepojenie prenosovej sústavy so sústavou mimo vymedzeného územia; súèas•ou prenosovej sústavy sú
aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpeèovacie,
informaèné a telekomunikaèné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy,
7. prevádzkovate¾om prenosovej sústavy právnická
osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na
vymedzenom území,
8. distribúciou elektriny preprava elektriny distribuènou sústavou na èasti vymedzeného územia,
9. distribuènou sústavou súbor vzájomne prepojených elektrických vedení a elektroenergetických
zariadení potrebných na distribúciu elektriny na
èasti vymedzeného územia; súèas•ou distribuènej
sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpeèovacie, informaèné a telekomunikaèné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribuènej
sústavy; súèas•ou distribuènej sústavy nie je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie,
ktorým sa zabezpeèuje preprava elektriny z úze mia èlenského štátu Európskej únie na vymedzené územie alebo na èas• vymedzeného územia alebo z územia tretích krajín na vymedzené územie
alebo na èas• vymedzeného územia,
10. prevádzkovate¾om distribuènej sústavy právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na èasti vymedzeného územia,
11. priamym vedením elektrické vedenie, ktoré spája
11.1. výrobcu elektriny s koncovým odberate¾om
elektriny,
11.2. výrobcu elektriny s dodávate¾om elektriny,
ktorý nakúpenú elektrinu spotrebúva priamo vlastným energetickým zariadením alebo ktorý nakúpenú elektrinu dodáva integrovanému podniku,
11.3. výrobcu elektriny s oprávneným odberate¾om, ktorý nie je pripojený k prenosovej sústave alebo k distribuènej sústave,
12. spojovacím vedením vedenie, ktoré spája národ-

) Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových od vetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
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nú prepravnú sústavu so sústavou èlenského
štátu Európskej únie,
sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické
zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy, prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy, prevádzkovate¾a priameho vedenia
a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na
výrobu, prenos, distribúciu a prepravu elektriny;
súèas•ou sústavy sú aj meracie, ochranné, ria diace, zabezpeèovacie, informaèné a telekomunikaèné zariadenia potrebné na prevádzkovanie
sústavy,
elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu, prepravu alebo dodávku elektriny,
podpornou službou služba, ktorú poskytuje vý robca elektriny prevádzkovate¾ovi prenosovej
sústavy na zabezpeèenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpeèenie prevádzkovej
spo¾ahlivosti sústavy, prièom výsledkom ich po skytnutia je spravidla dodávka regulaènej elektriny,
systémovou službou služba prevádzkovate¾a prenosovej sústavy potrebná na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy na vymedzenom
území; zahàòa aj služby, ktoré poskytuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy potrebné na zabezpeèenie bezpeènej prevádzky výrobných zariadení
výrobcu elektriny,
odberným miestom miesto odberu elektriny vybavené urèeným meradlom, 2)
typovým diagramom odberu odberový diagram
rovnaký pre urèitú skupinu odberate¾ov elektriny,
dodávkou elektriny predaj elektriny,
dodávate¾om elektriny fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,
koncovým dodávate¾om elektriny pre domácnos•
dodávate¾ elektriny, ktorý ako vertikálne integrovaný podnik vykonáva distribúciu elektriny a súèasne vykonáva aj dodávku elektriny pre odberate¾a elektriny v domácnosti,
odberate¾om elektriny obchodník s elektrinou
a koncový odberate¾ elektriny,
obchodníkom s elektrinou fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu na
úèely ïalšieho predaja,
koncovým odberate¾om elektriny odberate¾ elek triny v domácnosti alebo odberate¾ elektriny
mimo domácnosti,
odberate¾om elektriny v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
odberate¾om elektriny mimo domácnosti fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje
elektrinu, ktorá nie je využívaná na vlastnú spotrebu odberate¾a elektriny v domácnosti,
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27. oprávneným odberate¾om fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávate¾a elektriny,
28. domácim uhlím uhlie vy•ažené na vymedzenom
území,
29. regulaènou elektrinou elektrina skutoène dodávaná na zabezpeèenie vyrovnania nerovnováhy
sústavy a na zabezpeèenie rovnováhy dopytu
a ponuky na trhu s elektrinou v reálnom èase,
30. univerzálnou službou služba, ktorú odberate¾ovi
elektriny v domácnosti poskytuje koncový dodávate¾ elektriny pre domácnos• a ktorá zahàòa súèasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny,
31. odchýlkou úèastníka trhu odchýlka, ktorá vzniká
v danom èasovom úseku ako rozdiel dohodnutého množstva elektriny a skutoène dodaného
množstva elektriny,
32. odchýlkou sústavy súèet všetkých individuálnych odchýlok subjektov zúètovania v danom èasovom úseku,
33. vývozom elektriny tok zmluvne dohodnutého
množstva elektriny z vymedzeného územia do
èlenského štátu Európskej únie alebo do tretieho
štátu,
34. tranzitom elektriny tok zmluvne dohodnutého
množstva elektriny cez vymedzené územie na územie èlenského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu,
35. dovozom elektriny tok zmluvne dohodnutého prijatého množstva elektriny z èlenského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu na vymedzené
územie.
c) v plynárenstve
1. výrobou plynu •ažba zemného plynu alebo výroba
bioplynu, výroba plynu z biomasy alebo výroba
plynu z iného plynného uh¾ovodíka,
2. výrobcom plynu fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá •aží zemný plyn alebo prevádzkuje
•ažobnú sie• na •ažbu zemného plynu alebo vyrába bioplyn, plyn z biomasy alebo plyn z plynného
uh¾ovodíka,
3. •ažobnou sie•ou sie• plynovodov, ktoré sú urèené
na dopravu vy•aženého zemného plynu z miesta
•ažby zemného plynu do miesta spracovania zemného plynu alebo do miesta odovzdania zemného
plynu do prepravnej siete alebo do distribuènej
siete,
4. prepravou plynu doprava plynu prepravnou sie•ou,
5. distribúciou plynu doprava plynu distribuènou
sie•ou,
6. distribuènou sie•ou plynárenské rozvodné zariadenie na èasti vymedzeného územia,
7. prepravnou sie•ou sie• kompresorových staníc
a sie• vysokotlakových plynovodov, ktoré sú na vzájom prepojené, s výnimkou •ažobnej siete,
8. zásobníkom zariadenie používané na uskladòovanie zemného plynu a skvapalneného zemného
plynu vrátane doplnkových služieb týkajúcich sa

) Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne skorších predpisov.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
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vtláèania do zásobníka, •ažby zo zásobníka, úpravy a dopravy plynu do alebo zo siete s výnimkou
tých zásobníkov,3) ktoré sa používajú na zabezpeèenie •ažobných èinnosti alebo ktoré sú výluène
vyhradené pre prevádzkovate¾ov prepravnej siete
alebo pre prevádzkovate¾ov distribuènej siete na
úèely zabezpeèenia ich èinnosti,
zariadením na skvapalòovanie zemného plynu
zariadenie používané na skvapalnenie zemného
plynu alebo na spätné splyòovanie skvapalneného zemného plynu alebo na doèasné uskladòovanie skvapalneného zemného plynu na nevyhnutnú dobu potrebnú na spätné splyòovanie,
sie•ou prepravná sie•, distribuèná sie•, zariadenie na skvapalòovanie zemného plynu, zásobník,
zariadenie na poskytovanie podporných služieb
a zariadenie potrebné na zabezpeèenie prístupu
k sieti,
prepojením prepojenie, ktoré spája prepravnú
sie• na vymedzenom území s prepravnými sie•ami
na území Európskej únie a na území tretích štátov,
priamym plynovodom plynovod, ktorý nie je sú èas•ou prepravnej siete alebo distribuènej siete
na vymedzenom území,
odberným miestom miesto odberu plynu vybavené urèeným meradlom,
plynárenským podnikom fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá vyrába plyn, prepravuje
plyn, distribuuje plyn, nakupuje plyn na úèel ïalšieho predaja plynu, dodáva plyn, uskladòuje
plyn vrátane trvalého uskladòovania skvapalneného zemného plynu; nezahàòa koncových odberate¾ov plynu,
prevádzkovate¾om prepravnej siete plynárenský
podnik oprávnený na prepravu plynu pod¾a tohto
zákona,
prevádzkovate¾om distribuènej siete plynárenský
podnik oprávnený na distribúciu plynu pod¾a
tohto zákona,
dodávkou plynu predaj plynu vrátane ïalšieho
predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného
plynu odberate¾om,
dodávate¾om plynu plynárenský podnik oprávnený na dodávku plynu pod¾a tohto zákona,
prevádzkovate¾om zásobníka plynárenský podnik oprávnený na uskladòovanie plynu pod¾a
tohto zákona,
prevádzkovate¾om zariadenia na skvapalòovanie
zemného plynu fyzická osoba alebo právnická
osoba oprávnená na prevádzkovanie zariadenia
na skvapalòovanie zemného plynu,
podpornou službou služba potrebná na prístup
do siete, prevádzkovanie siete vrátane prevádzkovania zariadení potrebných na vyvažovanie siete
alebo zariadení potrebných na zmiešavanie plynu
s výnimkou zariadení potrebných na zabezpeèenie vlastnej èinnosti prevádzkovate¾a siete,
akumuláciou plynu v sieti uskladnenie plynu
v plynovode jeho stlaèením v plynárenských pre-

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
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pravných a distribuèných sie•ach; nezahàòa
uskladnenie plynu v zariadeniach, ktoré sú vyhradené pre prevádzkovate¾ov týchto sietí na zabezpeèenie vlastnej èinnosti,
odberate¾om plynu fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá nakupuje plyn na úèel ïalšieho predaja alebo na úèel vlastnej spotreby,
koncovým odberate¾om plynu odberate¾ plynu
v domácnosti alebo odberate¾ plynu mimo domácnosti,
odberate¾om plynu v domácnosti fyzická osoba,
ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v do mácnosti,
odberate¾om plynu mimo domácnosti fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn,
ktorý nie je využívaný na vlastnú spotrebu odberate¾a plynu v domácnosti,
oprávneným odberate¾om plynu fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávate¾a plynu,
vyvažovaním siete vyrovnávanie nerovnováhy siete dodaním plynu do siete alebo odobratím plynu
zo siete, alebo akumuláciou plynu v sieti,
kombinovanou sie•ou sie•, ktorá zahàòa prepravnú sie•, distribuènú sie• a zásobník alebo niektorú z týchto kombinácií,
prevádzkovate¾om kombinovanej siete plynárenský podnik oprávnený prevádzkova• kombinovanú sie• pod¾a tohto zákona,
plynom zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, plyn vyrobený z biomasy,
ako aj ostatné druhy plynu, ak tieto plyny spåòajú
podmienky na prepravu plynu alebo podmienky
distribúcie plynu,
plynovým zariadením plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie,
plynárenským zariadením zariadenie urèené na
prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladòovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na
poskytovanie podporných služieb, zariadenia
potrebného na zabezpeèenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu
a priamy plynovod,
odberným plynovým zariadením zariadenie odberate¾a plynu urèené na odber plynu,
hlavným uzáverom plynu zariadenie prevádzkovate¾a siete, ktoré odde¾uje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od
plynárenského zariadenia iného plynárenského
podniku.
§3
Výkon štátnej správy

(1) Štátnu správu v energetike vykonáva
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na
základe a v rozsahu ustanovenom v tomto zákone
(ïalej len „ministerstvo“),
b) Úrad pre reguláciu sie•ových odvetví na základe

) Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

Strana 6502

Zbierka zákonov è. 656/2004

a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a v osobitnom zákone (ïalej len „úrad“), 1)
c) Štátna energetická inšpekcia na základe a v rozsahu
ustanovenom v tretej èasti tohto zákona.
(2) Ministerstvo
a) zodpovedá za vypracovanie energetickej politiky na
obdobie minimálne 20 rokov, zodpovedá za aktualizáciu energetickej politiky v minimálne pä•roènom
cykle s oh¾adom na optimálne využitie domáceho surovinového, prírodného, technického a ¾udského potenciálu,
b) zabezpeèuje plnenie prijatých záväzkov v oblasti
energetiky, ktoré vyplývajú zo zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z èlenstva v medzinárodných organizáciách,
c) zabezpeèuje sledovanie dodržiavania bezpeènosti
dodávky elektriny a plynu,
d) vypracúva návrh opatrení zameraných na zabezpeèenie bezpeènosti dodávok elektriny a plynu,
e) urèuje rozsah kritérií technickej bezpeènosti sústavy a siete,
f) urèuje povinnosti pri stave núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze pod¾a § 14 a vo všeobecnom hospodárskom záujme pod¾a § 15,
g) urèuje zodpovednos• za vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území,
h) rozhoduje o uplatnení povinností vo všeobecnom
hospodárskom záujme pod¾a § 15,
i) rozhoduje o uplatnení opatrení, ak ide o
1. predchádzanie stavu núdze alebo o stav núdze,
2. ohrozenie celistvosti a integrity sústavy a siete,
3. ohrozenie bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky
sústavy a siete, alebo
4. ohrozenie života a zdravia ¾udí alebo majetku fyzických osôb a právnických osôb,
5. porušenie predpisov o ochrane životného prostredia,
j) rozhoduje o vydaní osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia pod¾a § 11,
k) prijíma opatrenia na zabezpeèenie zámerov podpory
výroby elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie,
l) analyzuje plnenie prijatých opatrení na zabezpeèenie zámerov výroby elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie,
m) uverejòuje každoroène do 31. júla správu o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny
a plynu a o všetkých prijatých a predpokladaných
opatreniach na riešenie bezpeènosti dodávok elek triny a plynu; správu uverejòuje vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke ministerstva,
n) uverejòuje každých pä• rokov správu o zámeroch vo
výrobe elektriny z obnovite¾ných zdrojov a o prijatých opatreniach zameraných na zabezpeèenie zá merov vo výrobe elektriny z obnovite¾ných zdrojov;
správu uverejòuje vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke ministerstva,
o) uverejòuje každé dva roky správu o stave plnenia zámerov výroby elektriny z obnovite¾ných zdrojov
energie a opatrenia prijaté na zabezpeèenie spo¾ahli4
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vosti potvrdenia o pôvode vyrobenej elektriny; správu a opatrenia uverejòuje vo vestníku ministerstva
a na internetovej stránke ministerstva,
p) zasiela Európskej komisii (ïalej len „Komisia“) žiados• o udelenie výnimky z povinností, ktorých plnenie vyplýva zo spoloèných pravidiel pre vnútorný trh
s elektrinou a plynom,
q) realizuje opatrenia uložené Komisiou.
(3) Opatrenia pod¾a odseku 2 písm. f), h) a i) sa môžu
uklada• ako
a) tarifné opatrenia alebo netarifné opatrenia,
b) povinnos• zabezpeèi• alebo vykona• technické alebo
organizaèné opatrenia,
c) povinnos• zdrža• sa konania alebo èinností,
d) poskytnutie ekonomických stimulov.4)
(4) Pri ukladaní opatrení pod¾a odseku 3 sa môže naruši• fungovanie trhu s elektrinou alebo trhu s plynom
len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie
úèelu uloženého opatrenia. Ministerstvo je povinné
uložené opatrenia zruši•, ak odpadnú dôvody ich uloženia.
(5) Proti rozhodnutiu o uložení opatrenia pod¾a odseku 2 písm. h) a i) možno poda• opravný prostriedok;
rozklad nemá odkladný úèinok.
(6) Ministerstvo ïalej informuje Komisiu o
a) prijatých opatreniach na plnenie povinnosti poskytnú• univerzálnu službu,
b) opatreniach na plnenie povinnosti vo všeobecnom
hospodárskom záujme; o zmenách prijatých opatrení informuje pravidelne každé dva roky,
c) dôvodoch zamietnutia žiadosti o vydanie osvedèenia
na výstavbu energetického zariadenia,
d) o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok
elektriny a plynu a o prijatých a predpokladaných
opatreniach na riešenie bezpeènosti dodávok elek triny a plynu,
e) technických pravidlách, ktoré urèujú technickokonštrukèné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do sústavy a siete,
f) opatreniach pod¾a odseku 2 písm. h) a i); rovnako informuje aj ostatné èlenské štáty Európskej únie.
§4
Podnikanie v energetike
(1) Podnikaním v energetike je
a) výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
b) výroba, preprava, distribúcia, uskladòovanie a do dávka plynu,
c) prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
d) prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
e) prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka.
(2) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny,
prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu
a distribúcia plynu pre vlastnú spotrebu.

) Zákon è. 231/1999 Z. z. o štátnej po moci v znení ne skorších predpisov.
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§5
Povolenie
(1) Podnika• v energetike možno len na základe povolenia.
(2) Povolenie sa vyžaduje, ak nejde o èinnosti pod¾a
odseku 4 na
a) výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny,
b) výrobu, prepravu, distribúciu, uskladòovanie2)
a dodávku plynu,
c) prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
d) prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
e) prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
f) prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka.
(3) Povolenie pod¾a odseku 2 možno vyda• na jednu
alebo na viac èinností, na dobu neurèitú, ak žiadate¾
nežiada inak. Povolenie vydáva úrad.
(4) Povolenie sa nevyžaduje na tieto èinnosti:
a) výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým
inštalovaným výkonom do 5 MW,
b) výroba elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov
výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v
1. malých vodných elektráròach,
2. veterných elektráròach,
3. solárnych zariadeniach,
4. zariadeniach na využitie geotermálnej energie,
5. zariadeniach na využitie bioplynu,
6. zariadeniach na využitie biomasy,
c) výroba plynu z biomasy,
d) výroba plynu z bioplynu,
e) predaj stlaèeného zemného plynu urèeného na po hon motorových vozidiel,
f) preprava vy•aženej ropy z miesta •ažby do miesta
spracovania,
g) predaj skvapalneného plynného uh¾ovodíka v tlakových nádobách do objemu 100 litrov,
h) predaj skvapalneného plynného uh¾ovodíka urèeného na pohon motorových vozidiel,
i) preprava skvapalneného plynného uh¾ovodíka v tlakových nádobách.
(5) Na osoby, ktoré vykonávajú èinnosti, na ktoré sa
nevyžaduje povolenie pod¾a odseku 4, sa vz•ahuje
oznamovacia povinnos• o zaèatí každej èinnosti, pod¾a
ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámi• úradu zaèiatok výkonu èinnosti, ukonèenie èinnosti a každú
zmenu vykonávania èinnosti.
§6
Podmienky na vydanie povolenia
(1) Podmienkou na vydanie povolenia fyzickej osobe
je
a) vek najmenej 21 rokov v èase podania žiadosti,
5
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b)
c)
d)
e)

úplná spôsobilos• na právne úkony,
pobyt na území Slovenskej republiky,5)
bezúhonnos•,
odborná spôsobilos• na vykonávanie požadovaných
èinností preukázaná osvedèením a ukonèené vysokoškolské vzdelanie druhého stupòa technického
zamerania,
f) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie èinností, na ktoré žiada povolenie,
g) urèenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba
nemá odbornú spôsobilos• pod¾a písmena e).

(2) Podmienkou na vydanie povolenia právnickej osobe je
a) sídlo právnickej osoby na vymedzenom území,
b) odborná spôsobilos• na vykonávanie požadovaných
èinností preukázaná osvedèením a ukonèené vysokoškolské vzdelanie druhého stupòa technického
zamerania èlena štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o povolenie na výrobu elektriny z jadrového paliva,
c) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie èinností, na ktoré žiada povolenie,
d) urèenie zodpovedného zástupcu,
e) bezúhonnos• štatutárneho orgánu alebo èlenov štatutárneho orgánu.
(3) Podmienkou na vydanie povolenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
(4) Žiadate¾ o vydanie povolenia je povinný preukáza•
potrebné technické predpoklady na vykonávanie èin ností, na ktoré žiada povolenie; to sa nevyžaduje, ak ide
o žiadate¾a, ktorému bolo vydané osvedèenie o súlade
investièného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky pod¾a § 11, alebo ak ide o žiadate¾a, ktorý
žiada o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo
na dodávku plynu.
(5) Žiadate¾ o vydanie povolenia na prenos elektriny
je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukáza• aj technické predpoklady po trebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území.
(6) Ak žiadate¾ o vydanie povolenia nesplní podmienky na vydanie povolenia pod¾a tohto zákona, úrad žiados• zamietne. Dôvody na zamietnutie musia by• ob jektívne, nediskriminaèné a riadne podložené.
(7) Bezúhonnou osobou na úèely tohto zákona je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný èin,
ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania pod¾a § 5 ods. 2. Bezúhonnos• sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(8) Odbornú spôsobilos• na podnikanie v energetike
(ïalej len „odborná spôsobilos•“) preukazuje žiadate¾
alebo zodpovedný zástupca žiadate¾a osvedèením o odbornej spôsobilosti.
(9) Podrobnosti o požiadavkách o preukázaní technických predpokladov na podnikanie v energetike, po-

) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu ob èanov Slovenskej re publiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.
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žiadavkách na vzdelanie a na odbornú spôsobilos•, ako
aj spôsob ich preukázania ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá úrad. Podrobnosti o požiadavkách na odbornú spôsobilos• pod¾a odseku 2
písm. b), ako aj spôsob preukázania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad po dohode
s Úradom jadrového dozoru.
§7
Postup pri vydávaní povolenia
(1) Povolenie na podnikanie v energetike pod¾a § 5
ods. 2 sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej
žiadate¾ uvedie požadovanú èinnos•, vymedzí územie
alebo èas• územia na výkon požadovanej èinnosti
a dobu, na ktorú žiada vydanie povolenia. Zároveò je
povinný preukáza• splnenie podmienok pod¾a § 6.
(2) Výrok rozhodnutia o vydaní povolenia obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu
fyzickej osoby alebo obchodné meno, právnu formu
a sídlo právnickej osoby,
b) predmet, miesto, rozsah podnikania a vymedzené
územie alebo èas• vymedzeného územia,
c) dobu platnosti povolenia vrátane termínu zaèatia
výkonu èinnosti,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu
zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
e) èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti,
f) povinnosti a technické podmienky, za ktorých možno vykonáva• èinnosti, na ktoré žiadal žiadate¾ vydanie povolenia.
(3) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike pod¾a § 5
ods. 2, je povinná predloži• návrh na zápis povolenej
èinnosti do obchodného registra do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§8
Zodpovedný zástupca
(1) Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba, ktorá
zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej èinnosti
pod¾a tohto zákona.
(2) Zodpovedný zástupca musí ma• odbornú spôsobilos• na vykonávanie povolenej èinnosti pod¾a tohto zákona a spåòa• podmienku bezúhonnosti pod¾a § 6
ods. 7.
(3) Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonáva• len pre jedného držite¾a povolenia.
(4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže by• èlen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby.
(5) Ak zodpovedný zástupca prestane vykonáva•
funkciu, na ktorú bol ustanovený, držite¾ povolenia je
povinný do 15 dní ustanovi• nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne to oznámi• úradu.
6
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§9
Zmena povolenia a strata platnosti povolenia
(1) O vykonanie zmeny vo vydanom povolení môže požiada• písomne fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorej bolo vydané povolenie (ïalej len „držite¾ povolenia“). Predložená žiados• o vykonanie zmeny musí by•
riadne odôvodnená s uvedením rozsahu požadovaných
zmien.
(2) Úrad môže vykona• zmeny vo vydanom povolení aj
z vlastného podnetu, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie, alebo ak nastali
skutoènosti, ktoré túto zmenu odôvodòujú. Úrad je povinný oznámi• držite¾ovi povolenia skutoènosti, ktoré
odôvodòujú rozsah zmien v povolení.
(3) O vykonaných zmenách v povolení vydá úrad rozhodnutie s náležitos•ami pod¾a § 7 ods. 2.
(4) Povolenie stráca platnos•
a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b) zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c) rozhodnutím úradu o odòatí povolenia,
d) smr•ou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za màtvu.
(5) Povolenie úrad odníme, ak držite¾ povolenia
a) prestal spåòa• podmienky, na ktorých základe bolo
vydané povolenie,
b) porušil závažným spôsobom alebo opakovane povinnosti a technické podmienky uvedené v povolení,
c) o to písomne požiada.
§ 10
Práva a povinnosti držite¾a povolenia
(1) Držite¾ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnený
a) vstupova• na cudzie pozemky a do cudzích objektov
a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na
výkon povolenej èinnosti po predchádzajúcom súhlase vlastníka nehnute¾nosti,
b) odstraòova• a okliesòova• stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpeènos• alebo spo¾ahlivos• prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej písomnej výzve neurobil ich vlastník, nájomca
alebo správca (ïalej len „vlastník“),
c) vstupova• v súlade s osobitnými predpismi do uzavretých priestorov a zariadení Ministerstva obrany
Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justiènej
stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informaènej
služby a Železníc Slovenskej republiky po predchádzajúcom súhlase,
d) vstupova• na pozemky alebo do objektov, v ktorých
sú umiestnené osobitné telekomunikaèné zariadenia,6) v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolenej èinnosti po predchádzajúcom súhlase
vlastníka nehnute¾nosti.

) § 3 ods. 1 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronických ko munikáciách.
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(2) Predchádzajúci súhlas vlastníka nehnute¾nosti
pod¾a odseku 1 písm. a) a d) sa nevyžaduje, ak ide o
a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a poèas ich odstraòovania.
(3) Ak vznikne vlastníkovi nehnute¾nosti v dôsledku
výkonu práv držite¾a povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby majetková ujma,
má nárok na náhradu škody. Ak je vlastník nehnute¾nosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnute¾nosti,
má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnute¾nosti. Nárok na ná hradu škody alebo nárok na primeranú jednorazovú
náhradu za nútené obmedzenie užívania možno uplatni• u držite¾a povolenia alebo ním poverenej fyzickej
osoby alebo právnickej osoby, ktorí túto škodu alebo
obmedzenie vlastníckych práv spôsobili, do šiestich
mesiacov odo dòa, keï sa o tom poškodený dozvedel,
najneskôr však do jedného roka od vzniku škody alebo
od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnute¾nosti, inak právo poškodeného na náhradu škody alebo
na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnute¾nosti zaniká.
(4) Držite¾ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba je povinný kona• tak, aby nespôsobil ujmu na právach a právom chránených záujmoch vlastníkov dotknutých nehnute¾nosti, ak sa jej
nedá vyhnú• obmedzi• ujmu na najmenšiu možnú mieru. Vstup na cudzie pozemky je držite¾ povolenia alebo
ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba povinný oznámi• vlastníkovi; to neplatí, ak ide o vstup na
cudzie pozemky z dôvodu havárií a porúch na energetických zariadeniach. Po skonèení nevyhnutných po zemných prác, je držite¾ povolenia alebo ním poverená
fyzická osoba alebo právnická osoba povinný uvies• pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je
povinný uhradi• vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
(5) Držite¾ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba pri výkone oprávnení pod¾a
odseku 1 koná vo verejnom záujme. Oprávnenia pod¾a
odseku 1 sú vecnými bremenami7) spojenými s vlast níctvom dotknutej nehnute¾nosti. Vlastník dotknutej
nehnute¾nosti má za zriadenie týchto vecných bremien
nárok na poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady. Lehoty na uplatnenie nároku na poskytnutie tejto
primeranej jednorazovej náhrady sú rovnaké ako lehoty uvedené v odseku 3.
(6) Držite¾ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba je povinný
a) poskytova• informácie nevyhnutné na výkon štátnej
správy,
b) umožni• orgánom vykonávajúcim štátnu správu
vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená
èinnos• pod¾a tohto zákona,
c) zabezpeèi•, aby práce spojené s výkonom povolenej
èinnosti, vyžadujúce odbornú spôsobilos•, vykoná7

) § 151n až 151p Obèianskeho zá konníka.

Strana 6505

vali len osoby, ktoré sú na tieto práce odborne spôsobilé,
d) zabezpeèi•, aby technické zariadenia používané na
výkon povolenej èinnosti spåòali požiadavky na kvalitu, bezpeènos• a ochranu zdravia pri práci, ako aj
bezpeènos• technických zariadení a požiadavky na
ochranu životného prostredia,
e) poskytova•
oprávneným
osobám
informácie
o umiestnení energetických zariadení a informácie
o technických údajoch týchto zariadení.
(7) Držite¾ povolenia na výrobu elektriny alebo držite¾
povolenia na dodávku plynu je povinný drža• pohotovostnú zásobu palív v rozsahu, ktorý urèí ministerstvo
rozhodnutím; rozklad nemá odkladný úèinok.
(8) Podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní
informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§ 11
Výstavba energetického zariadenia
(1) Stava• energetické zariadenie možno iba na základe osvedèenia o súlade investièného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. To neplatí, ak ide
o výstavbu energetického zariadenia na
a) výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom
do 0,5 MW s výnimkou energetických zariadení na
výrobu elektriny z obnovite¾ných zdrojov,
b) výrobu plynu z biologicky odbúrate¾ných látok,
c) distribúciu elektriny a plynu, ktoré prevádzkuje prevádzkovate¾ sústavy alebo siete v rámci èasti vymedzeného územia.
(2) Dlhodobú koncepciu energetickej politiky schva¾uje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
(3) Osvedèenie o súlade investièného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky vydáva ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadate¾a, ktorá
obsahuje
a) obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby, identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené, pri fyzickej osobe meno a priezvisko, dátum narodenia,
pobyt na vymedzenom území, pri právnickej osobe
právnu formu, sídlo a meno a priezvisko, dátum narodenia èlenov štatutárneho orgánu,
b) investièný zámer, ktorý obsahuje
1. charakteristiku energetického zariadenia,
2. údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3. predpokladaný vplyv energetického zariadenia na
sústavu alebo na sie• na vymedzenom území
z h¾adiska bezpeènosti a spo¾ahlivosti,
4. údaje o primárnych zdrojoch energie,
5. ekonomickú a energetickú efektívnos• energetického zariadenia,
6. predpokladaný vplyv energetického zariadenia na
životné prostredie,
7. finanèné zabezpeèenie investièného zámeru,
8. vplyv na bezpeènos• dodávok elektriny alebo plynu na vymedzenom území,
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9. súlad investièného zámeru s územným plánom.
(4) Ak in vestièný zá mer žiadate¾a je v sú lade s dlhodobou koncepciou ener getickej poli ti ky, mi nis ter stvo
osvedèenie vydá v leho te do 60 dní odo dòa doru èe nia
žiadosti; táto lehota môže by• predåžená o 30 dní. Ak
in ves tiè ný zá mer žiada te ¾a nie je v súla de s dlho dobou koncepciou energe tic kej po li ti ky, mi nis ter stvo
žiados• zamietne. Dô vody na za miet nu tie žia dos ti
musia by• objektívne, nedis kri mi naè né a riadne podlo že né.
(5) Osvedèenie pod¾a odseku 4 je dokladom pre
územné konanie8) a stavebné konanie.9)
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§ 13
Výstavba priameho plynovodu
(1) Výrobca plynu a oprávnený odberate¾ plynu majú
právo na prepravu plynu urèeného pre vlastnú spotrebu priamym plynovodom.
(2) Výstavbu priameho plynovodu možno realizova•
iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho
plynovodu vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca plynu
alebo oprávnený odberate¾ plynu preukáže splnenie
podmienok uvedených v odseku 3.

(7) Ministerstvo vedie evidenciu všetkých žiadate¾ov
o vydanie osvedèenia pod¾a odseku 3 a zverejòuje zoznam vydaných osvedèení pod¾a odseku 4, ktorý obsahuje údaje pod¾a odseku 3 písm. a) a b) prvého a druhého bodu vo vestníku ministerstva a na internetovej
stránke ministerstva.

(3) Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu
priameho plynovodu je preukázanie
a) súladu so všeobecným hospodárskym záujmom
a s dlhodobou koncepciou energetickej politiky,
b) že výrobcovi plynu alebo oprávnenému odberate¾ovi
plynu bol odmietnutý prístup do prepravnej alebo
distribuènej siete,
c) že bolo pred úradom zaèaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prepravnej alebo distribuènej siete
a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené na
podnet niektorého z úèastníkov konania,
d) že výstavba priameho plynovodu nezvýhodòuje niektorého úèastníka trhu.

§ 12

§ 14

Výstavba priameho vedenia

Stav núdze

(6) Kritériá a postupy pre vydanie osvedèenia o súlade investièného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky je ministerstvo povinné zverejni• na
svojej internetovej stránke a vo vestníku.

(1) Výrobca elektriny má právo na prepravu elektriny
do vlastného zariadenia alebo do zariadenia vertikálne
integrovaného podniku prostredníctvom priameho vedenia. Rovnaké právo ako výrobca elektriny má aj
oprávnený odberate¾.
(2) Výstavbu priameho vedenia možno realizova• iba
so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho vedenia vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca elektriny
alebo oprávnený odberate¾ preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 3.
(3) Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu
priameho vedenia je preukázanie
a) súladu so všeobecným hospodárskym záujmom
a s dlhodobou koncepciou energetickej politiky,
b) že výrobcovi elektriny alebo oprávnenému odberate¾ovi bol odmietnutý prístupu do prenosovej alebo
distribuènej sústavy,
c) že bolo pred úradom zaèaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prenosovej alebo distribuènej sústavy a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené
na podnet niektorého z úèastníkov konania,
d) že výstavba priameho vedenia nezvýhodòuje niektorého úèastníka trhu.
8

(1) Stavom núdze v energetike je náhly nedostatok
alebo hroziaci nedostatok jednotlivých druhov energie,
ktorý môže spôsobi• zníženie alebo prerušenie dodávok
energie alebo vyradenie energetických zariadení z èinnosti na vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného územia po dobu dlhšiu ako 24 hodín v dôsledku
a) mimoriadnych udalostí,10)
b) opatrení štátnych orgánov poèas hospodárskej mobilizácie,11)
c) dlhodobého nedostatku zdrojov energie,
d) teroristického èinu.
(2) Stav núdze na vymedzenom území alebo na èasti
vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva ministerstvo rozhodnutím. Na konanie o vydaní tohto rozhodnutia sa všeobecný predpis o správnom konaní nevz•ahuje. Rozhodnutie o vyhlásení a odvolaní stavu núdze
ministerstvo uverejòuje vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(3) Ak bol vyhlásený stav núdze, sú držitelia povolení
povinní podie¾a• sa na odstránení príèin a dôsledkov
uvedených v odseku 1 písm. a) až d) a na obnove dodávok elektriny a plynu.
(4) Pri stave núdze je každý úèastník trhu povinný

) § 35 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po riadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
) § 58 ods. 1 a § 62 ods. 1 písm. b) zákona è. 50/1976 Zb. v znení ne skorších predpisov.
10
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov,
ústavný zákon è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti štátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení
ústavného zákona è. 113/2004 Z. z., zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu
v znení zákona è. 515/2003 Z. z.
11
) Zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení
pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení ne skorších predpisov.
9
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podrobi• sa obmedzujúcim opatreniam, opatreniam zameraným na predchádzanie stavu núdze (ïalej len „obmedzujúce opatrenia“) a opatreniam zameraným na
odstránenie stavu núdze. Obmedzujúce opatrenia sa
uplatòujú v tomto poradí:
a) obmedzenie odberu energie pre odberate¾ov, ktorí
prevádzkujú výrobu alebo poskytujú služby nároèné
na spotrebu energie,
b) prerušenie dodávok energie pre odberate¾ov pod¾a
písmena a),
c) obmedzenie a prerušenie dodávok energie pre ostatných odberate¾ov mimo odberate¾ov elektriny v do mácnosti a odberate¾ov plynu v domácnosti,
d) obmedzenie a prerušenie dodávok energie pre zariadenia verejnoprospešných služieb,
e) obmedzenie a prerušenie dodávok energie pre odberate¾ov elektriny v domácnosti a odberate¾ov plynu
v domácnosti.
(5) Podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch
núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
§ 15
Povinnosti vo všeobecnom
hospodárskom záujme
(1) Všeobecným hospodárskym záujmom v energetike na úèely tohto zákona sa rozumie zabezpeèenie najmä
a) bezpeènosti sústavy alebo siete vrátane zabezpeèenia pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny
a plynu, ochrany životného prostredia a energetickej
efektívnosti,
b) prednostného prístupu do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie
a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c) využitia obnovite¾ných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
d) plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná,
e) plnenia záväzkov vyplývajúcich z èlenstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
f) ochrany životného prostredia.
(2) Všeobecný hospodársky záujem v energetike
schva¾uje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
(3) Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom
záujme uloži• povinnos• výrobcovi elektriny, prevádzkovate¾ovi sústavy a siete, dodávate¾ovi elektriny a plynu a prevádzkovate¾ovi zásobníka zabezpeèi•
a) bezpeènos•, pravidelnos•, kvalitu a cenu dodávky
elektriny a plynu a energetickú efektívnos• dodávok
elektriny,
b) ochranu životného prostredia,
c) využitie obnovite¾ných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
12
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d) prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu
a dodávku elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
e) ochranu odberate¾ov elektriny v domácnosti a odberate¾ov plynu v domácnosti,
f) plnenie záväzkov pod¾a odseku 1 písm. d) a e),
g) poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy a na
poskytovanie systémových služieb v zariadeniach
na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom vyšším ako 75 MW.
(4) Povinnosti uložené pod¾a odseku 3 musia by• jednoznaèné, vykonate¾né, kontrolovate¾né, transparentné, nediskriminaèné a musia zabezpeèi• rovnos• prí stupu pre elektroenergetické spoloènosti a plynárenské
spoloènosti v èlenských štátoch Európskej únie ku koneèným odberate¾om na vymedzenom území.
§ 16
Výberové konanie
na nové energetické zariadenia
(1) Ministerstvo môže v súlade s § 15 ods. 1 písm. a)
uloži• prevádzkovate¾ovi elektroenergetického zariadenia povinnos•
a) zavies• technológie, ktoré zabezpeèia
1. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy,
2. zníženie spotreby elektriny,
b) vykona• opatrenia zamerané na prípravu výstavby
alebo na výstavbu nových elektroenergetických zariadení.
(2) Opatrenia pod¾a odseku 1 písm. b) môže ministerstvo uloži• len vtedy, ak
a) súèasné kapacity elektroenergetických zariadení
nedostatoène zabezpeèujú alebo nezabezpeèujú požiadavky na bezpeènos• a spo¾ahlivos• sústavy,
b) opatrenia pod¾a odseku 1 písm. a) dostatoène nezabezpeèia požiadavky na bezpeènos• a spo¾ahlivos•
prevádzkovania sústavy.
(3) Pri ukladaní povinností pod¾a odseku 1 môže ministerstvo poskytnú• ekonomické stimuly v súlade
s osobitným zákonom.4)
(4) Dodávate¾ technológie, ktorá zabezpeèí zvýšenie
energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženie spotreby elektriny a dodávate¾, ktorý zabezpeèuje prípravu
výstavby a výstavbu nových elektroenergetických za riadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly, sa
urèí výberovým konaním. Výberové konanie organizuje
a kontroluje úrad; úrad je povinný postupova• pod¾a
osobitného zákona. 12) Vypísanie výberového konania
úrad zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie najmenej šes• mesiacov pred termínom uzávierky na predloženie ponúk.
(5) Realizova• výstavbu nových elektroenergetických
zariadení je možné, ak sú splnené kritériá týkajúce sa
a) bezpeènosti sústavy,
b) ochrany zdravia a bezpeènosti práce,

) Zákon è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zá kona è. 575/2001 Z. z. o orga nizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov.
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c)
d)
e)
f)
g)

ochrany životného prostredia,
využitia verejných pozemkov,
energetickej efektívnosti,
využitia energetických zdrojov,
technickej, ekonomickej, finanènej schopnosti žia date¾a o výstavbu,
h) minimálnych konštrukèných a prevádzkových po žiadaviek na pripojenie elektroenergetického zariadenia do sústavy a zabezpeèenia vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy.
§ 17
Technické podmienky sústavy a siete
(1) Prevádzkovate¾ sústavy alebo siete je povinný
v záujme zabezpeèenia nediskriminaèného, transparentného, bezpeèného prístupu, pripojenia a prevádzkovania sústavy a siete urèi• technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania sústavy
a siete a urèi• a dodrža• kritériá technickej bezpeènosti
sústavy a siete.
(2) Technické podmienky prístupu a pripojenia do
sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy
a siete vrátane priameho vedenia a priameho plynovodu (ïalej len „technické podmienky“) obsahujú najmä
podmienky
a) prístupu do sústavy a siete,
b) pripojenia k sústave a sieti,
c) technickej súèinnosti sústavy a siete vrátane vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
d) prevádzkovania sústavy a siete,
e) prevádzkovania priameho vedenia alebo priameho
plynovodu,
f) zabezpeèenia prevádzkovej bezpeènosti a spo¾ahlivosti sústavy a siete,
g) poskytnutia univerzálnej služby,
h) prerušenia dodávok elektriny a plynu,
i) odpojenia zo sústavy alebo siete,
j) riadenia sústavy alebo siete.
(3) Technické podmienky obsahujú tiež kritériá technickej bezpeènosti sústavy a siete, spôsob vypracovania
a zverejnenia minimálnych technicko-konštrukèných
a prevádzkových požiadaviek na prístup, pripojenie
a prevádzkovanie sústavy a siete.
(4) Technické podmienky pod¾a odsekov 2 a 3 je prevádzkovate¾ sústavy alebo siete povinný vypracova•
najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia úèin nosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného pod¾a odseku 6.
(5) Technické podmienky uverejní prevádzkovate¾
sústavy alebo siete tak, aby boli prístupné všetkým
úèastníkom trhu najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím ich úèinnosti. Technické podmienky sú záväzné pre úèastníkov trhu s elektrinou a úèastníkov
trhu s plynom.
(6) Podrobnosti o rozsahu technických podmienok
pod¾a odsekov 2 a 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
13
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(7) Prevádzkovate¾ sústavy a siete je ïalej povinný
urèi• obchodné podmienky na prístup, pripojenie
a prevádzkovanie sústavy a siete. Rozsah obchodných
podmienok ustanovia pravidlá trhu s elektrinou
a s plynom. 13)
(8) Prevádzkovate¾ sústavy alebo siete je povinný
v prípade regulovaného prístupu pod¾a § 18 ods. 6 a 9
zabezpeèi•, aby obchodné podmienky na prístup do
sústavy a do siete obsahovali aj ceny za prístup do sústavy a siete alebo metodiku ich urèenia. Ceny alebo metodika ich urèenia za prístup do sústavy a do siete musia by• stanovené na základe objektívnych
a nediskriminaèných kritérií a musia by• urèené alebo
schválené úradom a zverejnené pred nadobudnutím
ich úèinnosti.
(9) Prevádzkovate¾ sústavy a siete môže odmietnu•
prístup do sústavy a siete z dôvodu nedostatoènej kapacity sústavy a siete alebo z dôvodu hrozby vážnej
ekonomickej ujmy a vážnych ekonomických •ažkostí
v súvislosti so zmluvami o dodávke plynu s pevne dohodnutým objemom dodávky a s povinnos•ou zaplati•
bez oh¾adu na odobraté množstvo plynu. Pri odmietnutí prístupu do sústavy a siete je prevádzkovate¾ sústavy
a siete povinný prihliada• na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme a na ochranu práv odberate¾ov. Každé odmietnutie prístupu do sústavy
a siete musí by• odôvodnené.
§ 18
Trh s elektrinou a s plynom, úèastníci trhu,
prístup na trh a právo výberu dodávate¾a
(1) Predmetom trhu s elektrinou a s plynom je dodávka elektriny a plynu, pripojenie a prístup do prenosovej
sústavy, distribuènej sústavy, prepravnej siete a distribuènej siete, prenos elektriny a distribúcia elektriny na
vymedzenom území, preprava plynu a distribúcia plynu na vymedzenom území, uskladòovanie plynu, po skytovanie podporných služieb v elektroenergetike
a plynárenstve, poskytovanie systémových služieb
v elektroenergetike, pripojenie a prístup nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete.
(2) Úèastníkom trhu s elektrinou je
a) výrobca elektriny,
b) prevádzkovate¾ prenosovej sústavy,
c) prevádzkovate¾ distribuènej sústavy,
d) dodávate¾ elektriny [§ 2 písm. b) 20. bod],
e) odberate¾ elektriny [§ 2 písm. b) 22. bod],
f) obchodník s elektrinou.
(3) Úèastníkom trhu s plynom je
a) výrobca plynu,
b) prevádzkovate¾ prepravnej siete,
c) prevádzkovate¾ distribuènej siete,
d) prevádzkovate¾ zásobníka,
e) dodávate¾ plynu [§ 2 písm. c) 18. bod],
f) odberate¾ plynu [§ 2 písm. c) 23. bod].
(4) Úèastník trhu s elektrinou a s plynom má právo
prístupu na trh s elektrinou a plynom na základe

) § 12a zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 658/2004 Z. z.
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a) regulovaného prístupu,
b) dohodnutého prístupu.
(5) Reguláciu prístupu na trh s elektrinou a s plynom
vykonáva úrad pod¾a osobitného predpisu. 1)
(6) Regulovaný prístup na trh s elektrinou má úèastník trhu k prenosovej a distribuènej sústave.
(7) Úèastník trhu s elektrinou s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku úèastníka trhu a je subjektom zúètovania odchýlky sústavy.
Zodpovednos• za odchýlku úèastníka trhu môže by• na
základe zmluvy prenesená aj na iný subjekt. Ak odchýlka úèastníka trhu bola prenesená na základe zmluvy
na iný subjekt, stáva sa subjektom zúètovania odchýlky sústavy.
(8) Podrobnosti o prevzatí zodpovednosti, spôsobe vyhodnocovania, zúètovania a vysporiadavania odchýlky
úèastníka trhu a odchýlky sústavy ustanovia pravidlá
trhu.13)
(9) Regulovaný prístup na trh s plynom má úèastník
trhu k prepravnej a distribuènej sieti.
(10) Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatòuje
pre prístup do •ažobnej siete, do zásobníka a k akumulácii plynu v sieti. Ak sa uplatòuje dohodnutý prístup
do •ažobnej siete, do zásobníka a k akumulácii plynu
v sieti, prevádzkovate¾ zásobníka alebo prevádzkovate¾
siete je povinný každoroène zverejni• obchodné podmienky na prístup a využívanie •ažobnej siete, zásobníka a akumulácie plynu v sieti.
(11) Právo výberu dodávate¾a elektriny a plynu pod¾a
tohto zákona má každý odberate¾ elektriny a plynu.
(12) Úèastníci trhu s elektrinou a úèastníci trhu s plynom sú povinní dodržiava• pravidlá trhu. 13)
(13) Ak odberate¾ iného èlenského štátu Európskej
únie je oprávneným odberate¾om na území tohto èlenského štátu Európskej únie, prevádzkovate¾ sústavy
alebo prevádzkovate¾ siete na vymedzenom území je
povinný uzatvori• s týmto oprávneným odberate¾om
zmluvu o prenose alebo distribúcii elektriny alebo
zmluvu o preprave alebo distribúcii plynu.
(14) Ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy alebo prevádzkovate¾
prepravnej siete alebo prevádzkovate¾ distribuènej siete na vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného
územia odmietne uzatvori• zmluvu o prenose alebo
zmluvu o distribúcii elektriny alebo zmluvu o preprave
alebo zmluvu o distribúcii plynu s oprávneným odberate¾om iného èlenského štátu Európskej únie, má právo
takýto oprávnený odberate¾ požiada• Komisiu o vydanie rozhodnutia o prístupe do sústavy alebo do siete na
vymedzenom území. Prevádzkovate¾ sústavy alebo siete je povinný rešpektova• rozhodnutie Komisie a uza tvori• s oprávneným odberate¾om zmluvu o prenose
alebo zmluvu o distribúcii elektriny alebo zmluvu o preprave alebo zmluvu o distribúcii plynu.
14
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Vedenie oddelenej evidencie
na úèely úètovníctva
(1) Na úèely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií sú prevádzkovate¾ prenosovej sústavy,
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾
prepravnej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete
a prevádzkovate¾ zásobníka povinní vies• oddelenú evidenciu skutoèností, ktoré sú predmetom úètovníctva,
oddelenú evidenciu o aktívach, pasívach, urèi• pravidlá pre rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov
a urèi• pravidlá pre odpisovanie samostatne za každú
jednu z èinností prenos elektriny, distribúcia elektriny,
preprava plynu, distribúcia plynu a prevádzkovanie zásobníka.
(2) Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní
vies• oddelenú evidenciu skutoèností aj za každú inú
èinnos•, ktorú vykonávajú v rámci podnikania, ako je
èinnos• uvedená v odseku 1 vtedy, ak takúto povinnos•
uloží rozhodnutím úrad.
(3) Dodávate¾ elektriny a dodávate¾ plynu sú povinní
vies• oddelenú evidenciu skutoèností pod¾a odseku 1
pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu oprávnenému odberate¾ovi a pre dodávku elektriny alebo pre
dodávku plynu odberate¾ovi, ktorý nie je oprávneným
odberate¾om.
(4) Povinnosti pod¾a odsekov 1 až 3 sa vz•ahujú aj na
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a prevádzkovate¾a
distribuènej siete pri zúètovaní odchýlok pre jednotlivé
èinnosti.
(5) Osoby uvedené v odsekoch 1 až 4 sú povinné vyhotovi• za každú èinnos• samostatný preh¾ad ziskov
a strát a samostatný preh¾ad aktív a pasív a predloži•
ich úradu. Ïalej sú tieto osoby povinné predloži• úradu
na odsúhlasenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie
(6) Na úèely tohto zákona krížovou dotáciou je vyrovnanie straty z jednej èinnosti so ziskom z inej èinnosti.
(7) Na vedenie oddelenej evidencie skutoèností pod¾a
odsekov 1 až 5 sa primerane vz•ahujú ustanovenia
o rámcovej úètovnej osnove a o úètovnom rozvrhu pod¾a osobitného predpisu.14) Ustanoveniami odsekov 1
až 5 nie sú dotknuté povinnosti úètovných jednotiek
pod¾a osobitného predpisu.14)
(8) Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní
roènú úètovnú závierku predloži• na audit, pripoji•
k roènej úètovnej závierke aj preh¾ad o vzájomných finanèných a iných transakciách s prepojenými podnikmi a zverejni• roènú úètovnú závierku v súlade s postupom urèeným pod¾a osobitného predpisu.14) Ak
zverejnenie roènej úètovnej závierky nevyplýva z oso bitného predpisu,14) sú povinní na požiadanie sprístupni• verejnosti roènú úètovnú závierku.
(9) Podrobnosti o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutoèností, ktoré sú predmetom úètovníctva,

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorších predpisov.
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a o spôsobe vedenia evidencie aktív a pasív, ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 20
Ochrana odberate¾a elektriny v domácnosti
a odberate¾a plynu v domácnosti
(1) Odberate¾ elektriny v domácnosti a odberate¾ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebite¾a
pod¾a osobitných predpisov15) majú právo pri dodávke
elektriny alebo plynu
a) uzatvori• s dodávate¾om elektriny alebo dodávate¾om plynu zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu
o dodávke plynu (ïalej len „zmluva“), ktorá musí obsahova• najmä
1. identifikáciu dodávate¾a,
2. rozsah dodávky elektriny alebo dodávky plynu
a s týmito dodávkami súvisiacich služieb,
3. lehotu, v ktorej je dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu povinný zabezpeèi• pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného
plynového zariadenia,
4. podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s dodávkou súvisiacich služieb,
5. zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií
o cene elektriny alebo o cene plynu vrátane štruktúry ceny,
6. dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypoveda•,
7. spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu a s dodávkou súvisiacich služieb,
8. miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie reklamácie,
9. informáciu, za akých podmienok môže odstúpi•
od zmluvy v prípade, ak nesúhlasí so zmenou
ceny elektriny alebo ceny plynu a s tým súvisiacich služieb,
10. informáciu o pôvode a podiele jednotlivých dru hov primárnych energetických zdrojov na dodanej elektrine v predchádzajúcom roku, prípadne
upozornenie na verejný zdroj týchto informácií,
11. informáciu o vplyve primárnych zdrojov elektriny
na životné prostredie, prípadne upozornenie na
verejný zdroj o týchto informáciách,
12. informáciu o dôvodoch výmeny urèeného meradla,
b) na poskytnutie informácie o každej úprave ceny
elektriny alebo ceny plynu a o úprave podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb najneskôr 30 dní pred vykonaním úpravy,
c) na výber formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým spojených služieb
a uhrádza• platby za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou s dodávate¾om dohodnutých
preddavkových platieb; pri urèení výšky týchto
preddavkových platieb dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu zoh¾adní výšku preddavkových pla15
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tieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúètovacieho obdobia. Dohodnutá výška preddavkových
platieb bude zoh¾adòova• skutoèný odber elektriny
alebo skutoèný odber plynu za predchádzajúce zúètovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny alebo plánovaný odber plynu na nadchádzajúce zúètovacie obdobie a bude upravená len o rozdiel medzi
úradom 1) urèenou alebo schválenou cenou elektriny
alebo plynu. Odmietnutie dohody o úhrade formou
preddavkových platieb je povinný dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu odôvodni•.
(2) Ustanovenia odseku 1 platia aj v prípade, ak odberate¾ elektriny v domácnosti a odberate¾ plynu v domácnosti neuzatvárajú zmluvu o dodávke elektriny
alebo zmluvu o dodávke plynu a s tým súvisiacich služieb priamo s dodávate¾om elektriny alebo dodávate¾om plynu.
(3) Odberate¾ elektriny v domácnosti má právo uzatvori• zmluvu o dodávke elektriny s koncovým dodávate¾om elektriny pre domácnos•, ktorý poskytuje univerzálnu službu za podmienok ustanovených v odseku 1.
(4) Koncový dodávate¾ elektriny pre domácnos•, ktorý poskytuje univerzálnu službu pre odberate¾a elektriny v domácnosti, je povinný zabezpeèi• pripojenie odberate¾ov elektriny v domácnosti do sústavy za
podmienok stanovených úradom a pri dodržaní ceny
alebo metodiky jej tvorby urèenej úradom.
(5) Odberate¾ elektriny v domácnosti a odberate¾ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území na
dodávku elektriny a plynu v urèenej kvalite a za primerané ceny, ktoré sú stanovené alebo urèené transparentne.
(6) Odberate¾ elektriny v domácnosti a odberate¾ plynu v domácnosti majú právo zmeni• dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu. Dodávate¾ elektriny alebo
dodávate¾ plynu nesmie požadova• od odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti finanènú úhradu za vykonanie zmeny.
DRUHÁ ÈAS•
ENERGETICKÉ ODVETVIA
PRVÁ HLAVA
ELEKTROENERGETIKA
PRVÝ DIEL
PRÁVA A POVINNOSTI
ÚÈASTNÍKOV TRHU S ELEKTRINOU
§ 21
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1) Výrobca elektriny má právo
a) pripoji• zariadenie na výrobu elektriny k sústave, ak
spåòa technické a obchodné podmienky prístupu
a pripojenia do sústavy,

) Zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorších predpisov.
§ 52 Ob èianskeho zákonníka.
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b) dodáva• elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení
na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,
c) navrhnú• na ekonomicky efektívnom princípe pre vádzkovate¾ovi prenosovej sústavy zapojenie vlast ných zariadení na výrobu elektriny na úèely poskytnutia podporných služieb a dodávky regulaènej
elektriny.
(2) Výrobca elektriny je povinný
a) uzatvori• zmluvu o prístupe a o pripojení k sústave
s prevádzkovate¾om sústavy,
b) uzatvori• zmluvu o zodpovednosti za odchýlku
úèastníka trhu s úèastníkom trhu v prípade, ak ide
o prenesenie zodpovednosti pod¾a § 18 ods. 7,
c) uzatvori• zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka
trhu so subjektom zodpovedným za zúètovanie odchýlky sústavy,
d) umožni• prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy montáž urèeného meradla a montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto
zariadeniam,
e) inštalova• zariadenia na poskytovanie podporných
služieb, ak celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny je vyšší ako 75 MW,
f) poskytova• v zariadeniach na výrobu elektriny
s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom
vyšším ako 75 MW podporné služby potrebné na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy a na
poskytovanie systémových služieb pod¾a § 15 ods. 3
písm. g),
g) poskytova• prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy technické
údaje potrebné na zabezpeèenie bezpeènosti a spo¾ahlivosti sústavy,
h) poskytova• informácie o podiele jednotlivých druhov
primárnych energetických zdrojov na vyrobenej
elektrine v predchádzajúcom roku,
i) poskytova• informácie o vplyve výroby elektriny na
životné prostredie,
j) vypracova• plán rozvoja výroby elektriny na obdobie
piatich rokov a predloži• každoroène ministerstvu
vždy do 30. novembra kalendárneho roka na nasledujúci rok,
k) dodržiava• kvalitu vyrábanej elektriny a služieb
s tým spojených,
l) zabezpeèi• dlhodobo spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny
s prihliadnutím na ochranu životného prostredia.
§ 22
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy má právo
a) zriaïova• a prevádzkova• telekomunikaènú sie• potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpeèenie prenosu informácií potrebných na riadenie
v súlade s osobitným predpisom,6)
b) nakupova• podporné služby potrebné na zabezpeèenie poskytovania systémových služieb na dodržanie
kvality dodávky elektriny a na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy,
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c) nakupova• elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave transparentným a nediskriminaèným spôsobom,
d) nakupova• elektrinu pre vlastnú spotrebu,
e) zabezpeèova• v súlade s medzinárodnými záväzkami
regulaènú elektrinu v prípade havarijnej výpomoci,
f) odmietnu• prístup do sústavy z dôvodu nedostatku
kapacity sústavy,
g) obmedzi• alebo preruši• v nevyhnutnom rozsahu
a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku
na náhradu škody s výnimkou prípadov, keï škoda
vznikla zavinením prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pri
1. bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2. stave núdze alebo pri èinnostiach, ktoré bezprostredne predchádzajú jeho vzniku,
3. neoprávnenom odbere elektriny,
4. zabránení prístupu k meraciemu zariadeniu odberate¾om elektriny alebo výrobcom elektriny,
5. prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme sústavy, ak sú plánované,
6. poruchách na zariadeniach sústavy a poèas ich
odstraòovania,
7. dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú
život, zdravie alebo majetok osôb,
8. odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvòujú
kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky elektriny a ak odberate¾ elektriny nezabezpeèil obmedzenie týchto
vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
9. dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvòujú
kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky elektriny, ak vý robca elektriny nezabezpeèil obmedzenie týchto
vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10. neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po predchádzajúcej
výzve,
h) vyžadova• od úèastníkov trhu s elektrinou technické
údaje, ktoré sú potrebné na plánovanie kapacity
sústavy, riadenie stability sústavy, na riadenie dennej prevádzky sústavy a na riadenie pre•aženia sústavy,
i) vyžadova• technické údaje o prepravovanej elektrine; údaje o èasovom priebehu prenosu, odobratom
a dodanom množstve elektriny a mieste odberu elektriny zo sústavy a mieste dodávky elektriny do sú stavy, o parametroch prepravovanej elektriny a o využití pridelenej prenosovej kapacity v súlade
s uzatvorenými zmluvami,
j) meni• štruktúru zapojenia výrobných zariadení výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu potrebnom
na zabezpeèenie požadovanej úrovne spo¾ahlivosti
prevádzky sústavy a zabezpeèenia poskytovania
systémových služieb.
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný
a) zabezpeèi• dlhodobo spo¾ahlivé a bezpeèné prevádzkovanie sústavy,
b) zabezpeèi• vyrovnávanie odchýlky sústavy na vymedzenom území v súlade s medzinárodnými pravidlami,
c) zabezpeèi• koordináciu a rozvoj sústavy,
d) zabezpeèi• prevádzkyschopnos• sústavy,
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e) zabezpeèi• na transparentnom a nediskriminaènom
princípe s výnimkou plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme prístup do sústavy vrátane prístupu do sústavy pre cezhranièné výmeny
elektriny,
f) zabezpeèi• na transparentnom a nediskriminaènom
princípe prenos elektriny,
g) zabezpeèi• nákup podporných služieb potrebných
na zabezpeèenie poskytovania systémových služieb
pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy na
transparentnom, nediskriminaènom a ekonomicky
efektívnom princípe výroby elektriny, prièom je pri
ich nákupe povinný prihliada• na návrh výrobcu
elektriny; v prípade odmietnutia návrhu výrobcu
elektriny pod¾a § 21 ods. 1 písm. c) takéto odmietnutie riadne odôvodni•,
h) zabezpeèi• merania v prenosovej sústave a poskytova• na požiadanie namerané údaje jednotlivým
úèastníkom trhu s elektrinou,
i) zabezpeèi• poskytovanie systémových služieb s využitím zdrojov na vymedzenom území,
j) zabezpeèi• zúètovanie odchýlky na vymedzenom
území,
k) uzatvori• zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka
trhu so subjektom zúètovania odchýlky sústavy,
l) uzatvori• zmluvu o dodávke regulaènej elektriny s jej
dodávate¾om,
m) uzatvori• zmluvu o prenose elektriny s každým, kto
o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné
podmienky prístupu a pripojenia k sústave a technické podmienky prenosu,
n) uzatvori• zmluvu o poskytovaní podporných služieb
s ich poskytovate¾mi,
o) uzatvori• zmluvu o prístupe a zmluvu o pripojení
k sústave s každým, kto o to požiada, ak sú splnené
technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k sústave,
p) prija• kompenzaèný mechanizmus pre cezhranièné
toky elektriny, 16)
q) prija• zásady riadenia pre•aženia sústavy a urèi•
metódy riadenia pre•aženia sústavy,16) riadi• prenos
elektriny v sústave na vymedzenom území a koordinova• prepojenie sústavy so sústavou na území Európskej únie alebo so sústavou na území tretích štátov,
r) pride¾ova• transparentným a nediskriminaèným
spôsobom prenosovú kapacitu,
s) urèi• pravidlá pre vyrovnanie nerovnováhy sústavy,
t) urèova• transparentným a nediskriminaèným spô sobom dostupnú kapacitu prenosovej sústavy
a podmienky jej rezervácie, ako aj podmienky na vrátenie nevyužitej pridelenej prenosovej kapacity
a zverejòova• o tom informácie,
u) poskytova• systémové služby vrátane služieb potrebných na zabezpeèenie bezpeènej prevádzky vý robných zariadení výrobcu elektriny,
v) poskytnú• informácie potrebné na zabezpeèenie
bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky prenosovej
16
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sústavy prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy,
s ktorou je prenosová sústava prepojená,
w) poskytnú• informácie potrebné na prístup do sústavy,
x) obmedzi• prenos elektriny na základe rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 3,
y) predklada• úradu informácie o celkovom objeme
cezhraniènej výmeny elektriny,16)
z) predklada• úradu informácie o objeme dovozu elektriny najneskôr do 15 dní po uplynutí kalendárneho
štvr•roka,
za) predklada• úradu štvr•roène bilanciu prenosu elektriny prenosovou sústavou,
zb) predklada• úradu zoznam oprávnených odberate¾ov,
ktorí v priebehu kalendárneho roka zmenili dodávate¾a elektriny,
zc) vypracúva• každoroène plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení na obdobie piatich rokov a predloži• ministerstvu vždy do
30. novembra kalendárneho roka na nasledujúci
rok,
zd) vypracúva• v spolupráci s úèastníkmi trhu plán prípravy prevádzky sústavy na príslušný rok,
ze) vypracova• každoroène havarijné plány sústavy,
zf) zverejòova• na internetovej stránke obchodné podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a obchodné
podmienky prenosu elektriny,
zg) dodržiava• kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
zh) oznámi• odberate¾om zaèiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej
30 dní pred plánovaným zaèatím; prevádzkovate¾
prenosovej sústavy je povinný obnovi• prenos elektriny bezodkladne po odstránení príèin.
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný pri
rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy prihliada• aj
na zabezpeèenie energetickej efektívnosti prenosovej
sústavy vrátane kapacít prepojenia tak, aby prenosová
sústava bola schopná zabezpeèi• energetickú efektívnos• aj bez dodatoèných nových investícií do prenosových zariadení.
(4) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy okrem povinností uvedených v odsekoch 2 a 3 je povinný vypracova•
program súladu, v ktorom stanoví opatrenia na zabezpeèenie nediskriminaèného správania integrovaných
podnikov. Tento program urèí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúèenie možného diskriminaèného správania integrovaných podnikov.
(5) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný
každoroène vypracova• správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu. Táto správa tvorí neoddelite¾nú súèas• výroènej správy14) prevádzkovate¾a prenosovej sústavy integrovaného podniku, túto správu zasiela
úradu a zverejòuje spolu s výroènou správou.
(6) Ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na vymedzenom území aj distribuuje elektrinu, vz•ahujú sa na

) Nariadenie Rady a Európskeho parlamentu 1228/2003/ES o podmienkach pre prístup do siete pre cezhranièné výmeny elektriny (Ú. v.
EÚ L 176, 15. 07. 2003).
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tohto prevádzkovate¾a prenosovej sústavy všetky práva
a povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(7) Preprava elektriny vedením, ktoré spája èas• vymedzeného územia s územím èlenských štátov Európskej únie alebo èas• vymedzeného územia s územím
tretích štátov, je prenosom elektriny a prevádzkovate¾
takéhoto vedenia je na úèely tohto zákona prevádzkovate¾om prenosovej sústavy.
§ 23
Oddelenie prevádzkovania
prenosovej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, ktorý je súèas•ou vertikálne integrovaného podniku, musí by• z h¾adiska právnej subjektivity, organizácie i rozhodovania nezávislý od èinností, ktoré nesúvisia s prenosom.
(2) Nezávislos• pod¾a odseku 1 neznamená povinnos•
oddeli• vlastníctvo majetku prevádzkovate¾a prenosovej sústavy od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.
(3) Nezávislos• prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
uvedeného v odseku 1 sa zabezpeèí
a) tým, že osoby zodpovedné za riadenie prenosovej
sústavy sa priamo ani nepriamo nepodie¾ajú na riadení èinností výroby, distribúcie a dodávky integrovaného podniku,
b) prijatím opatrení, ktorými sa zabezpeèí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie prenosovej
sústavy od zodpovednosti za riadenie iných èinností
nesúvisiacich s prenosom,
c) tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku
potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj
prenosovej sústavy, sú nezávislé od rozhodovacích
práv k inému majetku integrovaného podniku; to
však nevyluèuje existenciu vhodných mechanizmov,
ktorými sa zabezpeèí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný podnik môže
schva¾ova• roèný finanèný plán prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy a urèi• mieru zadlženia prevádzkovate¾a prenosovej sústavy; integrovaný podnik
nemá právo vydáva• pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky prevádzkovate¾a prenosovej sústavy,
ani vydáva• rozhodnutia týkajúce sa výstavby alebo
modernizácie prenosovej sústavy vtedy, ak rozhodnutia prevádzkovate¾a prenosovej sústavy sú v súlade so schválenými ukazovate¾mi finanèného plánu,
d) vytvorením programu súladu pod¾a § 22 ods.4.
(4) Pri plnení povinností pod¾a odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
§ 24
Práva a povinnosti
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy má právo
a) zriaïova• a prevádzkova• telekomunikaènú sie• potrebnú na riadenie riadenia prevádzky sústavy a na
zabezpeèenie prenosu informácií potrebných na
automatizáciu riadenia v súlade s osobitným predpisom, 6)
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b) nakupova• elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v sústave transparentným a nediskriminaèným spôsobom,
c) nakupova• elektrinu pre vlastnú spotrebu,
d) odmietnu• prístup do sústavy z dôvodu nedostatku
kapacity sústavy,
e) obmedzi• alebo preruši• bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keï škoda vznikla zavinením prevádzkovate¾a distribuènej sústavy v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu
distribúciu elektriny pri
1. bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2. stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze,
3. neoprávnenom odbere elektriny,
4. zabránení prístupu k meraciemu zariadeniu odberate¾om elektriny alebo výrobcom elektriny,
5. prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované,
6. poruchách na zariadeniach sústavy a poèas ich
odstraòovania,
7. dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú
život, zdravie alebo majetok osôb,
8. odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvòujú
kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky elektriny a ak odberate¾ elektriny nezabezpeèil obmedzenie týchto
vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
9. dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvòujú
kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky elektriny a ak výrobca elektriny nezabezpeèil obmedzenie týchto
vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10. neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za distribúciu elektriny po predchádzajúcej výzve,
f) vybavi• odberné miesto technickým zariadením regulujúcim ve¾kos• odberu,
g) vyžadova• od úèastníkov trhu s elektrinou technické
údaje, ktoré sú potrebné na plánovanie kapacity
sústavy, riadenie stability sústavy a na riadenie
dennej prevádzky sústavy a ich plnenie.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
a) zabezpeèi• spo¾ahlivé a bezpeèné prevádzkovanie
sústavy,
b) zabezpeèi• užívate¾om distribuènej sústavy nediskriminaèné podmienky na pripojenie k sústave,
c) zabezpeèi• prístup do sústavy na transparentnom
a nediskriminaènom princípe s výnimkou plnenia
povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
d) zabezpeèi• rozvoj a prevádzkyschopnos• sústavy,
e) zabezpeèi• distribúciu elektriny,
f) zabezpeèi• meranie elektriny v sústave a na požiadanie poskytova• namerané údaje jednotlivým úèastníkom trhu s elektrinou,
g) uzatvori• zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka
trhu so subjektom zúètovania odchýlky sústavy,
h) uzatvori• zmluvu o prístupe a zmluvu o pripojení
k sústave, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k sústave,
i) uzatvori• zmluvu o distribúcii elektriny s každým,
kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchod-
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né podmienky prístupu a pripojenia k sústave
a technické podmienky distribúcie elektriny,
j) informova• odberate¾a elektriny v domácnosti
o možnosti uzatvori• zmluvu o poskytnutí univerzálnej služby a v prípade ak odberate¾ elektriny v domácnosti o to požiada, uzatvori• s odberate¾om elektriny v domácnosti takúto zmluvu,
k) pride¾ova• transparentným a nediskriminaèným
spôsobom distribuènú kapacitu,
l) urèova• transparentným a nediskriminaèným spôsobom podmienky rezervácie distribuènej kapacity
a zverejòova• o tom informácie,
m) poskytnú• informácie potrebné na zabezpeèenie bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky distribuènej sústavy prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy, s ktorou je
sústava prepojená,
n) poskytnú• informácie potrebné na prístup do sústavy,
o) poskytova• informácie nevyhnutné na zabezpeèenie
spolupráce s inými prevádzkovate¾mi sústav,
p) pripoji• odberné zariadenie k distribuènej sústave,
ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k sústave,
q) obmedzi• distribúciu elektriny na základe a v rozsahu rozhodnutia ministerstva pod¾a § 3,
r) každoroène vypracova• plán rozvoja sústavy na obdobie piatich rokov a predloži• ministerstvu vždy do
30. novembra kalendárneho roka na nasledujúci
rok,
s) vypracova• v spolupráci s prevádzkovate¾mi distribuèných sústav na vymedzenom území a prevádzkovate¾om prenosovej sústavy plán prípravy prevádzky
sústavy na príslušný rok,
t) vypracova• každoroène havarijné plány sústavy,
u) oznámi• odberate¾om zaèiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu
trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej
30 dní pred plánovaným zaèatím; prevádzkovate¾
distribuènej sústavy je povinný obnovi• distribúciu
elektriny bezodkladne po odstránení príèin,
v) zverejòova• na internetovej stránke obchodné podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a obchodné
podmienky distribúcie elektriny,
w) dodržiava• kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
pri rozhodovaní o rozvoji distribuènej sústavy prihliada• aj na zabezpeèenie energetickej efektívnosti distribuènej sústavy tak, aby distribuèná sústava bola
schopná zabezpeèi• energetickú efektívnos• aj bez dodatoèných nových investícií do distribuèných zariadení.
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tých v programe súladu. Táto správa tvorí
neoddelite¾nú súèas• výroènej správy14) prevádzkovate¾a distribuènej sústavy integrovaného podniku, túto
správu zasiela úradu a zverejòuje spolu s výroènou
správou.
(6) Ak prevádzkovate¾ distribuènej sústavy na èasti
vymedzeného územia poskytuje aj prenos elektriny,
vz•ahujú sa na tohto prevádzkovate¾a distribuènej sústavy aj práva a povinnosti prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy.
§ 25
Oddelenie prevádzkovania
distribuènej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèas•ou vertikálne integrovaného podniku, musí by• nezávislý z h¾adiska právnej subjektivity, formy, organizácie i rozhodovania od èinností, ktoré nesúvisia
s distribúciou elektriny.
(2) Nezávislos• pod¾a odseku 1 neznamená povinnos•
oddeli• vlastníctvo majetku prevádzkovate¾a distribuènej sústavy od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.
(3) Nezávislos• prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
uvedeného v odseku 1 sa zabezpeèí
a) tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribuènej
sústavy sa priamo ani nepriamo nepodie¾ajú na riadení èinností výroby, prenosu a dodávky integrovaného podniku,
b) prijatím opatrení, ktorým sa zabezpeèí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribuènej
sústavy od zodpovednosti za riadenie iných èinností
nesúvisiacich s distribúciou elektriny,
c) tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku
potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj
distribuènej sústavy, sú nezávislé od rozhodovacích
práv, ktoré sa viažu k inému majetku integrovaného
podniku; to však nevyluèuje existenciu vhodných
mechanizmov, ktorými sa zabezpeèí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný
podnik môže schva¾ova• roèný finanèný plán prevádzkovate¾a distribuènej sústavy a urèi• mieru zadlženia prevádzkovate¾a distribuènej sústavy; integrovaný podnik nemá právo vydáva• pokyny týkajúce
sa každodennej prevádzky prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, ani vydáva• rozhodnutia týkajúce
sa výstavby alebo modernizácie distribuènej sústavy
vtedy, ak rozhodnutia prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy sú v súlade so schválenými ukazovate¾mi finanèného plánu,
d) vytvorením programu súladu pod¾a § 24 ods. 4.

(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy okrem povinností uvedených v odsekoch 2 a 3 je povinný vypracova•
program súladu, v ktorom stanoví opatrenia na zabezpeèenie nediskriminaèného správania integrovaných
podnikov. Tento program urèí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúèenie možného diskriminaèného správania integrovaných podnikov.

(4) Vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje
služby pre menej ako 100 000 pripojených odberate¾ov,
nie je povinný oddeli• prevádzkovanie distribuènej sústavy pod¾a odseku 1.

(5) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
každoroène vypracova• správu o plnení opatrení prija-

(5) Pri plnení povinností pod¾a odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
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Riadenie sústavy
na vymedzenom území

vymedzeného územia sú povinné spolupracova•. Dis peèing prevádzkovate¾a prenosovej sústavy je
nadradený dispeèingu prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy.

(1) Sústavu na vymedzenom území riadi elektroenergetický dispeèing (ïalej len „dispeèing“), ktorý je zodpovedný za bezpeènú a spo¾ahlivú prevádzku sústavy, za
operatívne riadenie sústavy a za urèovanie kapacít na
využitie spojovacích vedení.

(8) Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispeèingmi
navzájom a medzi dispeèingom distribuènej sústavy
a dispeèingom prenosovej sústavy, ako aj medzi ostatnými úèastníkmi trhu s elektrinou urèí dispeèerský poriadok tak, aby bol v súlade s odsekom 7.

§ 26

(2) Dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
zriaïuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na zabezpeèenie riadenia výroby elektriny a spotreby elektriny
na vymedzenom území a na zabezpeèenie spolupráce
s dispeèingmi na území èlenských štátov Európskej
únie a s dispeèingmi na území tretích štátov.
(3) Výrobca elektriny môže požadova• od dispeèingu
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy prednostné zapojenie výrobných zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu
z obnovite¾ných zdrojov, kombinovanou výrobou alebo
z domáceho uhlia.
(4) Dispeèing prevádzkovate¾a prenosovej sústavy je
povinný
a) zabezpeèova• dodržiavanie pravidiel využívania prepojenia sústavy so sústavami na území Európskej
únie a na území tretích štátov,
b) vyhodnocova• a schva¾ova• výmenu elektriny medzi
sústavou na vymedzenom území so sústavou na
území èlenských štátov Európskej únie a medzi sústavou na vymedzenom území so sústavou na území
tretích štátov,
c) urèi• transparentným a nediskriminaèným spôsobom kritériá riadenia sústavy a kritériá využívania
spojovacích vedení, prièom prihliada na povinnosti
uložené vo všeobecnom hospodárskom záujme, ako
aj na technické obmedzenia sústavy,
d) zverejni• kritériá riadenia sústavy,
e) navrhnú• ministerstvu vyhlásenie stavu núdze,
f) vyhlási• obmedzujúce opatrenia pri stave núdze
pod¾a § 14,
g) urèi• opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.
(5) Dispeèing prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
zriaïuje prevádzkovate¾ distribuènej sústavy na zabezpeèenie riadenia výroby elektriny a spotreby elektriny
na èasti vymedzeného územia, na zabezpeèenie spolupráce s ostatnými dispeèingmi prevádzkovate¾ov distribuènej sústavy na vymedzenom území a na zabezpeèenie spolupráce s dispeèingom prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy na vymedzenom území.
(6) Dispeèing prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
je povinný
a) zabezpeèova• dodržiavanie pravidiel pre vzájomné
využívanie prepojení distribuèných sústav na èasti
vymedzeného územia a pravidiel pre využívanie prepojení distribuèných sústav s prenosovou sústavou
na vymedzenom území,
b) vyhodnocova• a schva¾ova• vzájomnú výmenu elektriny medzi distribuènými sústavami a s prenosovou
sústavou na vymedzenom území.
(7) Dispeèingy na vymedzenom území alebo na èasti

§ 27
Práva a povinnosti
dodávate¾a elektriny
(1) Dodávate¾ elektriny má právo
a) na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú
zmluvu o prenose elektriny s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o distribúcii elektriny s prevádzkovate¾om distribuènej
sústavy,
b) na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu
o zúètovaní odchýlky úèastníka trhu s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
c) dodáva• elektrinu odberate¾ovi elektriny vrátane odberate¾a elektriny v domácnosti.
(2) Dodávate¾ elektriny je povinný
a) uzatvori• zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka
trhu, ktorá obsahuje aj povinnos• zloži• finanènú zábezpeku,
b) odovzdáva• zúètovate¾ovi odchýlky úèastníka trhu
technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,
c) poskytova• informácie odberate¾ovi elektriny o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických
zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku, a to aj v prípade dodávky elektriny
vyrobenej v iných èlenských štátoch Európskej únie
a v tretích štátoch; informácie je povinný poskytnú•
na požiadanie aj príslušnému orgánu štátnej správy,
d) poskytova• informácie odberate¾ovi elektriny o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie alebo uvies• odkaz na verejný zdroj týchto informácií; informácie je povinný poskytnú• na požiadanie aj príslušnému orgánu štátnej správy,
e) obmedzi• dodávku elektriny z èlenských štátov Európskej únie a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 3,
f) uzatvori• zmluvu o dodávke elektriny na vymedzenom území s každým, kto o to požiada, ak splní obchodné podmienky dodávky pod¾a osobitného zákona,
g) nakupova• elektrinu vo všeobecnom hospodárskom
záujme vyrobenú na vymedzenom území z obnovite¾ných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
h) urèi• pre oprávneného odberate¾a typový diagram
odberu elektriny, ak tento odberate¾ nemá inštalované zariadenie na priebehové meranie odberu elektriny a oznámi• urèený typový diagram prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy a zúètovate¾ovi odchýlky
úèastníka trhu.
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(3) Dodávate¾ elektriny, ktorý okrem dodávky elektriny poskytuje aj univerzálnu službu, má okrem práv
a povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 aj práva a povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej sústavy pod¾a
§ 24 a 25.
(4) Informácie pod¾a odseku 2 písm. c) a d) je dodávate¾ elektriny povinný uvies• na vyhotovenej faktúre17) za
dodávku elektriny alebo v propagaènom materiáli za sielanom osobitne alebo súèasne s faktúrou.
§ 28
Práva a povinnosti
obchodníka s elektrinou
(1) Obchodník s elektrinou má právo
a) na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú
zmluvu o prenose elektriny s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o distribúcii elektriny s prevádzkovate¾om distribuènej
sústavy,
b) na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu
o zúètovaní odchýlky úèastníka trhu s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
c) dodáva• elektrinu odberate¾om elektriny s výnimkou odberate¾a elektriny v domácnosti,
d) dodáva• elektrinu odberate¾om elektriny vrátane odberate¾ov elektriny v domácnosti.
(2) Obchodník s elektrinou je povinný
a) uzatvori• zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka
trhu, ktorá obsahuje aj povinnos• zloži• finanènú zábezpeku,
b) odovzdáva• zúètovate¾ovi odchýlky úèastníka trhu
technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,
c) poskytova• informácie odberate¾ovi elektriny o po diele jednotlivých druhov primárnych energetických
zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku, a to aj v prípade dodávky elektriny
vyrobenej v iných èlenských štátoch Európskej únie
a v tretích štátoch; informácie je povinný poskytnú•
na požiadanie aj príslušnému orgánu štátnej správy,
d) poskytova• informácie odberate¾ovi elektriny o do pade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie alebo uvies• odkaz na verejný zdroj týchto informácií; informácie je povinný poskytnú• na požiadanie aj príslušnému orgánu štátnej správy,
e) obmedzi• dodávku elektriny z èlenských štátov Európskej únie a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 3,
f) oznámi• úradu v lehote do 30 dní zaèatie a ukonèenie výkonu èinnosti.
(3) Informácie pod¾a odseku 2 písm. c) a d) je obchodník s elektrinou povinný uvies• na vyhotovenej
faktúre17) za dodávku elektriny alebo v propagaènom
materiáli zasielanom osobitne alebo súèasne s faktúrou.
17
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§ 29
Práva a povinnosti
oprávneného odberate¾a
(1) Oprávnený odberate¾ má právo
a) uzatvori• zmluvu o dodávke elektriny s dodávate¾om
elektriny alebo obchodníkom s elektrinou; odmietnutie uzatvori• zmluvu o dodávke elektriny musí dodávate¾ elektriny a obchodník s elektrinou odôvodni•,
b) uzatvori• zmluvu o prenose elektriny s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo zmluvu o distribúcii
elektriny s prevádzkovate¾om distribuènej sústavy,
ak tieto služby nezabezpeèil dodávate¾ elektriny alebo obchodník s elektrinou,
c) na pripojenie k sústave, ak odberné zariadenie
oprávneného odberate¾a spåòa technické podmienky pripojenia,
d) uzatvori• zmluvu o pripojení vlastného zariadenia
na výrobu elektriny k sústave s prevádzkovate¾om
prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om distribuènej sústavy, ak spåòa technické a obchodné podmienky pripojenia.
(2) Oprávnený odberate¾ je povinný
a) uzatvori• v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b)
zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka trhu, ktorá
obsahuje aj povinnos• zloži• finanènú zábezpeku,
b) umožni• prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy ale bo prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy montáž
urèeného meradla a zariadenia na prenos informácií
o nameraných údajoch,
c) udržiava• odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám,
d) spåòa• technické podmienky a obchodné podmienky
pripojenia k sústave a prístupu do sústavy,
e) dodržiava• pokyny dispeèingu,
f) poskytova• prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy alebo
zúètovate¾ovi odchýlky úèastníka trhu technické
údaje obsiahnuté v zmluvách uvedených v odseku 1
písm. a) a b),
g) prija• technické opatrenia, ktoré zabránia možnosti
ovplyvni• kvalitu dodávky elektriny.
§ 30
Práva a povinnosti odberate¾a
elektriny v domácnosti
(1) Odberate¾ elektriny v domácnosti má právo na
ochranu pod¾a § 20.
(2) Odberate¾ elektriny v domácnosti je povinný
a) umožni• prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy
montáž urèeného meradla a nevyhnutný prístup
k meradlu,
b) udržiava• odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
c) spåòa• technické podmienky a obchodné podmienky
pripojenia k sústave,
d) prija• zodpovedajúce technické opatrenia oznámené

) Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení ne skorších predpisov.
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prevádzkovate¾om distribuènej sústavy na zabránenie možnosti ovplyvni• kvalitu dodávanej elektriny.
(3) Vlastník nehnute¾nosti alebo správca nehnute¾nosti je povinný
a) umožni• prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy
montáž urèeného meradla a nevyhnutný prístup
k meradlu,
b) umožni• dodávku elektriny odberate¾ovi elektriny
v domácnosti, ktorý sa v nehnute¾nosti nachádza,
c) udržiava• odberné elektrické zariadenie, ktoré slúži
na dodávku elektriny viacerým odberate¾om elektriny v domácnosti v zodpovedajúcom technickom stave,
d) poskytova• technické údaje o technickom stave odberných elektrických zariadení, ktoré má vo vlast níctve alebo v správe, prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy,
e) umožni• v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovate¾ovi
distribuènej sústavy prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré má vo vlastníctve alebo
v správe.
(4) Akýko¾vek zásah do odberného elektrického za riadenia, ktorým prechádza nemeraná elektrina bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, je zakázaný.
(5) Odberate¾ elektriny v domácnosti môže uzatvori•
zmluvu o pripojení vlastného zariadenia na výrobu
elektriny s prevádzkovate¾om distribuènej sústavy, ak
splní technické a obchodné podmienky pripojenia.
DRUHÝ DIEL
OSOBITNÉ FORMY VÝROBY ELEKTRINY
§ 31
Kombinovaná výroba
(1) Výrobca elektriny, ktorý prevádzkuje výrobné zariadenie na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom do 5 MW, má prednostné
právo na prenos elektriny alebo na distribúciu elektriny, ak to umožòujú technické podmienky sústavy; to
neplatí pre spojovacie vedenie.
(2) Prednostné právo na prenos elektriny alebo distribúciu elektriny pri kombinovanej výrobe s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom nad 5 MW sa vz•ahuje len na výrobu elektriny, ktorá vzniká súèasne pri
výrobe tepla vyrábaného na úèely dodávok tepla fyzickým osobám alebo právnickým osobám a dodávok na
technologické úèely.
§ 32
Elektrina vyrobená
z obnovite¾ných zdrojov energie
(1) Na úèely tohto zákona výroba elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie je taká výroba elektriny, pri
ktorej sa ako primárny zdroj výroby využíva
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a) vodná energia,
b) solárna energia,
c) veterná energia,
d) geotermálna energia,
e) biomasa,
f) bioplyn.
(2) Na úèely tohto zákona biomasou je biologicky rozložite¾ná zložka výrobku alebo zvyšku rastlinných a živoèíšnych látok z po¾nohospodárstva, lesníctva alebo
biologicky rozložite¾ná zložka priemyselného odpadu
a komunálneho odpadu.
(3) Prednostné právo na prenos elektriny, distribúciu
elektriny a dodávku elektriny sa vz•ahuje na elektrinu
vyrobenú využívaním kinetickej energie vodného zdroja vodnou elektráròou.
(4) Výrobca, ktorý vyrába elektrinu z obnovite¾ných
zdrojov energie, má prednostné právo na prenos elektriny, distribúciu elektriny a na dodávku, ak výrobné
zariadenie urèené na výrobu elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie spåòa technické podmienky pod¾a § 17
a obchodné podmienky pod¾a osobitného zákona.1)
Prednostné právo na prenos elektriny sa nevz•ahuje na
prenos elektriny spojovacím vedením.
(5) Výrobca elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie
má právo na vydanie potvrdenia o pôvode vyrobenej
elektriny. Potvrdenie obsahuje oznaèenie zdroja vyrobenej elektriny, dátum a miesto výroby a v prípade vodných elektrární aj ich výkon. Toto potvrdenie vydá
úrad. 1)
(6) Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom
záujme urèi• rozhodnutím povinnos• prednostného
prístupu a prednostného pripojenia do sústavy, prednostného prenosu elektriny, prednostnej distribúcie
elektriny a prednostnej dodávky elektriny vyrobenej
z obnovite¾ných zdrojov energie na vymedzenom území.
Toto rozhodnutie uverejní vo vestníku ministerstva
a na internetovej stránke ministerstva.
(7) Ministerstvo rozhodnutím urèí podmienky pred nostného prenosu elektriny, prednostnej distribúcie
elektriny a prednostnej dodávky elektriny vyrobenej
z obnovite¾ných zdrojov energie. Proti rozhodnutiu nie
je prípustný opravný prostriedok.
§ 33
Výroba elektriny z domáceho uhlia
(1) Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom
záujme a z dôvodu bezpeènosti dodávok elektriny rozhodnutím uloži• povinnos•
a) výrobcovi elektriny vyrába• elektrinu z domáceho
uhlia,
b) prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy zabezpeèi• prednostný
prístup a prednostné pripojenie do sústavy, prednostný prenos alebo prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
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c) dodávate¾ovi elektriny prednostne dodáva• vyrobenú elektrinu z domáceho uhlia.
(2) Prednostné právo platí len dovtedy, kým výroba
elektriny z domáceho uhlia neprekroèí 15 % z celkového vyrobeného množstva elektriny potrebnej na pokrytie spotreby elektriny na vymedzenom území. Prednostné právo sa nevz•ahuje na prenos elektriny
spojovacím vedením.
(3) Ministerstvo urèí rozhodnutím podmienky, za
ktorých je povinný výrobca elektriny, prevádzkovate¾
prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a dodávate¾ elektriny plni• povinnos• pod¾a odseku 1. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
(4) Ministerstvo je povinné rozhodnutie zverejni• vo
vestníku ministerstva a na internetovej stránke ministerstva.
TRETÍ DIEL
TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 34
Elektrická prípojka a odberné zariadenie
(1) Elektrická prípojka je zariadenie nízkeho napätia,
vysokého napätia, ve¾mi vysokého napätia a zvláš• vysokého napätia, ktoré je urèené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberate¾a elektriny na prenosovú sústavu alebo distribuènú sústavu.
(2) Elektrická prípojka sa zaèína odboèením elektrického vedenia od distribuènej sústavy alebo prenosovej
sústavy smerom k odberate¾ovi elektriny alebo je sú èas•ou distribuènej sústavy alebo prenosovej sústavy.
Odboèením elektrického vedenia v elektrickej stanici je
jeho odboèenie od spínacích a istiacich prvkov, prípadne od prípojníc. V ostatných prípadoch sa za odboèenie
elektrického vedenia považuje jeho odboèenie od
vzdušného alebo káblového vedenia.
(3) Elektrická prípojka nízkeho napätia sa konèí pri
vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou skri òou, pri káblovom vedení hlavnou domovou káblovou
skriòou, ktoré sú súèas•ou elektrickej prípojky a sú
umiestnené na verejne prístupnom mieste. Ak hlavná
domová poistková skriòa na objekte nie je zriadená,
vonkajšia elektrická prípojka sa konèí na poslednom
podpernom bode (napríklad strešník, konzola, stožiar),
prípadne na hranici objektu odberate¾a.
(4) Elektrická prípojka vysokého a ve¾mi vysokého
napätia sa konèí pri vzdušnom vedení kotvovými izolátormi na odberate¾ovej stanici, pri káblovom vedení
káblovou koncovkou v odberate¾ovej stanici; kotvové
izolátory a káblové koncovky sú súèas•ou prípojky.
(5) Elektrické vedenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých odberate¾ov elektriny z jednej elektrickej prípojky, nie je súèas•ou elektrickej prípojky.
(6) Elektrickú prípojku zriaïuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy alebo za podmienok ním urèených aj iná oprávnená osoba. Náklady na zriadenie elektrickej prípojky
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uhrádza ten, v ktorého prospech bola zriadená, ak sa
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy nedohodne s odberate¾om
elektriny inak.
(7) Vlastníkom elektrickej prípojky je ten, kto uhradil
náklady na jej zriadenie. Vlastník elektrickej prípojky
je povinný zabezpeèi• prevádzku, údržbu a opravy tak,
aby elektrická prípojka neohrozila život, zdravie a majetok osôb alebo nespôsobovala poruchy v distribuènej
sústave alebo v prenosovej sústave. Zasahova• do elektrickej prípojky môže vlastník elektrickej prípojky len
so súhlasom prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(8) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný uzatvori• zmluvu s vlastníkom elektrickej prípojky na prevádzku,
údržbu a opravu elektrickej prípojky, ak o to požiada
vlastník.
(9) Odberným elektrickým zariadením je zariadenie,
ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné pripoji•
na prenosovú sústavu alebo na distribuènú sústavu,
alebo na elektrickú prípojku. Odberné elektrické zariadenie zriaïuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpeènú
a spo¾ahlivú prevádzku zodpovedá odberate¾ elektriny.
Odberate¾ elektriny je povinný udržiava• odberné elektrické zariadenie v technicky zodpovedajúcom stave
a poskytova• na požiadanie prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy technické údaje a správy z odbornej
prehliadky a z odbornej skúšky.
(10) Ak žiadate¾ o zriadenie odberného elektrického
zariadenia alebo elektrickej prípojky nie je vlastníkom
nehnute¾nosti, v ktorej má by• odberné elektrické zariadenie alebo elektrická prípojka zriadená, je povinný
požiada• vlastníka nehnute¾nosti o súhlas so zriadením odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky. Vlastník nehnute¾nosti je povinný tejto
žiadosti vyhovie•, ak nepreukáže, že v dôsledku zriadenia odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky budú neprimeraným spôsobom porušené
jeho práva a právom chránené záujmy. Odmietnutie
žiadosti je povinný odôvodni•.
(11) Odberate¾ elektriny je povinný umožni• bezodplatne prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy prenos a distribúciu elektriny cez odberné elektrické zariadenie, ktoré je
pripojené k prenosovej sústave alebo k distribuènej
sústave zasluèkovaním.
§ 35
Meranie elektriny
(1) Meranie elektriny v prenosovej sústave je povinný
zabezpeèi• prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a meranie elektriny v distribuènej sústave prevádzkovate¾ distribuènej sústavy. Zabezpeèenie týchto èinností možno
delegova• na zmluvnom základe na inú odborne spôsobilú osobu. Mera• odber elektriny je možné len urèeným meradlom.
(2) Montáž urèeného meradla zabezpeèuje výrobca
elektriny, prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádz-
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kovate¾ distribuènej sústavy a vlastník priameho vedenia na vlastné náklady. Úpravy na umiestnenie urèeného meradla zabezpeèuje odberate¾ na vlastné náklady.
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy má právo zabezpeèi• proti
neoprávnenej manipulácii elektrickú prípojku a odberné elektrické zariadenie až po urèené meradlo.
(4) Akýko¾vek zásah do urèeného meradla a obvodov
urèeného meradla inou osobou ako prevádzkovate¾om
prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om distribuènej sústavy je zakázaný.
(5) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný zabezpeèi• overenie správnosti merania odberu elektriny pod¾a oso bitných predpisov.2)
(6) Ak má odberate¾ elektriny pochybnosti o správ nosti merania údajov urèeným meradlom alebo zistí na
urèenom meradle chybu, požiada prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy o preskúšanie. Tí sú povinní do 30 dní od doruèenia žiadosti zabezpeèi• preskúšanie meradla. V prí pade zistenia chyby na urèenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy. V prípade, ak neboli na urèenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené
s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada.
(7) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy pri výmene urèeného meradla je povinný informova• odberate¾a elektriny o stave odobratého množstva elektriny a zároveò je povinný
oznámi• stav meradla pred výmenou a stav nového meradla po výmene. Termín výmeny urèeného meradla je
povinný oznámi• odberate¾ovi 15 dní pred uskutoènením výmeny.
(8) Výrobca elektriny alebo koncový odberate¾ je povinný umožni• prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy,
prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy alebo poverenej osobe prístup k urèenému meradlu a k odbernému
elektrickému zariadeniu na úèel vykonania kontroly,
výmeny, odobratia urèeného meradla alebo zistenia
odobratého množstva elektriny. Rovnako je povinný
oznámi• aj s tým súvisiace prerušenie dodávky elektriny.
§ 36
Ochranné pásma
(1) Na ochranu zariadení elektrizaènej sústavy sa
zriaïujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor
v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizaènej sústavy, ktorý je urèený na zabezpeèenie spo¾ahlivej
a plynulej prevádzky a na zabezpeèenie ochrany života
a zdravia osôb a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodièa. Táto vzdialenos• je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane

b)
c)
d)
e)
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1. pre vodièe bez izolácie 10 m; v súvislých lesných
priesekoch 7 m,
2. pre vodièe so základnou izoláciou 4 m; v súvislých
lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
nad 400 kV 35 m.

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia
s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodièa na každú stranu.
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané
a) zriaïova• stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádza• a pestova• trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádza• a pestova• trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodièa vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladòova• ¾ahko hor¾avé alebo výbušné látky,
e) vykonáva• èinnosti ohrozujúce bezpeènos• osôb
a majetku,
f) vykonáva• èinnosti ohrozujúce elektrické vedenie
a bezpeènos• a spo¾ahlivos• prevádzky sústavy.
(5) Vysádza• a pestova• trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od
krajného vodièa vzdušného vedenia možno len vtedy,
ak je zabezpeèené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodi• vodièe vzdušného vedenia.
(6) Vlastník pozemku je povinný umožni• prevádzkovate¾ovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
prístup a príjazd k vedeniu a na ten úèel umožni• prevádzkovate¾ovi vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia udržiava• vo¾ný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia. Táto vzdialenos• sa vymedzuje od
dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenos• je
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej
regulaènej a zabezpeèovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV.
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného
elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané
a) zriaïova• stavby, konštrukcie, skládky, vysádza•
trvalé porasty a používa• osobitne •ažké mechanizmy,
b) vykonáva• bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovate¾a elektrického vedenia zemné práce a iné èinnosti, ktoré by mohli ohrozi• elektrické vedenie, spo¾ahlivos• a bezpeènos• prevádzky, prípadne s•aži•
prístup k elektrickému vedeniu.
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(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho
vyhotovenia
a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti
30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice,
b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m
kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elek trickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením
alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, prièom musí by• zabezpeèený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonáva•
èinnosti, pri ktorých je ohrozená bezpeènos• osôb,
majetku a spo¾ahlivos• a bezpeènos• prevádzky elektrickej stanice.
(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá
zriaïuje stavby alebo vykonáva èinnos•, ktorou sa
môže priblíži• k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámi• takúto èinnos• prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy
a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiava• nimi urèené podmienky.
(12) Každý prevádzkovate¾, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na
jednosmerný prúd s možnos•ou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prija• opatrenia na ochranu
týchto vedení a informova• o tom prevádzkovate¾a podzemného elektrického vedenia.
(13) Na ochranu výrobných zariadení výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a),
ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
(14) Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoli• stavebný úrad9) na základe stanoviska prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo distribuènej sústavy.
(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých
porastov, práce a èinnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstráni• na vlastné náklady ten, kto ich
bez súhlasu vykonal alebo dal vykona•.
§ 37
Križovanie a súbeh
elektroenergetického zariadenia
Zariadenie prenosovej sústavy, distribuènej sústavy,
priameho vedenia a elektrickej prípojky môže križova•
pozemné komunikácie, železnièné trate, vodné toky, telekomunikaèné vedenia a ïalšie zariadenia alebo by•
s nimi v súbehu za predpokladu, že križovanie neohrozí
život, zdravie alebo majetok osôb.
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§ 38
Preložka elektroenergetického
rozvodného zariadenia
(1) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradi• ten, kto potrebu
preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického
rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
(2) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na úèely tohto zákona je premiestnenie nie ktorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
§ 39
Neoprávnený odber elektriny
(1) Neoprávneným odberom elektriny je odber
a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou
zmluvou o
1. pripojení k prenosovej sústave alebo o pripojení
k distribuènej sústave, alebo
2. dodávke elektriny, alebo
3. zúètovaní odchýlky úèastníka trhu, alebo
4. prenesení zodpovednosti za odchýlku úèastníka
trhu na zúètovate¾a,
b) bez urèeného meradla alebo s urèeným meradlom,
ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberate¾a
nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
c) meraný meracím zariadením, ktoré nebolo namontované prevádzkovate¾om sústavy, alebo na ktorom
bolo porušené zabezpeèenie proti neoprávnenej manipulácii.
(2) Pri neoprávnenom odbere je ten, kto elektrinu
odoberal, povinný uhradi• vzniknutú škodu. Spôsob
výpoètu škody spôsobenej neoprávneným odberom
elektriny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
DRUHÁ HLAVA
PLYNÁRENSTVO
PRVÝ DIEL
PRÁVA A POVINNOSTI ÚÈASTNÍKOV TRHU
§ 40
Práva a povinnosti výrobcu plynu
(1) Výrobca plynu má právo
a) zriaïova• a prevádzkova• telekomunikaènú sie• potrebnú na riadenie prevádzky •ažobnej siete a na zabezpeèenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,6)
b) uzatvori• zmluvu o pripojení •ažobnej siete k prepravnej sieti alebo distribuènej sieti s prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo s prevádzkovate¾om
distribuènej siete,
c) odmietnu• prístup do •ažobnej siete z dôvodu nedo-
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statku kapacity alebo z dôvodu nevyhovujúcich
technických podmienok siete.
(2) Výrobca plynu je povinný
a) uzatvori• zmluvu o dodávke plynu s odberate¾om
plynu, s prevádzkovate¾om prepravnej siete, s pre vádzkovate¾om distribuènej siete alebo s dodávate¾om plynu,
b) zabezpeèi• meranie dodaného množstva plynu
a kvality plynu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovate¾ovi prepravnej siete alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej
siete, ak sa výrobca nedohodne s prevádzkovate¾om
prepravnej siete alebo prevádzkovate¾om distribuènej siete inak,
c) zabezpeèi• spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie •ažobnej siete,
d) umožni• plynárenskému podniku alebo oprávnenému odberate¾ovi plynu prístup do •ažobnej siete
s výnimkou tej èasti siete, ktorá sa používa na •ažbu
plynu a dopravu plynu z miesta •ažby plynu do miesta spracovania alebo do miesta odovzdania plynu do
prepravnej siete alebo do distribuènej siete plynu,
e) umožni• prevádzkovate¾ovi prepravnej siete alebo
prevádzkovate¾ovi distribuènej siete montáž urèeného meradla,
f) umožni• prístup prevádzkovate¾ovi prepravnej siete
alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej siete k urèenému meradlu na vykonanie kontroly funkènosti urèeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva
plynu,
g) poskytova• prevádzkovate¾ovi prepravnej siete alebo
prevádzkovate¾ovi distribuènej siete informácie potrebné na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti siete
o •ažbe plynu a o •ažobnej sieti,
h) zverejòova• na internete obchodné podmienky na
prístup a na využívanie •ažobnej siete; tieto podmienky zverejní vždy do 31. októbra kalendárneho
roka na nasledujúci rok,
i) vypracúva• plán výroby plynu a plán rozvoja •ažobnej siete na obdobie piatich rokov a predloži• ministerstvu vždy do 30. novembra kalendárneho roku na
nasledujúci rok,
j) vypracova• každoroène havarijné plány •ažobnej siete.
§ 41
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a
prepravnej siete
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete má právo
a) zriaïova• a prevádzkova• telekomunikaènú sie• potrebnú na riadenie prevádzky prepravnej siete a na
zabezpeèenie prenosu informácií potrebných pre
riadenie v súlade s osobitným predpisom,6)
b) nakupova•, uskladòova• a predáva• plyn úèastníkom trhu s plynom na úèel zabezpeèenia vyváženosti prepravnej siete a rovnováhy množstva plynu
vstupujúceho do prepravnej siete a vystupujúceho
z prepravnej siete,
c) odmietnu• prístup do prepravnej siete z dôvodov
uvedených v § 52 alebo z nedostatku kapacity prepravnej siete,
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d) odmietnu• prístup do prepravnej siete, ak tento prístup zabraòuje plneniu povinností vo všeobecnom
hospodárskom záujme,
e) odmietnu• prístup do prepravnej siete v prípade dodávok plynu, ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatòuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými úèastníkmi trhu s plynom.
(2) Prevádzkovate¾ prepravnej siete má ïalej právo
bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov,
keï škoda vznikla zavinením prevádzkovate¾a prepravnej siete, obmedzi• alebo preruši• prepravu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný èas len v prípade
a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c) stavu núdze alebo predchádzania stavu núdze,
d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraòovaní ich následkov,
e) nedodržania zmluvných podmienok prepravy plynu,
f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvòujú kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky plynu a ak odberate¾ plynu nezabezpeèil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
g) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvòujú kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky plynu a ak výrobca plynu
nezabezpeèil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými zariadeniami,
h) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberate¾om plynu,
i) ak je uzatvorená zmluva o preprave s právom prerušenia.
(3) V prípade obmedzenia alebo prerušenia prepravy
plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovate¾ prepravnej siete povinný písomne oznámi•
dotknutým úèastníkom trhu s plynom, pre ktorých
prepravu uskutoèòuje, zaèiatok, ukonèenie obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu 30 dní vopred;
táto lehota môže by• kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovate¾ prepravnej siete s dotknutým úèastníkom
trhu.
(4) Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená
alebo prerušená preprava plynu, je prevádzkovate¾ prepravnej siete povinný bezodkladne obnovi• prepravu
plynu.
(5) Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. a)
vznikla škoda, má dotknutý úèastník trhu právo uplatni• nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy,
ak prevádzkovate¾ prepravnej siete nesplnil oznamovaciu povinnos• pod¾a odseku 3.
(6) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný
a) zabezpeèova• spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne pre vádzkovanie prepravnej siete,
b) zabezpeèova• rozvoj prepravnej siete s prihliadnutím na ochranu životného prostredia,
c) zabezpeèova• prepravu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d) uzatvori• zmluvu o preprave plynu s každým, kto o to
požiada, ak sú splnené technické a obchodné pod-
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mienky prístupu a pripojenia k prepravnej sieti
a technické podmienky prepravy plynu,
e) zabezpeèi• na transparentnom a nediskriminaènom
princípe prístup do prepravnej siete, k podporným
službám a k akumulácii plynu v sieti,
f) uzatvori• zmluvu o prístupe do prepravnej siete
a zmluvu o pripojení k prepravnej sieti s každým, kto
o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné
podmienky prístupu a pripojenia k prepravnej sieti,
g) zabezpeèi• nediskriminaèné zaobchádzanie so všetkými úèastníkmi trhu,
h) zabezpeèi• meranie prepravovaného plynu vrátane
jeho vyhodnocovania a na požiadanie predklada•
namerané údaje úèastníkom trhu,
i) zabezpeèova• vyvažovanie prepravnej siete,
j) obmedzi• prepravu plynu na základe rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 3,
k) pripoji• prevádzkovate¾a distribuènej siete k prepravnej sieti,
l) poskytova• prevádzkovate¾ovi distribuènej siete in formácie nevyhnutné na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
m) poskytova• úèastníkom trhu informácie potrebné na
prístup do siete,
n) umožni• prístup úèastníkovi trhu k urèenému meradlu alebo k meradlu dohodnutému v zmluve o preprave plynu na úèel merania plynu a na vykonanie
kontroly funkènosti urèeného meradla alebo meradla dohodnutého v zmluve,
o) zriaïova• a prevádzkova• miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
p) predklada• ministerstvu a úradu štvr•roène správu
o stave siete, využite¾nosti kapacity prepravnej siete
a vyhodnotenie prepravy prepravnou sie•ou do 30
dní od ukonèenia štvr•roku,
q) zverejòova• obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky
zverejní vždy do 31. októbra kalendárneho roka na
nasledujúci rok,
r) spracúva• štvr•roène preh¾ad o dovoze plynu a vývoze plynu na vymedzené územie a zasiela• ministerstvu do 30 dní od ukonèenia štvr•roku,
s) vypracova• každoroène havarijné plány,
t) každoroène vypracúva• plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie pia tich rokov a predloži• ministerstvu vždy do 30. no vembra kalendárneho roku na nasledujúci rok,
u) oznamova• ministerstvu a plynárenskému dispeèingu informácie potrebné na vyhlásenie stavu núdze.
(7) Prevádzkovate¾ prepravnej siete okrem povinností
uvedených v odseku 6 je povinný vypracova• program
súladu, v ktorom stanoví opatrenia na zabezpeèenie
nediskriminaèného správania integrovaných podnikov. Tento program urèí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúèenie možného diskriminaèného správania integrovaných podnikov.
(8) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný každoroène vypracova• správu o plnení opatrení prijatých
v programe súladu. Táto správa tvorí neoddelite¾nú súèas• výroènej správy14) prevádzkovate¾a prepravnej siete integrovaného podniku, túto správu zasiela úradu
a zverejòuje spolu s výroènou správou.
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§ 42
Oddelenie prevádzkovate¾a prepravnej siete
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete, ktorý je súèas•ou vertikálne integrovaného podniku, musí by• z h¾adiska právnej subjektivity, organizácie a rozhodovania
nezávislý od iných èinností, ktoré nesúvisia s prepravou plynu.
(2) Nezávislos• pod¾a odseku 1 neznamená povinnos•
oddeli• vlastníctvo majetku prevádzkovate¾a prepravnej siete od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.
(3) Nezávislos• prevádzkovate¾a prepravnej siete uvedeného v odseku 1 sa zabezpeèí
a) tým, že osoby zodpovedné za riadenie prepravnej siete sa priamo ani nepriamo nepodie¾ajú na riadení
èinností výroby, distribúcie a dodávky plynu integrovaného podniku,
b) prijatím opatrení, ktorými sa zabezpeèí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie prepravnej
siete od zodpovednosti za riadenie iných èinností nesúvisiacich s prepravou plynu,
c) tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku
potrebného na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj
prepravnej siete, sú nezávislé od rozhodovacích práv
k inému majetku integrovaného podniku; to však
nevyluèuje existenciu vhodných mechanizmov, ktorými sa zabezpeèí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný podnik môže schva¾ova• roèný finanèný plán prevádzkovate¾a
prepravnej siete a urèi• mieru zadlženia prevádzkovate¾a prepravnej siete; integrovaný podnik nemá
právo vydáva• pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky prevádzkovate¾a prepravnej siete, ani vydáva• rozhodnutia týkajúce sa výstavby alebo modernizácie prepravnej siete vtedy, ak rozhodnutia
prevádzkovate¾a prepravnej siete sú v súlade so
schválenými ukazovate¾mi finanèného plánu,
d) vytvorením programu súladu pod¾a § 41 ods. 7.
(4) Pri plnení povinností pod¾a odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
§ 43
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a
distribuènej siete
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete má právo
a) zriaïova• a prevádzkova• telekomunikaènú sie• potrebnú na riadenie prevádzky distribuènej siete a na
zabezpeèenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,6)
b) nakupova•, uskladòova• a predáva• plyn úèastníkom trhu s plynom na úèely zabezpeèenia vyváženosti distribuènej siete a rovnováhy množstva plynu
vstupujúceho a vystupujúceho z distribuènej siete,
c) odmietnu• prístup do distribuènej siete z dôvodov
uvedených v § 52 alebo z nedostatku kapacity distribuènej siete,
d) odmietnu• prístup do distribuènej siete, ak tento
prístup zabraòuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
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e) odmietnu• prístup do distribuènej siete v prípade
dodávok plynu, ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý
neuplatòuje princíp rovnakého zaobchádzania so
všetkými úèastníkmi trhu s plynom.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete má ïalej právo
bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov,
keï škoda vznikla zavinením prevádzkovate¾a distribuènej siete, obmedzi• alebo preruši• distribúciu plynu
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný èas len v prípade
a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraòovaní ich následkov,
e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu
plynu,
f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvòujú kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky plynu a ak odberate¾ plynu nezabezpeèil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
g) pri neoprávnenom odbere plynu,
h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvòujú kvalitu a spo¾ahlivos• dodávky plynu a ak výrobca plynu
nezabezpeèil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberate¾om plynu.
(3) V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je
prevádzkovate¾ distribuènej siete povinný písomne
oznámi• dotknutým úèastníkom trhu s plynom, pre
ktorých distribúciu plynu uskutoèòuje, zaèiatok obmedzenia, ukonèenie obmedzenia alebo prerušenia
distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže by•
kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovate¾ distribuènej siete s dotknutým úèastníkom trhu.
(4) Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená
alebo prerušená distribúcia plynu, je prevádzkovate¾
distribuènej siete povinný bezodkladne obnovi• distribúciu plynu.
(5) Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo
prerušenia distribúcie plynu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. a) vznikla škoda, má dotknutý úèastník
trhu právo uplatni• nárok na náhradu škody a ušlého
zisku len vtedy, ak prevádzkovate¾ distribuènej siete
nesplnil oznamovaciu povinnos• pod¾a odseku 3.
(6) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný
a) zabezpeèova• spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne pre vádzkovanie distribuènej siete,
b) zabezpeèova• rozvoj distribuènej siete s prihliadnutím na ochranu životného prostredia,
c) zabezpeèova• distribúciu plynu a s tým súvisiace
podporné služby,
d) uzatvori• zmluvu o distribúcii plynu, ak to umožòujú technické podmienky distribuènej siete,
e) zabezpeèi• na transparentnom a nediskriminaènom
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princípe prístup do distribuènej siete, k podporným
službám a k akumulácii plynu v sieti,
f) uzatvori• zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto
o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné
podmienky prístupu a pripojenia k distribuènej sieti
a technické podmienky distribúcie plynu,
g) uzatvori• zmluvu o prístupe do distribuènej siete
a zmluvu o pripojení k distribuènej sieti s každým,
kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribuènej
sieti,
h) zabezpeèi• nediskriminaèné zaobchádzanie so všetkými úèastníkmi trhu,
i) zabezpeèi• meranie distribuovaného plynu vrátane
jeho vyhodnocovania a na požiadanie predklada•
namerané údaje úèastníkom trhu,
j) zabezpeèova• vyvažovanie distribuènej siete,
k) zabezpeèova• zúètovanie vyvažovania distribuènej
siete,
l) obmedzi• distribúciu plynu na základe rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 3,
m) pripoji• prevádzkovate¾a distribuènej siete a odberate¾a plynu k distribuènej sieti,
n) zriaïova• a prevádzkova• miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
o) umožni• prístup úèastníkovi trhu k urèenému meradlu na úèely merania plynu a na vykonanie kontroly funkènosti urèeného meradla,
p) poskytova• prevádzkovate¾ovi distribuènej siete
a prevádzkovate¾ovi prepravnej siete informácie nevyhnutné na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti
prepojenej siete,
q) poskytova• úèastníkom trhu informácie potrebné na
prístup do siete,
r) predklada• plynárenskému dispeèingu bilanciu distribuènej siete a jej vyhodnotenie,
s) zverejòova• obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky
zverejní vždy do 31. októbra kalendárneho roka na
nasledujúci rok,
t) vypracova• každoroène havarijné plány,
u) každoroène vypracúva• plán rozvoja distribuènej
siete na obdobie piatich rokov a predloži• ministerstvu vždy do 30. novembra kalendárneho roka na
nasledujúci rok,
v) oznamova• ministerstvu a plynárenskému dispeèingu informácie potrebné na vyhlásenie stavu núdze.
(7) Prevádzkovate¾ distribuènej siete okrem povinností uvedených v odseku 6 je povinný vypracova•
program súladu, v ktorom stanoví opatrenia na zabezpeèenie nediskriminaèného správania integrovaných
podnikov. Tento program urèí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúèenie možného diskriminaèného správania integrovaných podnikov.
(8) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný každoroène vypracova• správu o plnení opatrení prijatých
v programe súladu. Táto správa tvorí neoddelite¾nú súèas• výroènej správy14) prevádzkovate¾a distribuènej
siete integrovaného podniku; túto správu zasiela úradu a zverejòuje spolu s výroènou správou.

Zbierka zákonov è. 656/2004

Strana 6524

§ 44
Oddelenie prevádzkovate¾a distribuènej siete
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèas•ou vertikálne integrovaného podniku, musí by• z h¾adiska právnej subjektivity, organizácie a rozhodovania
nezávislý od iných èinností, ktoré sa nesúvisia s distribúciou plynu.
(2) Nezávislos• pod¾a odseku 1 neznamená povinnos•
oddeli• vlastníctvo majetku prevádzkovate¾a distribuènej siete od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.
(3) Nezávislos• prevádzkovate¾a distribuènej siete
uvedeného v odseku 1 sa zabezpeèí
a) tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribuènej
siete sa priamo ani nepriamo nepodie¾ajú na riadení
èinností výroby, prepravy a dodávky integrovaného
podniku,
b) prijatím opatrení, ktorými sa zabezpeèí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribuènej
siete od zodpovednosti za riadenie iných èinností integrovaného podniku nesúvisiacich s distribúciou
plynu,
c) tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku
potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj
distribuènej siete, sú nezávislé od rozhodovacích
práv, ktoré sa viažu k inému majetku integrovaného
podniku; to však nevyluèuje existenciu vhodných
mechanizmov, ktorými sa zabezpeèí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný
podnik môže schva¾ova• roèný finanèný plán prevádzkovate¾a distribuènej siete a urèi• mieru zadlženia prevádzkovate¾a distribuènej siete; integrovaný
podnik nemá právo vydáva• pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky prevádzkovate¾a distribuènej
siete, ani vydáva• rozhodnutia týkajúce sa výstavby
alebo modernizácie distribuènej siete vtedy, ak rozhodnutia prevádzkovate¾a distribuènej siete sú v súlade so schválenými ukazovate¾mi finanèného plá nu,
d) vytvorením programu súladu pod¾a § 43 ods. 7.
(4) Vo vertikálne integrovaných podnikoch, ktoré
poskytujú služby pre menej ako 100 000 pripojených
odberate¾ov, nie je povinnos• oddeli• prevádzkovanie
distribuènej siete pod¾a odseku 1.
(5) Pri plnení povinností pod¾a odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
§ 45
Riadenie siete
(1) Distribuènú sie• na vymedzenom území riadi plynárenský dispeèing, ktorý je zodpovedný za operatívne
riadenie distribuènej siete.
(2) Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovate¾ov distribuènej siete, ministerstvo rozhodnutím urèí,
ktorý z prevádzkovate¾ov distribuènej siete bude povinný plni• úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území.
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(3) Plynárenský dispeèing na vymedzenom území
plní tieto úlohy:
a) operatívne riadi prepojené distribuèné siete na vy medzenom území,
b) riadi prepojené prepravné siete a distribuèné siete
na vymedzenom území pri stave núdze a pri èinnostiach, ktoré bezprostredne zamedzujú jeho vzniku,
c) technicky riadi využívanie zdrojov plynu a plynárenských zariadení siete na vymedzenom území,
d) vypracúva bilancie odberu plynu a dodávky plynu
prepojených distribuèných sústav na vymedzenom
území,
e) predkladá štvr•roène správy ministerstvu a úradu
o stave siete, využite¾nosti kapacity distribuènej siete a vyhodnotenie distribúcie distribuènou sie•ou,
f) vyhlasuje obmedzujúce opatrenia pri stave núdze
pod¾a § 14,
g) navrhuje ministerstvu vyhlásenie stavu núdze,
h) urèuje opatrenia zamerané na odstránenie stavu
núdze.
(4) Plynárenský dispeèing má právo vyžadova• od
úèastníkov trhu s plynom pripojených na distribuènú
sie• informácie potrebné na zabezpeèenie plnenia úloh
pod¾a odseku 3.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý neplní
úlohy plynárenského dispeèingu, je povinný na zabezpeèenie plnenia úloh dispeèerského riadenia zriadi•
vlastný dispeèing. Takto zriadený dispeèing plní na
èasti vymedzeného územia prevádzkovate¾a distribuènej siete rovnaké úlohy ako plynárenský dispeèing.
Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý nezriadil vlastný dispeèing, je povinný zabezpeèi• plnenie úloh prostredníctvom plynárenského dispeèingu.
§ 46
Práva a povinnosti
prevádzkovate¾a zásobníka
(1) Prevádzkovate¾ zásobníka má právo
a) zriaïova• a prevádzkova• telekomunikaènú sie• potrebnú na riadenie prevádzky zásobníka a na zabezpeèenie prenosu informácií potrebných na riadenie
v súlade s osobitným predpisom, 6)
b) pripoji• zásobník k prepravnej sieti alebo k distribuènej sieti,
c) odmietnu• prístup do zásobníka z dôvodov uvedených v § 52 alebo z dôvodu nedostatku kapacity zásobníka,
d) odmietnu• prístup do zásobníka, ak prístup zabraòuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
e) odmietnu• prístup do zásobníka v prípade dodávok
plynu, ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatòuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými
úèastníkmi trhu s plynom.
(2) Prevádzkovate¾ zásobníka môže bez nároku na
náhradu škody s výnimkou prípadov, keï škoda vznikla zavinením prevádzkovate¾a zásobníka, obmedzi• alebo preruši• uskladòovanie plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný èas len v prípade
a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
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b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraòovaní ich následkov,
e) nedodržania zmluvných podmienok zo strany úèastníkov trhu s plynom,
f) ak je uzatvorená zmluva o uskladòovaní s právom
prerušenia.
(3) V prípade obmedzenia alebo prerušenia usklad òovania plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a)
je prevádzkovate¾ zásobníka povinný písomne oznámi•
dotknutým úèastníkom trhu s plynom, pre ktorých
uskladòuje plyn, zaèiatok, ukonèenie obmedzenie alebo prerušenie uskladòovania plynu 15 dní vopred; táto
lehota môže by• kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovate¾ zásobníka s dotknutým úèastníkom trhu
s plynom.
(4) Po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo obmedzené
alebo prerušené uskladòovanie plynu, je prevádzkovate¾ zásobníka povinný bezodkladne obnovi• uskladòovanie plynu.
(5) Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia
uskladòovania plynu uvedeného v odseku 2 vznikla
škoda, má dotknutý úèastník trhu s plynom právo
uplatni• nárok na náhradu škody a ušlého zisku len
vtedy, ak prevádzkovate¾ zásobníka nesplnil oznamovaciu povinnos• pod¾a odseku 3.
(6) Prevádzkovate¾ zásobníka je povinný
a) zabezpeèova• spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne pre vádzkovanie zásobníka,
b) zabezpeèova• rozvoj zásobníka s prihliadnutím na
ochranu životného prostredia,
c) zabezpeèova• uskladòovanie plynu a s tým súvisiace
podporné služby,
d) uzatvori• zmluvu o uskladòovaní plynu s každým,
kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky
a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k zá sobníku a technické podmienky uskladòovania plynu,
e) zabezpeèi• na transparentnom a nediskriminaènom
princípe prístup do zásobníka a k podporným službám,
f) uzatvori• zmluvu o prístupe do zásobníka s každým,
kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky
a obchodné podmienky prístupu do zásobníka,
g) zabezpeèi• nediskriminaèné zaobchádzanie so všetkými úèastníkmi trhu,
h) zabezpeèi• meranie uskladòovaného plynu vrátane
jeho vyhodnocovania a predkladanie nameraných
údajov plynárenskému dispeèingu a na požiadanie
úèastníkom trhu s plynom,
i) zverejòova• obchodné podmienky na prístup a využívanie zásobníka; tieto podmienky zverejní vždy
do 31. októbra kalendárneho roka na nasledujúci
rok,
j) poskytova• uskladòovacie kapacity prevádzkovate¾ovi siete,
k) obmedzi• uskladòovanie plynu na základe rozhodnutia ministerstva pod¾a § 3,
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l) poskytova• prevádzkovate¾ovi prepravnej siete
a prevádzkovate¾ovi distribuènej siete informácie
nevyhnutné na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti
prepojenej siete,
m) poskytova• úèastníkom trhu s plynom informácie
potrebné na prístup do zásobníka,
n) vypracúva• každoroène plán rozvoja zásobníka na
obdobie piatich rokov a predloži• ministerstvu vždy
do 30. novembra kalendárneho roka na nasledujúci
rok,
o) vypracova• každoroène havarijné plány,
p) oznamova• ministerstvu a plynárenskému dispeèingu skutoènosti potrebné na vyhlásenie stavu núdze.
(7) Povinnosti pod¾a odseku 6 písm. c) sa nevz•ahujú
na podporné služby a doèasné uskladòovanie plynu,
ktoré súvisia so zariadeniami na skvapalòovanie zemného plynu a sú nevyhnutné pre proces spätného splyòovania.
§ 47
Prevádzkovate¾ kombinovanej siete
Prevádzkovate¾ kombinovanej siete má rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ zásobníka pod¾a tohto zákona v závislosti od spôsobu kombinácie siete. Na práva a povinnosti prevádzkovate¾a kombinovanej siete sa primerane vz•ahujú
ustanovenia § 42 a 44.
§ 48
Práva a povinnosti dodávate¾a plynu
(1) Dodávate¾ plynu má právo
a) predáva• plyn odberate¾om plynu v rozsahu a za
podmienok vymedzených v povolení na dodávku plynu,
b) na dopravu plynu, ktorý spåòa technické a obchodné
podmienky na dopravu plynu prepravnou sie•ou
a distribuènou sie•ou pod¾a tohto zákona,
c) na uskladnenie plynu, ktorý spåòa technické pod mienky pod¾a § 17 na uskladnenie plynu v zásobníkoch pod¾a tohto zákona,
d) požiada• prevádzkovate¾a prepravnej siete a prevádzkovate¾a distribuènej siete o prerušenie alebo
obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu odberate¾ovi, pre ktorého dodávate¾ uzatvoril zmluvu
o doprave plynu s prevádzkovate¾om siete.
(2) Dodávate¾ plynu je povinný
a) pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu na vymedzenom území dohodnú• sa so svojimi odberate¾mi
a dodávate¾mi plynu na splnení technických podmienok a obchodných podmienok dopravy plynu
v prepravnej sieti a v distribuènej sieti,
b) zabezpeèi• bezpeèné a spo¾ahlivé dodávky plynu
svojim odberate¾om plynu za podmienok dohodnutých v zmluve,
c) poskytova• odberate¾om informácie týkajúce sa cien
a technických podmienok dodávky,
d) poskytova• prevádzkovate¾ovi siete, ktorej je užívate¾om, technické údaje zo zmlúv o dodávke plynu,
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e) poskytova• prevádzkovate¾ovi siete technické údaje
zo zmlúv o uskladòovaní plynu, ak sú príslušné zásobníky pripojené k príslušnej sieti,
f) v prípade stavu núdze riadi• sa opatreniami plynárenského dispeèingu alebo príslušného dispeèingu,
g) dodržiava• rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súèasne vystupujúcim zo siete, ktorej je užívate¾om.
(3) Ak je na vymedzenom území viacero držite¾ov povolenia, ktorí majú právo dodáva• plyn koncovým odberate¾om plynu, urèí ministerstvo rozhodnutím držite¾a
povolenia na dodávku, ktorý bude dodáva• plyn odberate¾om, ktorí nie sú oprávnenými odberate¾mi plynu.
§ 49
Práva a povinnosti oprávneného
odberate¾a plynu a koncového odberate¾a plynu
(1) Oprávnený odberate¾ plynu má právo
a) vybra• si dodávate¾a plynu, ktorý je držite¾om povolenia na dodávku plynu, prièom prechod k inému
dodávate¾ovi je bezplatný; toto ustanovenie nemá
vplyv na prípadné zmluvné záväzky voèi predchádzajúcemu dodávate¾ovi alebo iným úèastníkom
trhu s plynom,
b) požadova• pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie informácií súvisiacich so základnými náležitos•ami zmluvy; dodávate¾ plynu je povinný tieto informácie oprávnenému odberate¾ovi
plynu poskytnú• pred uzatvorením zmluvy,
c) požiada• o predchádzajúci súhlas a uskutoèni• výstavbu priameho plynovodu a ten aj prevádzkova• za
podmienok pod¾a tohto zákona,
d) na dopravu plynu, ktorý spåòa technické podmienky
a obchodné podmienky na dopravu plynu pod¾a tohto
zákona,
e) na uskladnenie plynu, ktorý spåòa technické a obchodné podmienky na uskladnenie plynu v zásobníkoch pod¾a tohto zákona,
f) na pripojenie odberného plynového zariadenia
k prepravnej sieti alebo k distribuènej sieti, ak sú
splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k prepravnej sieti a k distribuènej sieti.
(2) Oprávnený odberate¾ plynu je povinný
a) podie¾a• sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktoré sú spojené s pripojením
odberného plynového zariadenia k sieti,
b) umožni• prevádzkovate¾ovi prepravnej siete alebo
prevádzkovate¾ovi distribuènej siete montáž urèeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na
prenos údajov a umožni• prevádzkovate¾ovi prepravnej siete a prevádzkovate¾ovi distribuènej siete prístup k urèenému meradlu a k telemetrickému zariadeniu,
c) poskytnú• potrebné údaje dodávate¾ovi plynu na
prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
d) udržova• odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
e) dodržiava• rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súèasne vystupujúcim zo siete, ktorej je užívate¾om.

Èiastka 277

(3) Koncový odberate¾ plynu, ktorý nie je oprávneným
odberate¾om plynu, má právo
a) na dodávku plynu dodávate¾om urèeným pod¾a § 48
ods. 3,
b) na pripojenie odberného plynového zariadenia k distribuènej sieti, ak sú splnené technické a obchodné
podmienky pripojenia k distribuènej sieti.
(4) Koncový odberate¾ plynu, ktorý nie je oprávneným
odberate¾om plynu, je povinný
a) podie¾a• sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktoré sú spojené
s pripojením odberného plynového zariadenia k sieti; spôsob výpoètu týchto nákladov urèí úrad,
b) umožni• prevádzkovate¾ovi distribuènej siete montáž urèeného meradla a umožni• prevádzkovate¾ovi
distribuènej siete prístup k urèenému meradlu,
c) poskytnú• potrebné údaje dodávate¾ovi plynu na
prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
d) udržiava• odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.
(5) Vlastník alebo správca dotknutej nehnute¾nosti,
do ktorej je dodávaný plyn, je povinný
a) umožni• dodávku plynu pre koncových odberate¾ov
plynu,
b) umožni• prevádzkovate¾ovi distribuènej siete nevyhnutný prístup k tomuto odbernému plynovému zariadeniu,
c) udržiava• spoloèné odberné plynové zariadenie slúžiace na túto dodávku plynu v zodpovedajúcom
technickom stave,
d) poskytova• technické údaje o tomto odbernom plynovom zariadení v jeho vlastníctve alebo správe prevádzkovate¾ovi distribuènej siete.
(6) Spoloèné odberné plynové zariadenie na dodávku
plynu nachádzajúce sa v jednej nehnute¾nosti je súèas•ou tejto nehnute¾nosti.
DRUHÝ DIEL
TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 50
Odberné zariadenia
(1) Odberné plynové zariadenie je povinný zriadi• odberate¾ plynu na vlastné náklady.
(2) Zriaïova• nové odberné plynové zariadenie, rozširova• alebo rekonštruova• existujúce odberné plynové
zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické
a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovate¾a siete, na
ktorú je pripojený.
(3) Zasahova• do odberného plynového zariadenia,
ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k urèenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovate¾a distribuènej siete je zakázané.
(4) Uzatvori• prívod plynu hlavným uzáverom plynu
pri oprave odberného plynového zariadenia môže odberate¾ plynu, ktorý je povinný o tom bezodkladne informova• prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(5) V prípade zabránenia mimoriadnej udalosti hlav-
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ný uzáver plynu môže uzatvori• ktoko¾vek. Uzatvorenie
hlavného uzáveru plynu je povinný bezodkladne oznámi• prevádzkovate¾ovi distribuènej siete. Opätovné otvorenie hlavného uzáveru plynu môže vykona• len osoba odborne spôsobilá, ktorá je povinná o tom
bezodkladne informova• prevádzkovate¾a distribuènej
siete.
(6) Prevádzkovate¾ distribuènej siete má právo kontrolova• dodržiavanie technických podmienok pod¾a
§ 17 a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, predpisov na zabezpeèenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci, bezpeènosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o doprave plynu.
§ 51
Podmienky pripojenia
(1) Žiada• o vybudovanie a pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnute¾nosti alebo správca nehnute¾nosti. Ak žiada o pripojenie osoba,
ktorá nie je vlastníkom nehnute¾nosti, je povinná požiada• vlastníka nehnute¾nosti alebo správcu nehnute¾nosti o predchádzajúci súhlas s vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia; odmietnutie
poskytnutia predchádzajúceho súhlasu je potrebné
odôvodni•.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný zabezpeèi• zapojenie a udržiavanie urèeného meradla
plynu a prija• nevyhnutné opatrenia potrebné na zabránenie neoprávnenej manipulácii s urèeným meradlom.
(3) Na žiados• prevádzkovate¾a distribuènej siete je
odberate¾ plynu povinný vykona• nevyhnutné úpravy
na odbernom plynovom zariadení pri zriaïovaní, montáži, rekonštrukcii plynárenského zariadenia alebo pri
montáži urèeného meradla prevádzkovate¾om distribuènej siete.
(4) Odberate¾ plynu je povinný umožni• prevádzkovate¾ovi distribuènej siete kontrolu odberného plynového
zariadenia a urèeného meradla v termíne dohodnutom
s prevádzkovate¾om distribuènej siete.
(5) Odberate¾ plynu je povinný udržiava• pripojené
odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.
§ 52
Doèasné výnimky z prístupu
do prepravnej siete a do zásobníka
(1) Dodávate¾ plynu, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke plynu s pevne dohodnutým objemom dodávky
a s povinnos•ou zaplati• bez oh¾adu na odobraté množstvo plynu, môže požiada• úrad o udelenie doèasnej výnimky z povinnosti zabezpeèi• prevádzkovate¾ovi pre pravnej siete prístup iného úèastníka trhu s plynom do
prepravnej siete vtedy, ak tomuto dodávate¾ovi plynu
hrozí vážna ekonomická ujma alebo hrozia vážne finanèné •ažkosti pri plnení záväzkov vyplývajúcich z takejto zmluvy; žiados• sa môže týka• aj prevádzkovate¾a
distribuènej siete a prevádzkovate¾a zásobníka.
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(2) Hrozbou vážnej ekonomickej ujmy a vznikom vážnych finanèných •ažkostí nie je stav alebo situácia, ak
dodávka plynu neklesne pod úroveò pevného objemu
dodávky plynu dohodnutej v zmluve o dodávke plynu
alebo, ak možno v zmluve o dodávke plynu zmeni• dohodnutý pevný objem dodávky plynu, alebo ak dodávate¾ plynu môže nájs• iné východiská na riešenie vzniknutej situácie.
(3) Žiados• dodávate¾a plynu pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej
osoby,
b) identifikaèné èíslo právnickej osoby,
c) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
èlenov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
d) dobu, na ktorú žiada udelenie doèasnej výnimky,
e) dôvody, pre ktoré žiada udelenie doèasnej výnimky,
f) notársky osvedèenú fotokópiu zmluvy o dodávke
plynu, ktorá je predmetom žiadosti o doèasnú vý nimku,
g) odôvodnenie potreby plni• zmluvné záväzky voèi odberate¾om plynu, kvantifikáciu rozsahu ekonomickej ujmy a rozsahu finanèných •ažkostí, ktoré môžu
vzniknú• v prípade neudelenia doèasnej výnimky,
h) prijaté opatrenia na zabránenie hrozby vážnej eko nomickej ujmy alebo vážnych finanèných •ažkostí,
i) úroveò prepojenia siete so sie•ou èlenských štátov
Európskej únie a tretích krajín a dosiahnutý stupeò
ich vzájomnej prevádzkyschopnosti.
(4) Úrad pri rozhodovaní o udelení povolenia na do èasnú výnimku z povinnosti zabezpeèi• prístup do siete
prihliada na
a) vážnos• hrozby ekonomickej ujmy a na vážnos• fi nanèných •ažkostí, ktoré hrozia alebo môžu hrozi•
dodávate¾ovi plynu a ktoré majú súvislos• so zmluvou o dodávke plynu, ktorá je predmetom žiadosti,
b) vplyv na skutoène dosiahnutú konkurenciu na trhu
s plynom,
c) postavenie dodávate¾a plynu na trhu s plynom,
d) dohodnuté podmienky zmluvy o dodávke plynu, ktorá je predmetom žiadosti vrátane rozsahu, v akom je
možné vykona• zmeny tejto zmluvy s prihliadnutím
na trh s plynom,
e) vynaložené úsilie dodávate¾a plynu na to, aby zabránil hrozbe vážnej ekonomickej ujmy a vzniku vážnych finanèných •ažkostí, ktoré môžu vzniknú• zo
zmluvy o dodávke plynu, ktorá je predmetom žiadosti,
f) rozsah, v akom mohol dodávate¾ plynu v èase podpísania zmluvy o dodávke plynu predvída•, že v súvislosti s ustanoveniami tohto zákona môže vzniknú•
vážna ekonomická ujma alebo vážne finanèné •ažkosti,
g) úroveò prepojenia siete so sie•ou iných èlenských
štátov Európskej únie a tretích štátov a na stupeò
vzájomnej prevádzkyschopnosti týchto sietí.
(5) Rozhodnutie o udelení doèasnej výnimky z povinnosti zabezpeèi• prístup do siete obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej
osoby,
b) identifikaèné èíslo právnickej osoby,
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c) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
èlenov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
d) požadovaný rozsah plynárenských zariadení, ktorých sa udelenie doèasnej výnimky z povinnosti zabezpeèi• prístup do siete bude týka•,
e) dobu, na ktorú sa vydáva rozhodnutie o povolení doèasnej výnimky z povinnosti zabezpeèi• prístup do
siete.
(6) Rozhodnutie o udelení doèasnej výnimky z prístupu do siete úrad zašle úèastníkovi konania. Ministerstvu a Komisii zašle úrad rozhodnutie spolu s informáciou týkajúcou sa udelenej doèasnej výnimky. Komisia
má právo do ôsmich týždòov od doruèenia rozhodnutia
požiada• úrad o jeho zmenu alebo zrušenie.
§ 53
Nové významné plynárenské zariadenia
(1) Novým významným plynárenským zariadením na
úèely tohto zákona je plynárenské zariadenie, ktoré nebolo dokonèené alebo nebolo zrekonštruované do úèinnosti tohto zákona a ktoré zabezpeèuje prepojenie medzi sie•ami èlenských štátov Európskej únie alebo
plynárenské zariadenie na skvapalòovanie zemného
plynu, alebo zásobník. Nové významné plynárenské zariadenie musí zvyšova• hospodársku sú•až a bezpeènos• pri dodávke plynu a zároveò riziko spojené s jeho
výstavbou je také, že bez udelenia výnimky z povinnosti
zabezpeèi• prístup tretích strán do siete a zásobníka
nie je možná jeho výstavba.
(2) Nové významné plynárenské zariadenie musí
vlastni• fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
nezávislá od prevádzkovate¾a siete, v ktorom bude plynárenské zariadenie vybudované.
(3) Prevádzkovanie nového významného plynárenského zariadenia je spoplatòované. Prevádzkovanie
nového významného plynárenského zariadenia nesmie
naruši• fungovanie trhu s plynom.
(4) Úrad môže udeli• výnimku z povinnosti zabezpeèi•
prístup tretích strán do siete a zásobníka a výnimku
z regulácie pod¾a osobitného zákona18) pre nové významné plynárenské zariadenie alebo pre zrekonštruované plynárenské zariadenie, ktoré významne zvýši jej
kapacitu a umožní využi• nové zdroje pre dodávku plynu.
(5) Výnimka sa môže vz•ahova• na celé nové významné plynárenské zariadenie alebo na jeho èas• a je
èasovo ohranièená.
(6) O výnimke rozhoduje úrad na základe žiadosti.
Úrad je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiada•
stanovisko ministerstva, ktoré zverejòuje spolu s rozhodnutím.
(7) Žiados• o udelenie výnimky obsahuje dôvody na jej
vydanie, požadovanú dobu trvania a rozsah. Podrobnosti žiadosti a zoznam dokumentov, ktoré je žiadate¾ po vinný doloži• k žiadosti, ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá úrad.
(8) Udelenie výnimky pre nové významné plynáren18

) § 12 zákona è. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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ské zariadenie zabezpeèujúce prepojenie medzi sie•ami
èlenských štátov Európskej únie, je potrebné pred vydaním rozhodnutia prerokova• s príslušným orgánom
dotknutého èlenského štátu Európskej únie. Stanovisko príslušného orgánu dotknutého èlenského štátu
Európskej únie je pre úrad záväzné.
(9) Rozhodnutie o udelenej výnimke sa zasiela žiadate¾ovi a Komisii spolu s informáciami, ktoré obsahujú
najmä
a) podrobný opis dôvodov, na ktorých základe bolo rozhodnuté o udelení výnimky vrátane finanèných in formácií odôvodòujúcich potrebu udelenia výnimky,
b) vykonané analýzy týkajúce sa úèinku výnimky na
hospodársku sú•až a na efektívne fungovanie trhu
s plynom,
c) odôvodnenie èasového obdobia udelenia výnimky
a podiel dotknutých plynárenských zariadení na
celkovej kapacite plynárenských zariadení,
d) výsledok konzultácie s príslušnými orgánmi dotknutého èlenského štátu Európskej únie, ak sa výnimka ude¾uje na plynárenské zariadenie zabezpeèujúce prepojenie medzi sie•ami èlenských štátov
Európskej únie,
e) podiel plynárenských zariadení na diverzifikácii zásobovania s plynom.
§ 54
Dodávka a meranie plynu
(1) Dodávku plynu je povinný mera• prevádzkovate¾
distribuènej siete urèeným meradlom, ktoré koncovému odberate¾ovi plynu bezodplatne montuje, udržiava
a pravidelne overuje správnos• jeho merania.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je na základe
uzatvorenej zmluvy o doprave plynu povinný umožni•
prístup k nameraným údajom o dodávke plynu.
(3) Dodávate¾ plynu fakturuje dodané množstvo plynu na základe skutoène nameraných údajov o dodávke
plynu.
(4) Ak má odberate¾ plynu alebo dodávate¾ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu
alebo odbere plynu urèeným meradlom alebo zistí na
urèenom meradle chybu, má právo požiada• prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo prevádzkovate¾a dis tribuènej siete o preskúšanie urèeného meradla. Prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo prevádzkovate¾
distribuènej siete je povinný do 15 dní od doruèenia
písomnej žiadosti zabezpeèi• výmenu urèeného meradla a predloži• urèené meradlo na preskúšanie.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej siete alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný poèas preskúšavania urèeného meradla zabezpeèi• náhradné meradlo.
V prípade zistenia chyby urèeného meradla náklady
spojené s preskúšaním a výmenou hradí prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo prevádzkovate¾ distribuènej
siete. V prípade, ak neboli na urèenom meradle zistené
chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada.
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(6) Odberate¾ plynu je povinný prevádzkova• odberné
plynové zariadenie tak, aby nepoškodil urèené meradlo. Akýko¾vek zásah do urèeného meradla inou osobou
ako prevádzkovate¾om distribuènej siete je zakázaný.
(7) Podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávky
a merania plynu a spôsob bilancovania siete ustanovia
technické podmienky prevádzkovate¾a siete pod¾a § 17
a pravidlá trhu s plynom.1)
§ 55
Odborná spôsobilos•
Vyrába•, montova•, rekonštruova•, modernizova•,
opravova•, vykonáva• údržbu, odborné prehliadky
a odborné skúšky plynových zariadení môžu iba osoby
odborne spôsobilé pod¾a osobitných predpisov.
§ 56
Ochranné pásmo
(1) Ochranné pásma sa zriaïujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.
(2) Ochranné pásmo na úèely tohto zákona je priestor
v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo
plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou
vzdialenos•ou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej èasti plynárenského zariadenia
meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej èasti plynárenského zariadenia.
Vzdialenos• na každú stranu od osi plynovodu alebo od
pôdorysu technologickej èasti plynárenského zariadenia je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlos•ou do
200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlos•ou od 201 mm
do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlos•ou od
501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlos•ou nad
700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším
ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty.
(3) Technologické objekty na úèely zákona sú regulaèné stanice, filtraèné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikaèné zariadenia.
(4) Ochranné pásmo pre •ažobné sondy ustanovuje
osobitný právny predpis. 3)
(5) Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umožni• prevádzkovate¾ovi siete zachova• vo¾né
pásy v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu distribuènej siete a v šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete.
(6) Vykonáva• èinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu fyzické osoby alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovate¾a siete a pod
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doh¾adom povereného pracovníka prevádzkovate¾a siete.
(7) Poškodenie plynárenského zariadenia, zariadení,
ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské
zariadenie alebo zariadenie, ktoré slúži na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení alebo zariadení, ktoré slúži na jeho
ochranu, uhradi• aj škodu za uniknutý plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia
alebo zariadenia, ktoré slúži na jeho ochranu.
§ 57
Bezpeènostné pásmo
(1) Bezpeènostné pásmo je urèené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života,
zdravia a majetku osôb.
(2) Bezpeènostným pásmom na úèely tohto zákona
sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenos•ou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského
zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys.
Vzdialenos• na každú stranu od osi plynovodu alebo od
pôdorysu plynárenského zariadenia je
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa
prevádzkovaných na vo¾nom priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa
a s menovitou svetlos•ou do 350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa
a s menovitou svetlos•ou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlos•ou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlos•ou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlos•ou do 500 mm,
g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlos•ou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulaèných staniciach, filtraèných staniciach, armatúrnych uzloch.
(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak
sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpeènostné pásma urèí v súlade s technickými požiadavkami
prevádzkovate¾ distribuènej siete.
§ 58
Preložka plynárenského zariadenia
(1) Preložkou plynárenského zariadenia na úèely
tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov plynárenského zariadenia alebo zmena trasy.
(2) Náklady na preložku plynárenského zariadenia je
povinný uhradi• ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak
sa vlastník plynárenského zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa preložkou nemení.
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§ 59
Neoprávnený odber plynu
(1) Neoprávneným odberom plynu je odber
a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou
zmluvou,
b) nemeraného plynu,
c) bez urèeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberate¾a nesprávne zaznamenáva odber plynu,
d) bez urèeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovate¾om siete, alebo na
ktorom bolo porušené zabezpeèenie proti neoprávnenej manipulácii,
e) ak odberate¾ neumožnil prerušenie dodávky plynu;
takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo
dòa, keï odberate¾ neumožnil prerušenie dodávky
plynu,
f) ak odberate¾ nedodržal obmedzenia urèené dodávate¾om plynu, prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo prevádzkovate¾om distribuènej siete,
g) ak odberate¾ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
h) ak odberate¾ nedodal odberový diagram.
(2) Odberate¾, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je
povinný uhradi• dodávate¾ovi plynu, prevádzkovate¾ovi
prepravnej siete a prevádzkovate¾ovi distribuènej siete
škodu, ak vznikla. Odberate¾, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradi• spolu so škodou aj ušlý
zisk dodávate¾ovi plynu, prevádzkovate¾ovi prepravnej
siete a prevádzkovate¾ovi distribuènej siete.
(3) Spôsob výpoètu škody neoprávneným odberom
plynu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
TRETIA HLAVA
PREVÁDZKOVANIE POTRUBIA NA PREPRAVU
POHONNÝCH LÁTOK ALEBO NA PREPRAVU ROPY,
PREVÁDZKOVANIE ZARIADENÍ NA PLNENIE
TLAKOVÝCH NÁDOB A PREVÁDZKOVANIE
ZARIADENÍ NA ROZVOD SKVAPALNENÉHO
PLYNNÉHO UH¼OVODÍKA
§ 60
Na prevádzkovanie potrubia na prepravu pohonných
látok alebo na prepravu ropy (ïalej len „potrubie“), prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob
a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného
plynného uh¾ovodíka sa nevz•ahuje osobitný zákon. 1)
§ 61
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a potrubia
(1) Prevádzkova• potrubie môže len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo má iné práva
k potrubiu a ktorej bolo vydané povolenie na prepravu
pohonných látok alebo na prepravu ropy.
(2) Prevádzkovate¾ potrubia má právo zriaïova•
a prevádzkova• telekomunikaènú sie• potrebnú na riadenie prevádzky potrubia a na zabezpeèenie prenosu
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informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom. 6)
(3) Prevádzkovate¾ potrubia je povinný zabezpeèi•
spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie potrubia, plni• požiadavky na prepravu pohonných látok
a ropy a na rozvoj potrubia s prihliadnutím na zabezpeèenie ochrany životného prostredia.
§ 62
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a zariadení na
plnenie tlakových nádob a prevádzkovate¾a zariadení
na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka
(1) Prevádzkovate¾ zariadení na plnenie tlakových
nádob má právo
a) odmietnu• naplni• tlakové nádoby, ak má podozrenie, že tlakové nádoby nezodpovedajú technickým
požiadavkám pod¾a osobitného predpisu,
b) vstupova• na pozemky alebo do objektov odberate¾a
skvapalneného plynného uh¾ovodíka na úèely plnenia tlakových nádob a na úèely vykonania prehliadok, skúšok, údržby a kontroly tlakových nádob po
predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemku alebo
osoby ním oprávnenej,
c) vyžiada• od odberate¾a skvapalneného plynného uh¾ovodíka technickú dokumentáciu tlakových nádob
a odberného plynového zariadenia.
(2) Prevádzkovate¾ zariadení na plnenie tlakových
nádob je povinný
a) zabezpeèi•
1. bezpeènos• prevádzky,
2. prevenciu proti havárii,
3. bezpeènos• a ochranu zdravia,
4. preventívne ochranné opatrenia,
5. spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie
zariadení na plnenie tlakových nádob s prihliadnutím na zabezpeèenie ochrany životného prostredia.
b) plni• skvapalnený plynný uh¾ovodík len do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám pod¾a osobitného predpisu,
c) plni• skvapalnený plynný uh¾ovodík do vlastných
tlakových nádob alebo do cudzích tlakových nádob
len s písomným súhlasom ich vlastníka,
d) vies• evidenciu vlastných tlakových nádob.
(3) Prevádzkovate¾ zariadení na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka má právo
a) vyžiada• od odberate¾a skvapalneného plynného uh¾ovodíka technickú dokumentáciu odberného plynového zariadenia,
b) vstupova• na pozemky alebo do objektov odberate¾a
skvapalneného plynného uh¾ovodíka na úèely pre hliadok, skúšok, údržby a kontroly rozvodu skvapalnených plynných uh¾ovodíkov po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemku alebo osoby ním
oprávnenej.
(4) Prevádzkovate¾ zariadení na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka je povinný
a) zabezpeèi•
1. bezpeènos• prevádzky,
2. prevenciu proti havárii,
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3. bezpeènos• a ochranu zdravia,
4. potrebné preventívne ochranné opatrenia,
5. spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie
zariadení na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka s prihliadnutím na zabezpeèenie ochrany životného prostredia,
6. meranie dodaného skvapalneného plynného uh¾ovodíka vrátane jeho vyhodnocovania a predkladanie výsledkov merania odberate¾ovi skvapalneného plynného uh¾ovodíka,
b) vypracova• každoroène havarijné plány.
§ 63
Ochranné pásmo potrubia
(1) Ochranné pásmo potrubia je na úèely tohto zákona priestor v blízkosti potrubia, ktorý je urèený na zabezpeèenie plynulej prevádzky potrubia a na zabezpeèenie bezpeènosti osôb a majetku. Vlastníci a užívatelia
nehnute¾ností v ochrannom pásme sú povinní zdrža•
sa všetkého, èo by mohlo poškodi• potrubie a ohrozi•
plynulos• a bezpeènos• prevádzky.
(2) Ochranné pásmo potrubia je vymedzené zvislými
plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m
po oboch stranách od osi potrubia.
§ 64
Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia
(1) V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaïova• objekty osobitnej dôležitosti, •ažné jamy prieskumných a •ažobných podnikov a odvaly.
(2) V ochrannom pásme potrubia je zakázané do
vzdialenosti
a) 200 m od osi potrubia stava• na vodnom toku mosty
a vodné diela,
b) 150 m od osi potrubia pozdåž potrubia súvisle zastavova• pozemky, stava• ïalšie dôležité objekty a budova• železnièné trate,
c) 100 m od osi potrubia stava• akéko¾vek stavby,
d) 50 m od osi potrubia stava• kanalizaènú sie•,
e) 20 m od osi potrubia stava• potrubie na prepravu
iných látok s výnimkou hor¾avých látok I. a II. triedy,
f) 10 m od osi potrubia vykonáva• èinnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navršovanie zeminy
a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohrozi• bez peènos• potrubia a plynulos• prevádzky.
(3) Elektrické vedenie možno zriaïova• najmenej
v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali
ochranné pásma pod¾a § 36.
TRETIA ÈAS•
VÝKON ŠTÁTNEHO DOZORU
§ 65
Štátna energetická inšpekcia
(1) Štátna energetická inšpekcia (ïalej len „inšpek19
20
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cia“) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností fyzických osôb a právnických osôb pod¾a druhej èasti
tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu19) s osobitným zrete¾om na plnenie povinností
a) držite¾ov povolení týkajúcich sa plnenia úloh
1. vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2. zabezpeèenia bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzkovania sústav a sietí,
3. zabezpeèenia ochrany odberate¾ov elektriny v domácnosti a odberate¾ov plynu v domácnosti,
4. vyplývajúcich z rozhodnutia o súhlase na výstavbu priameho elektrického vedenia a z rozhodnutia na výstavbu priameho plynovodu,
5. na predchádzanie stavu núdze a pri vyhlásení
stavu núdze,
6. vplývajúcich z obranného plánu a plánu obnovy
sústavy,
7. uložených v súvislosti s prijatím opatrení pod¾a
§ 3,
8. vypracovania technických podmienok sústavy
a siete pod¾a § 17,
b) fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bolo vydané osvedèenie o súlade investièného zámeru
s dlhodobou koncepciou energetickej politiky pod¾a
§ 11,
c) fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú èinnosti v energetike, na ktoré sa nevyžaduje povolenie v rozsahu pod¾a písmena a),
d) iných fyzických osôb a právnických osôb, ktorým sú
ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uve dených v písmene a),
e) na vykonávanie èinností v energetike a povinností
fyzických osôb a právnických osôb v ochranných
pásmach sústavy, ochranných pásmach a bezpeènostných
pásmach plynárenských zariadení
a v ochranných pásmach potrubí na prepravu po honných látok alebo ropy,
f) vyplývajúcich z opatrení uložených inšpekciou a inšpektorátmi.
(2) Inšpekcia je právnická osoba. Inšpekcia je rozpoètová organizácia štátu zapojená finanènými vz•ahmi na
rozpoèet ministerstva, ktorá v rámci svojho rozpoètu
zabezpeèuje výdavky na èinnos• krajských inšpektorátov (ïalej len „inšpektorát“). Sídlom inšpekcie je Trenèín.
(3) Inšpekciu riadi a za jej èinnos• zodpovedá generálny riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci slu žobného úradu ministerstva na základe výsledkov výberového konania pod¾a osobitného predpisu. 20)
Generálny riadite¾ inšpekcie plní úlohy spojené s uplatòovaním štátnozamestnaneckých vz•ahov a s organizaèným zabezpeèením èinností služobného úradu. Generálny riadite¾ inšpekcie vykonáva funkciu vedúceho
služobného úradu.
(4) Inšpekcia je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v inšpekcii
a na inšpektorátoch; je zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v inšpekcii a na inšpektorátoch.

) Tretia a štvrtá èas• zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
) Zákon è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne skorších predpisov.
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(5) Inšpekcii sú podriadené inšpektoráty. Na èele inšpektorátu je riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riadite¾ inšpekcie na základe výsledkov výberového konania pod¾a osobitného predpisu.20)

platnosti poverenia na vykonanie kontroly alebo
skonèení štátnozamestnaneckého pomeru s inšpekciou. O zbavení povinnosti mlèanlivosti rozhoduje
generálny riadite¾.

(6) Inšpektorát koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.

(13) Fyzická osoba a právnická osoba podliehajúce
dozoru pod¾a tohto zákona, sú povinné poskytova• inšpektorom potrebnú súèinnos•, umožni• im vstup na
pozemky, do objektov a zariadení, predloži• im potrebné materiály, dokumentáciu a poda• požadované vy svetlenia.

(7) Inšpekcia
a) riadi výkon štátneho dozoru a èinnos• inšpektorátov,
b) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s platnos•ou presahujúcou územnú pôsobnos• jedného inšpektorátu,
c) ukladá pokuty pod¾a § 66,
d) poveruje kompetenciami uvedenými v odseku 1 inšpektorát aj mimo jeho územnej pôsobnosti,
e) rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiam
vydaným inšpektorátmi,
f) vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,21)
g) vykonáva skúšky inšpektorov inšpekcie a inšpektorátov, vedie evidenciu inšpektorov a vydaných preukazov.
(8) Inšpektorát
a) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností pod¾a
odseku 1,
b) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c) vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,21)
d) ukladá pokuty pod¾a § 66.
(9) Úlohy dozoru vykonávajú inšpekcia a inšpektorát
prostredníctvom inšpektorov. Inšpektor je štátnym zamestnancom a jeho štátnozamestnanecké vz•ahy
upravuje osobitný predpis.20) Inšpektora po splnení
kvalifikaèných predpokladov a úspešne vykonanej
skúške, s výnimkou inšpektorov uvedených v odseku
14, vymenúva a odvoláva generálny riadite¾. Rozsah
požiadaviek na odbornú spôsobilos•, podmienky a postup pri vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti ustanoví služobný predpis inšpekcie.
(10) Inšpektor pri výkone štátneho dozoru je oprávnený vstupova• na pozemky, do objektov a zariadení
kontrolovaných fyzických osôb a právnických osôb, vykonáva• potrebné zis•ovania, nazera• do príslušných
dokladov a vyžadova• potrebné vysvetlenia.
(11) Pri zistení nedostatkov je inšpektor oprávnený
uklada• opatrenia na mieste na odstránenie zistených
závad a nedostatkov. Z vykonaného dozoru vyhotoví inšpektor protokol, do ktorého zaznamená zistené nedostatky a uložené opatrenia. Protokol o výsledku vykonaného dozoru odovzdá držite¾ovi povolenia alebo inej
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, u ktorej bol dozor vykonaný.
(12) Inšpektor pri výkone dozoru je povinný
a) preukáza• sa preukazom inšpektora,
b) zachováva• voèi tretím osobám mlèanlivos• o sku toènostiach, o ktorých sa pri výkone dozoru dozvedel. Táto povinnos• mlèanlivosti trvá aj po skonèení
21

(14) Dozor pod¾a tohto zákona v energetických zariadeniach slúžiacich na zabezpeèenie bezpeènosti štátu
a vo vybraných objektoch a zariadeniach v pôsobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Železniènej polície Slo venskej republiky, Zboru väzenskej a justiènej stráže
Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky
a Slovenskej informaènej služby vykonávajú inšpektori, ktorých po splnení kvalifikaèných predpokladov
a úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na
inšpekcii vymenúvajú a odvolávajú vedúci týchto orgánov, do ktorých pôsobnosti patria.
(15) Sídla a územná pôsobnos• inšpektorátov je v prílohe è. 1.
(16) Generálny riadite¾ inšpekcie je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci sídla a územnej pôsobnosti inšpektorátov zriaïova• detašované pracoviská,
ktoré riadi riadite¾ inšpektorátu.
SPRÁVNE DELIKTY
§ 66
Správne delikty
(1) Inšpekcia uloží pokutu držite¾ovi povolenia alebo
inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe vo výške
a) od 5 miliónov Sk do 50 miliónov Sk za porušenie povinností
1. ukladaných vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2. zabezpeèenia bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzkovania sústav a sietí,
3. ukladaných na predchádzanie stavu núdze a pri
predchádzaní stavu núdze,
4. uložených v súvislosti s prijatím opatrení pod¾a
§ 3,
5. vedenia oddelenej evidencie na úèely úètovníctva,
oddelenia prevádzkovania prenosovej sústavy,
oddelenia prevádzkovania distribuènej sústavy,
oddelenia prevádzkovania prepravnej siete, oddelenia prevádzkovania distribuènej siete,
b) od 1 milióna Sk do 5 miliónov Sk za porušenie povinností
1. v súvislosti so zabezpeèením ochrany odberate¾ov
elektriny v domácnosti a odberate¾ov plynu v domácnosti,
2. vyplývajúcich z rozhodnutia o súhlase na výstavbu priameho vedenia alebo z rozhodnutia na výstavbu priameho plynovodu,

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom ko naní (správny po riadok) v znení ne skorších predpisov.
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3. v ochranných pásmach sústavy, v ochranných
pásmach a bezpeènostných pásmach plynárenských zariadení a v ochranných pásmach potrubí
na prepravu pohonných látok alebo ropy,
4. uložených v § 10,
c) od 100 000 Sk do 1 milióna Sk za porušenie povinností
1. poskytnú• spoluprácu alebo súèinnos• orgánom
inšpekcie alebo ministerstvu pri výkone dozoru
pod¾a tohto zákona,
2. umožni• vstup na pozemky, do objektov a do zariadení orgánom inšpekcie pri výkone dozoru
pod¾a tohto zákona,
3. predloži• výkazy alebo poskytnú• informácie ministerstvu alebo inšpekcii v rozsahu, spôsobom
a v termínoch pod¾a tohto zákona
4. ohlási• zaèiatok, zmenu alebo ukonèenie výkonu
èinnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie.
(2) Pri opakovanom porušení sa pokuta pod¾a
odseku 1 zvyšuje až na dvojnásobok.
(3) Pri urèení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnos•, spôsob, èas trvania a možné následky porušenia povinností.
(4) Pokutu možno uloži• do jedného roka odo dòa,
keï inšpekcia zistila porušenie povinností, najneskôr
však do piatich rokov odo dòa, keï k porušeniu povinností došlo.
(5) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpoètu.
(6) Kópiu rozhodnutia o uložení pokuty s doložkou
vykonate¾nosti zašle inšpekcia miestne príslušnému
daòovému úradu.
ŠTVRTÁ ÈAS•

v prípade, ak má povinnos• poskytnú• informácie na
základe tohto zákona alebo osobitného predisu. 1)
(3) Obchodné informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, sa poskytujú transparentným a nediskriminaèným spôsobom pre všetky oprávnené osoby.
§ 69
Prechodné ustanovenia
(1) Povolenia na podnikanie v energetike vydané pod¾a doterajších predpisov ostávajú v platnosti do 31.
decembra 2005. Pred uplynutím tejto lehoty sú držitelia povolení na podnikanie v energetických odvetviach
povinní v lehote do 31. októbra 2005 požiada• o vydanie
povolenia pod¾a tohto zákona.
(2) Výrobca elektriny vypracuje a predloží plán rozvoja výroby elektriny pod¾a § 21 ods. 2 písm. j) prvýkrát do
30. apríla 2005.
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy vypracuje
a predloží plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení pod¾a § 22 ods. 2
písm. zb) prvýkrát do 30. apríla 2005.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy vypracuje
a predloží plán rozvoja sústavy pod¾a § 24 ods. 2
písm. r) prvýkrát do 30. apríla 2005.
(5) Výrobca plynu vypracuje a predloží plán výroby
plynu a plán rozvoja •ažobnej siete pod¾a § 40 ods. 2
písm. i) prvýkrát do 30. apríla 2005.
(6) Prevádzkovate¾ prepravnej siete vypracuje a predloží plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja
prepojení pod¾a § 41 ods. 6 písm. t) prvýkrát do 30. apríla 2005.

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

(7) Prevádzkovate¾ distribuènej siete pripraví a predloží plán rozvoja distribuènej siete pod¾a § 43 ods. 6
písm. u) prvýkrát do 30. apríla 2005.

§ 67

(8) Prevádzkovate¾ zásobníka vypracuje a predloží
plán rozvoja zásobníka pod¾a § 46 ods. 6 písm. n) prvýkrát do 30. apríla 2005.

Vz•ah k správnemu poriadku
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom
sa vz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21)
ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 68
Dôvernos• informácií
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, distribuènej
sústavy, prepravnej siete, distribuènej siete a zásobníka je povinný zachova• dôvernos• oh¾adom obchodných informácií získaných pri svojej èinnosti, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva; 22) to sa nevz•ahuje
na poskytovanie informácií pod¾a § 19.
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, distribuènej
sústavy, prepravnej siete, distribuènej siete a zásobníka je oprávnený poskytnú• informácie pod¾a odseku 1

22
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) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

(9) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajších predpisov.
Konanie dokonèí orgán príslušný na konanie v èase,
keï sa konanie zaèalo.
(10) Oprávnenia k cudzím nehnute¾nostiam, ako aj
obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred úèinnos•ou tohto zákona, zostávajú nedotknuté.
(11) Ochranné pásma vytýèené pod¾a doterajších
predpisov a výnimky z nich zostávajú zachované aj po
nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(12) Výkon dozoru zaèatý pred nadobudnutím úèin nosti tohto zákona sa dokonèí pod¾a doterajších predpisov. Dozor dokonèí orgán príslušný na výkon dozoru
v èase, keï sa výkon dozoru zaèal.
(13) Ustanovenia zmlúv o dodávke elektriny, o dodávke plynu, o prenose elektriny, o preprave plynu, o dis-
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tribúcii elektriny, o distribúcii plynu a o uskladòovaní
plynu, ktoré boli uzatvorené pod¾a doterajších predpisov, zostávajú v platnosti, ak nie sú v rozpore s týmto
zákonom; ustanovenia týchto zmlúv, ktoré sú v rozpore
s týmto zákonom, sú úèastníci zmlúv povinní uvies• do
súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2005, inak
strácajú platnos•.
(14) Zmluvy uzatvorené pod¾a èlánku 3 ods. 1 smernice 91/296/EHS o tranzite zemného plynu sie•ami,
u ktorých dohodnutá doba platnosti ešte neuplynula
a ktoré sa vykonávajú pod¾a podmienok tejto smernice,
zostávajú v platnosti aj po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona. Zmluvy o tranzite elektriny a o tranzite plynu uzatvorené pod¾a doterajších predpisov, zostávajú
v platnosti do doby dohodnutej medzi úèastníkmi
zmluvy; túto dobu platnosti úèastníci zmluvy nemôžu
po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona predåži•.
(15) Ak dojde k oddeleniu èinnosti pod¾a § 23, 25, 42
a 44 a v dôsledku toho k vzniku nového právneho subjektu, ten je povinný požiada• o vydanie povolenia na
podnikanie v energetike do troch mesiacov od oddelenia èinnosti s tým, že takýto subjekt je oprávnený podnika• v energetike až do zápisu povolenej èinnosti do
obchodného registra.
§ 70
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 71
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
1. Zákon è. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
zákona è. 276/2001 Z. z., zákona è. 208/2002 Z. z., zákona è. 405/2002 Z. z., zákona è. 24/2004 Z. z. a zákona è. 215/2004 Z. z.
2. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem roènej spotreby elektriny a plynu pre
oprávnených odberate¾ov a najvyšší prípustný podiel
elektriny vyrobenej v zahranièí na roènej spotrebe
oprávneného odberate¾a.
3. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 549/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre
oprávnených odberate¾ov.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
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skej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z.,
zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z. a zákona
è. 533/2004 Z. z. sa mení takto:
§ 41 sa vypúš•a.
Èl. III
Zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona
è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998 Z. z., zákona
è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona
è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998 Z. z., zákona
è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona
è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 268/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 279/2001 Z. z., zákona
è. 488/2001 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z., zákona
è. 506/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 219/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 423/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
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è. 533/2004 Z. z. a zákona è. 544/2004 Z. z. sa mení
takto:

a) do 34 TJ/r................................................10 000 Sk
b) nad 34 TJ/r..............................................50 000 Sk

§ 3 ods. 2 písm. d) znie:
„d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladòovanie
plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadení na
plnenie tlakových nádob a rozvod skvapalneného
plynného uh¾ovodíka,17)“.

3. na výrobu tepla
a) do 5 MWt ..................................................10 000 Sk
b) nad 5 MWt................................................50 000 Sk

Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 5 ods. 2 zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zme ne
niektorých zákonov.“.

Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z. a zákona
è. 572/2004 Z. z. sa mení takto:
V Sadzobníku správnych poplatkov položky 206 až
209 znejú:
„Položka 206
a) Udelenie povolenia na doèasnú výnimku z povinnosti zabezpeèi• prístup do siete46a) ..............100 000 Sk
b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpeèi• prístup
tretích strán do siete a do zásobníka a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia
alebo pre zrekonštruované zariadenia 46b)
..............................................................100 000 Sk
46a

) § 52 zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene nie ktorých zákonov.
46b
) § 53 zákona è. 656/2004 Z. z.

Položka 207
Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej
osobe na podnikanie v energetike46c)
1. na výrobu elektriny
a) nad 5 do 50 MWe ......................................50 000 Sk
b) nad 50 MWe .............................................75 000 Sk
2. na výrobu plynu

46c

) § 5 zá kona è. 656/2004 Z. z.

Položka 208
a) Žiados• o odòatie povolenia na podnikanie
v energetike46d )........................................... 5 000 Sk
b) Zmena zodpovedného zástupcu držite¾a povolenia
na podnikanie v energetike46e)
................................................................. 1 000 Sk
c) Vyznaèenie zmeny adresy alebo názvu sídla držite¾a
povolenia na podnikanie v energetike 46d)
..................................................................1 000 Sk
d) Zmena povolenia na podnikanie v energetike46d)
................................................................. 5 000 Sk
e) Vydanie osvedèenia o súlade investièného zámeru
s dlhodobou koncepciou energetickej politiky46f )
................................................................10 000 Sk
f) Vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia a na
výstavbu priameho plynovodu 46g )..............10 000 Sk
46d

)
)
46f
)
46g
)
46e

§
§
§
§

9 zá kona è. 656/2004 Z. z.
8 zá kona è. 656/2004 Z. z.
11 zákona è. 656/2004 Z. z.
12 a 13 zákona è. 656/2004 Z. z.

Položka 209
Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej
osobe na podnikanie v energetike46c )
a) na distribúciu elektriny, distribúciu plynu, rozvod
tepla, alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod
skvapalneného plynného uh¾ovodíka
1. do 50 odberných zariadení a miest .......50 000 Sk
2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest
..........................................................100 000 Sk
3. nad 100 odberných zariadení a miest
..........................................................200 000 Sk
b) na prenos elektriny alebo prepravu plynu
..............................................................500 000 Sk
c) na uskladòovanie plynu .........................100 000 Sk
d) na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných
látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy
..............................................................200 000 Sk
e) na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových
nádob ......................................................10 000 Sk
f) na dodávku elektriny a na dodávku plynu
.............................................................50 000 Sk.“.
Èl. V
Úèinnos•
(1) Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005
okrem ustanovení uvedených v èl. I § 18 ods. 11 pre odberate¾ov elektriny v domácnosti a odberate¾ov plynu
v domácnosti, § 20 ods. 6, § 25 ods. 1, § 28
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ods. 1 písm. d) a § 44 ods. 1, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. júla 2007.
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(2) Ustanovenia uvedené v èl. I § 19 ods. 3 a § 28
ods. 1 písm. c) strácajú úèinnos• 30. júna 2007.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 656/2004 Z. z.

SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOS• INŠPEKTORÁTOV

Inšpektorát, jeho sídlo

územná pôsobnos•

1. Bratislava

Bratislavský kraj

2. Trnava

Trnavský kraj

3. Trenèín

Trenèiansky kraj

4. Nitra

Nitriansky kraj

5. Žilina

Žilinský kraj

6. Banská Bystrica

Banskobystrický kraj

7. Prešov

Prešovský kraj

8. Košice

Košický kraj
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Príloha è. 2
k zákonu è. 656/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Komisie 2003/54/ES o spoloèných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou
(Ú. v. EÚ L 176, 15. 07. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Komisie 2003/55/ES o spoloèných pravidlách vnútorného trhu s plynom
(Ú. v. EÚ L 176, 15. 07. 2003).
3. Smernica 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov na vnútornom trhu
(Ú. v. EÚ L 283, 27. 10. 2001).
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657
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o tepelnej energetike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky podnikania1) v tepelnej energetike,
b) práva a povinnosti úèastníkov trhu s teplom,
c) hospodárnos• prevádzky sústavy tepelných zariadení,
d) obmedzujúce opatrenia súvisiace so stavom núdze
v tepelnej energetike,
e) pôsobnos• orgánov štátnej správy a obcí a výkon
štátneho dozoru v tepelnej energetike,
f) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo
povinnosti môžu by• dotknuté výkonom práv a po vinností úèastníkov trhu s teplom.
(2) Predmetom podnikania 1) pod¾a tohto zákona je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre
odberate¾a alebo koneèného spotrebite¾a.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie:
a) výrobou tepla fyzikálne a chemické procesy v zariadeniach na výrobu tepla, ktorých výsledkom je získanie tepla na úèel jeho predaja na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na iné
tepelnoenergetické využitie,
b) výrobcom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na úèel jeho predaja a ktorá je
držite¾om povolenia na výrobu tepla pod¾a tohto zákona,
c) zariadením na výrobu tepla zariadenie, ktoré slúži
na premenu rôznych zdrojov energie na teplo; zahàòa stavebnú èas• a technologické zariadenie,
d) dodávate¾om fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá je držite¾om povolenia na rozvod tepla pod¾a
tohto zákona a ktorá dodáva teplo odberate¾ovi alebo
rozpoèítava množstvo dodaného tepla koneènému
spotrebite¾ovi,
e) odberate¾om fyzická osoba alebo právnická osoba,
1
2

ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla alebo množstvo dodaného tepla
rozpoèítava koneènému spotrebite¾ovi,
f) koneèným spotrebite¾om fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej dodávate¾ dodáva teplo priamo
alebo ktorej dodávate¾ alebo odberate¾ množstvo dodaného tepla rozpoèítava a ktorý dodané teplo využíva výluène na vlastnú spotrebu,
g) povolením oprávnenie na podnikanie na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod
tepla,
h) pomerovým rozde¾ovaèom tepla prístroj na registráciu èasovej integrácie priebehu teploty a indikovanie
pomerného množstva tepla odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u koneèného spotrebite¾a, na ktorých sú namontované rozde¾ovaèe vykurovacích nákladov alebo ich snímaèe,
i) dodávkou tepla predaj tepla na vykurovanie, predaj
tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, predaj tepla
v teplej úžitkovej vode alebo predaj tepla na iné využitie,
j) distribúciou tepla preprava tepla verejným rozvodom k odberate¾ovi,
k) rozvodom tepla distribúcia tepla a dodávka tepla odberate¾ovi,
l) sústavou tepelných zariadení zariadenia na výrobu,
rozvod alebo spotrebu tepla,
m) verejným rozvodom tepla èas• sústavy tepelných zariadení na dodávku tepla viacerým odberate¾om,
n) tepelnou prípojkou èas• sústavy tepelných zariadení
od verejného rozvodu po odberné miesto na dodávku
tepla jedinému odberate¾ovi tepla,
o) odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na
ktorom je umiestnené urèené meradlo 2) na meranie
množstva dodaného tepla pre jedného odberate¾a,
p) objektom spotreby tepla jedna budova, prípadne
viac budov alebo iná stavba so zariadením na spotrebu tepla, prièom zariadením na spotrebu tepla sa rozumie zariadenie na koneèné využitie tepla,
q) vymedzeným územím územie, na ktorom sa dodávate¾ovi ukladá povinnos• distribúcie a dodávky tepla,
r) kombinovanou výrobou tepla a elektriny súèasná
výroba tepla a elektriny technológiami, ktoré umožòujú súèasné využitie tepla a elektriny na úèely ich
dodávok odberate¾om alebo koneèným spotrebite¾om,
s) odberným zariadením zariadenie pripojené na zariadenie na výrobu tepla alebo rozvod tepla, urèené na

) § 2 Obchodného zá konníka v znení neskorších predpisov.
) § 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zme ne a doplnení niektorých zákonov v zne ní zákona è. 431/2004 Z. z.
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spotrebu tepla v objekte alebo v jeho èasti, prípadne
v súbore objektov odberate¾a.
§3
Zodpovedný zástupca
(1) Zodpovedným zástupcom pod¾a tohto zákona je
fyzická osoba ustanovená žiadate¾om o povolenie alebo
držite¾om povolenia, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolených èinností pod¾a tohto zákona, najmä za kvalitné, vèasné a správne plnenie povinností výrobcu a dodávate¾a tepla uvedených v § 15, § 16 ods. 1,
§ 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 2, a ktorá s urèením do funkcie
zodpovedného zástupcu vyslovila písomný súhlas, ak
zodpovedným zástupcom nie je sám žiadate¾ o povolenie. Zodpovedný zástupca musí by• v pracovnoprávnom alebo inom právnom vz•ahu so žiadate¾om o povolenie alebo s držite¾om povolenia, v ktorom je upravená
jeho osobná zodpovednos• za odborné vykonávanie povolenej èinnosti voèi žiadate¾ovi o povolenie alebo držite¾ovi povolenia.
(2) Zodpovedný zástupca musí spåòa• predpoklad odbornej spôsobilosti a predpoklad bezúhonnosti.
(3) Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonáva• len pre jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu.
(4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže by• èlen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.
(5) Ak zodpovedný zástupca skonèil výkon svojej
funkcie, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
držite¾om povolenia, je povinná do 15 dní ustanovi• nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne to ozná mi• Úradu pre reguláciu sie•ových odvetví (ïalej len
„úrad“).3)
(6) Práva a povinnosti fyzických osôb konajúcich
v mene právnickej osoby pod¾a všeobecných predpisov
o podnikaní 4) ustanovením zodpovedného zástupcu nie
sú dotknuté.
§4
Odborná spôsobilos•
(1) Odborná spôsobilos• je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie
skúšky.
(2) Vzdelanie a prax sa preukazuje úradne osvedèeným odpisom dokladov
a) o ukonèení úplného stredného odborného vzdelania
technického zamerania a o vykonaní pä•roènej od bornej praxe pri výrobe a rozvode tepla,
b) o ukonèení úplného stredného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania a o vykona3

)
)
5
)
6
)
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ní pä•roènej odbornej praxe pri výrobe a rozvode
tepla,
c) o ukonèení vysokoškolského vzdelania5) prvého stupòa technického zamerania a o vykonaní štvorroènej
odbornej praxe pri výrobe a rozvode tepla alebo
d) o ukonèení vysokoškolského vzdelania5) druhého
stupòa technického zamerania a o vykonaní trojroènej odbornej praxe pri výrobe a rozvode tepla.
(3) Skúška pod¾a odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“).
(4) Odbornú spôsobilos• preukazuje žiadate¾ o povolenie osvedèením o odbornej spôsobilosti, ktoré sa vydáva po preukázaní úradne osvedèených odpisov do kladov pod¾a odseku 2 a po úspešnom vykonaní skúšky
pod¾a odseku 3.
(5) Platnos• osvedèenia o odbornej spôsobilosti je pä•
rokov od jeho vydania.
(6) Rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti
o zriaïovaní a èinnosti skúšobných komisií a obsah
osvedèenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
DRUHÁ ÈAS•
PODMIENKY PODNIKANIA
V TEPELNEJ ENERGETIKE
Povolenie
§5
(1) Podnika• v tepelnej energetike možno len na zá klade povolenia.
(2) Fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydá roz hodnutie o povolení úrad na základe písomnej žiadosti
a po splnení podmienok uvedených v § 6 ods. 1.
(3) Fyzická osoba v žiadosti pod¾a odseku 2 uvedie
a) meno a priezvisko, obchodné meno a identifikaèné
èíslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu6)
na území Slovenskej republiky alebo miesto
pobytu7) na území Slovenskej republiky a miesto trvalého prevádzkovania èinnosti v tepelnej energetike, o povolenie ktorej žiada,
b) rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej
energetike,
c) technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod
tepla, na ktorom bude vykonáva• predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla,
d) dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,
e) údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu pod¾a
písmena a), ak sám žiadate¾ nie je zodpovedným zástupcom,
f) návrh na vymedzené územie.

Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových od vetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 13 a 16 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní neskorších predpisov.
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu ob èanov Slovenskej re publiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
7
) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní neskorších predpisov.
4

Èiastka 277

Zbierka zákonov è. 657/2004

(4) K žiadosti o vydanie povolenia fyzická osoba dokladá
a) doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území
Slovenskej republiky,
b) výpis zo živnostenského alebo iného registra, v ktorom je fyzická osoba vedená ako podnikate¾,
c) výpis z registra trestov žiadate¾a a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadate¾ nie je zodpovedným zástupcom, nie starší ako tri mesiace,
d) osvedèenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby
alebo jej zodpovedného zástupcu,
e) rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu
a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja
obce v oblasti tepelnej energetiky.
(5) Právnická osoba v žiadosti pod¾a odseku 2 uvedie
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej
osoby, a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahranièí, sídlo jej organizaènej zložky umiestnenej na
území Slovenskej republiky a identifikaèné èíslo, ak
jej bolo pridelené,
b) rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej
energetike,
c) technický popis zariadenia na výrobu a rozvod tepla,
na ktorom bude vykonáva• predmet podnikania,
a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný
výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla,
d) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo pobyt štatutárneho orgánu alebo èlenov štatutárneho orgánu
právnickej osoby,
e) dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,
f) údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu pod¾a
odseku 3 písm. a),
g) návrh na vymedzené územie.
(6) K žiadosti o vydanie povolenia právnická osoba
dokladá
a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace; právnická osoba, ktorá nie je podnikate¾om, doklad o zápise do štatistického registra,
b) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo
èlenov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu nie starší ako tri mesiace; ak je štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahranièná fyzická osoba,
zodpovedajúci doklad alebo osvedèenie nahrádzajúce výpis z registra trestov,8)
c) doklad pod¾a osobitného predpisu,9) ak je štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu,
alebo zodpovedným zástupcom zahranièná osoba,
a výpis z obchodného registra jej organizaènej zložky
umiestnenej na území Slovenskej republiky, ak žiadate¾om je zahranièná osoba,
d) osvedèenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného
zástupcu,
e) rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu
a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja
obce v oblasti tepelnej energetiky.
(7) Fyzická osoba a právnická osoba okrem dokladov
8
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uvedených v odsekoch 3 a 5 k žiadosti o udelenie povolenia dokladá aj doklad o vlastníckom vz•ahu alebo
o inom právnom vz•ahu k sústave tepelných zariadení,
na ktorých chce podnika•.
(8) Vzor žiadosti o vydanie povolenia ustanoví vše obecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§6
(1) Úrad vydá povolenie do 30 dní od doruèenia žiadosti o povolenie, ak žiados• obsahuje všetky náležitosti pod¾a § 5 a štatutárny zástupca žiadate¾a a jeho zodpovedný zástupca spåòajú tieto podmienky:
a) majú plnú spôsobilos• na právne úkony,
b) preukážu bezúhonnos• preukázanú pod¾a § 5 ods. 4
a 6.
(2) Na úèely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný
èin hospodárskej povahy, trestný èin proti majetku alebo za iný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania pod¾a tohto zákona, alebo ak
sa naòho h¾adí, akoby nebol odsúdený.10)
§7
(1) V povolení vydanom fyzickej osobe sa uvedie
a) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt a miesto
trvalej prevádzky sústavy tepelných zariadení alebo
jej èasti a èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
predmet podnikania zodpovedného zástupcu,
b) obchodné meno a miesto podnikania,
c) identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
d) rozsah a miesto predmetu podnikania, na ktorý sa
vydáva povolenie,
e) doba zaèatia výkonu predmetu podnikania a doba
platnosti povolenia,
f) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a èíslo osvedèenia o odbornej
spôsobilosti, ak fyzická osoba, ktorej sa povolenie
vydáva, sama nie je odborne spôsobilá,
g) struèný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnika•, a ich výkonové hodnoty,
h) vymedzené územie na podnikanie.
(2) V povolení vydanom právnickej osobe sa uvedie
a) obchodné meno,
b) identifikaèné èíslo,
c) sídlo,
d) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a èíslo osvedèenia o odbornej
spôsobilosti,
e) sídlo organizaènej zložky zahraniènej právnickej
osoby na území Slovenskej republiky, ak sa povolenie vydáva takejto osobe,
f) rozsah predmetu podnikania, na ktoré sa vydáva povolenie,

) § 10 zákona è. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
9
) § 11 zákona è. 477/2002 Z. z.
10
) § 69 a 70 Trestného zá kona.
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g) doba zaèatia výkonu predmetu podnikania a doba
platnosti povolenia,
h) miesto výkonu predmetu podnikania,
i) struèný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnika•, a ich výkonové hodnoty,
j) vymedzené územie,
k) meno, priezvisko, bydlisko alebo pobyt konate¾ov
alebo èlenov štatutárneho orgánu.
(3) Žiadate¾, ktorému bolo vydané povolenie (ïalej len
„držite¾ povolenia“), je povinný poda• návrh na zápis
tejto èinnosti do obchodného registra alebo do iného
príslušného registra do 30 dní od právoplatnosti povolenia.
§8
Zmeny v povolení
(1) Držite¾ povolenia pri zmene údajov uvedených
v povolení je povinný písomne požiada• úrad o vykonanie zmeny do 15 dní od vzniku zmeny.
(2) Držite¾ povolenia k písomnej žiadosti pod¾a odseku 1 je povinný priloži• doklady, ktoré zmenu odôvodòujú.
(3) Úrad vykoná zmeny v povolení do 30 dní od doruèenia žiadosti.
§9
Zánik a zrušenie povolenia
(1) Povolenie zanikne
a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b) ak držite¾ povolenia nepodá návrh na zápis predmetu podnikania uvedeného v povolení do obchodného
registra alebo do iného príslušného registra do 30
dní od právoplatnosti povolenia, ak predmet podnikania uvedený v povolení už nie je zapísaný v ob chodnom registri alebo v inom príslušnom registri
pod¾a doterajších predpisov,
c) smr•ou fyzickej osoby, ktorá bola držite¾om povolenia alebo vyhlásením tejto osoby za màtvu,11)
d) výmazom z obchodného registra alebo výmazom
z iného príslušného registra.
(2) Úrad rozhodne o zrušení povolenia, ak držite¾ povolenia
a) prestal spåòa• podmienky na vydanie povolenia pod¾a § 6,
b) porušil povinnosti ustanovené v § 10 ods. 2 písm. a),
b) a d),
c) písomne požiada o zrušenie povolenia najmenej dvanás• mesiacov pred požadovaným termínom zrušenia,
d) nedodržal dobu zaèatia predmetu podnikania pod¾a
§ 7 ods. 1 písm. e) alebo § 7 ods. 2 písm. g),
e) prestal vykonáva• èinnosti, na ktoré má povolenie.
(3) Ak povolenie zanikne alebo ak úrad rozhodol
o zrušení povolenia, držite¾ povolenia alebo jeho právny
11
12

) § 195 až 200 Obèianskeho súdneho poriadku.
) § 128 Obèianskeho zá konníka v znení neskorších predpisov.
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nástupca je povinný v lehote 15 dní od zániku alebo
zrušenia povolenia vráti• povolenie úradu.
(4) Pri zániku povolenia alebo zrušení povolenia úrad
navrhne súdu, aby rozhodol o tom, že vlastník sústavy
tepelných zariadení alebo jeho èasti, ak sú splnené
podmienky ustanovené osobitným predpisom, 12) je povinný poskytnú• na prevádzkovanie a zabezpeèenie zásobovania teplom na vymedzenom území, uvedenom
v zaniknutom alebo zrušenom povolení, svoju sústavu
tepelných zariadení alebo jej èas• inému, v rozhodnutí
urèenému držite¾ovi povolenia, ak vlastník sústavy tepelných zariadení, ktorému zaniklo alebo bolo zrušené
povolenie, sa nedohodne s iným držite¾om povolenia
o prevzatí zásobovacej povinnosti na vymedzenom území držite¾a povolenia, ktorému povolenie zaniklo alebo
bolo zrušené.
§ 10
Práva a povinnosti držite¾a povolenia
(1) Držite¾ povolenia pri plnení úloh súvisiacich
s predmetom podnikania a pri plnení svojich povinností pod¾a tohto zákona má právo vchádza• s mechanizmami alebo vstupova• na cudzie pozemky a do cudzích
objektov a zariadení v súvislosti s prevádzkou, obsluhou, odpoètami, opravami a údržbou sústavy tepelných zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na
výkon povolenej èinnosti po predchádzajúcom súhlase
vlastníka nehnute¾nosti. Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o bezprostredné ohrozenie života,
zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, o stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku
a o poruchy alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo sieti a poèas ich odstraòovania.
(2) Držite¾ povolenia je povinný
a) poskytova• orgánom vykonávajúcim štátnu správu
alebo štátny dozor pod¾a § 29 až 32 na ich požiadanie
informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy,
b) umožni• orgánom vykonávajúcim kontrolu pod¾a
osobitného zákona3) alebo štátny dozor pod¾a § 30
a 32 vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená èinnos•,
c) poskytova• jednorazovú náhradu za obmedzenie výkonu vlastníckych práv k nehnute¾nosti, na ktorú
vstúpil pri plnení úloh pod¾a odseku 1,
d) plni• opatrenia a povinnosti súvisiace s vyhlásením
stavu núdze v tepelnej energetike.
§ 11
Oznamovacia povinnos•
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je
podnikate¾om a ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla, je povinná túto skutoènos• oznámi• úradu.
(2) Fyzická osoba v oznámení uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko alebo
b) miesto výkonu èinnosti pod¾a odseku 1 a jej rozsah,
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c) obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené,
d) druh a výkon sústavy tepelných zariadení, na ktorej
vykonáva alebo bude vykonáva• èinnosti pod¾a odseku 1.
(3) Právnická osoba v oznámení uvedie
a) obchodné meno, sídlo a právnu formu,
b) meno, priezvisko a pobyt štatutárneho zástupcu,
c) identifikaèné èíslo,
d) miesto výkonu èinnosti pod¾a odseku 1 a jej rozsah,
e) druh a výkon sústavy tepelných zariadení, na ktorej
vykonáva alebo bude vykonáva• èinnosti pod¾a odseku 1.
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba pod¾a odseku 1 oznámi úradu skonèenie èinnosti pod¾a odseku 1
najmenej šes• mesiacov pred jej skonèením.
Výstavba sústavy tepelných zariadení
§ 12
(1) Výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej
èasti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom
10 MW a viac možno uskutoèni• len na základe osvedèenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej èasti s dlhodobou koncepciou
Energetickej politiky Slovenskej republiky (ïalej len
„osvedèenie“); toto osvedèenie vydáva ministerstvo.
O vydanie osvedèenia môže písomne požiada• fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá je podnikate¾om.1)
(2) O vydaní osvedèenia rozhodne ministerstvo na základe písomnej žiadosti pod¾a odseku 1 do 30 dní od jej
doruèenia a po vyhodnotení
a) potreby nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na
území, ktoré má by• zásobované teplom z výstavby
sústavy tepelných zariadení, na ktorú sa žiada vyda•
osvedèenie,
b) využitia domácich obnovite¾ných zdrojov energie,
c) možnosti získavania tepelnej energie na území, na
ktorom má by• výstavba uskutoènená, z kombinovanej výroby tepla a elektriny,
d) plnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia,
e) hospodárnosti a energetickej úèinnosti sústavy te pelných zariadení, na ktorej výstavbu sa osvedèenie
požaduje.
(3) Osvedèenie sa vydáva na dobu uvedenú v žiadosti,
najdlhšie však na tri roky odo dòa jej vydania. Platnos•
osvedèenia sa môže predåži• o ïalšie dva roky na základe písomnej žiadosti. Písomnú žiados• o predåženie
platnosti osvedèenia musí jeho držite¾ predloži• ministerstvu najneskôr tri mesiace pred skonèením jeho
platnosti. Ak žiadate¾ o vydanie osvedèenia ani v týchto
lehotách výstavbu sústavy tepelných zariadení neskonèí a stavbu neuvedie do trvalej prevádzky, ïalšia
výstavba sa môže uskutoèni• len na základe nového
osvedèenia.
13
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(4) Vydaním osvedèenia nie sú dotknuté osobitné
predpisy o stavebnom konaní. 13)
(5) Ministerstvo je pri rozhodovaní o výstavbe sústavy
tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným
výkonom 10 MW a viac úèastníkom územného konania
a dotknutým štátnym orgánom v stavebnom konaní
pod¾a osobitného predpisu.13)
(6) Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým
inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW možno
uskutoèni• len na základe potvrdenia obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení
s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.
Oznámenie o vydaní tohto potvrdenia obec predloží ministerstvu.
(7) Na rozhodovanie o vydaní potvrdenia pod¾a odseku 6 sa vz•ahujú ustanovenia odsekov 2, 3 a 4.
§ 13
(1) V písomnej žiadosti o vydanie osvedèenia pod¾a
§ 12 ods. 1 fyzická osoba alebo právnická osoba uvedie:
a) fyzická osoba
1. meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt,
2. umiestnenie sústavy tepelných zariadení, jej
technický popis a celkový inštalovaný výkon sústavy tepelných zariadení, zdroj energie a návrh
na vymedzené územie,
3. dobu, na ktorú požaduje vyda• osvedèenie,
4. podnikate¾ský zámer, predpoklady hospodárnosti a energetickej úèinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktoré žiada vyda• osvedèenie,
b) právnická osoba
1. obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo, ak jej
bolo pridelené, právnu formu, meno a priezvisko,
trvalý pobyt alebo pobyt èlenov štatutárneho orgánu,
2. umiestnenie sústavy tepelných zariadení, jej
technický popis a celkový inštalovaný výkon sústavy tepelných zariadení, zdroj energie a návrh
na vymedzené územie,
3. dobu, na ktorú sa požaduje vyda• osvedèenie,
4. podnikate¾ský zámer, predpoklady hospodárnosti a energetickej úèinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktoré žiada vyda• osvedèenie.
(2) K žiadosti pod¾a odseku 1 fyzická osoba alebo
právnická osoba dokladá aj rozhodnutie obce o súlade
výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktoré žiada
vyda• osvedèenie, s koncepciou rozvoja obce v oblasti
tepelnej energetiky.
(3) Ak žiados• o vydanie osvedèenia pod¾a odsekov 1
a 2 nie je úplná, ministerstvo vyzve žiadate¾a, aby v lehote urèenej ministerstvom žiados• doplnil, inak konanie zastaví.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí o vydaní osvedèenia
uvedie
a) údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej
sa osvedèenie vydáva pod¾a odseku 1 písm. a) prvého bodu, ak ide o osvedèenie, ktoré sa vydáva fyzic-

) Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po riadku (stavebný zákon) v znení ne skorších predpisov.
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kej osobe, a pod¾a odseku 1 písm. b) prvého bodu, ak
sa osvedèenie vydáva právnickej osobe,
b) technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktoré sa osvedèenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj podmienky jej hospodárnosti a energetickej úèinnosti a požiadavky na prevádzku sústavy
tepelných zariadení z h¾adiska životného prostredia,
c) vymedzené územie,
d) dobu platnosti osvedèenia.
(5) V písomnej žiadosti o vydanie potvrdenia pod¾a
§ 12 ods. 6 fyzická osoba alebo právnická osoba uvedie
rovnaké údaje, aké sú uvedené v odsekoch 1 a 2.
(6) Obec v rozhodnutí o vydaní potvrdenia pod¾a § 12
ods. 6 uvedie
a) pre fyzickú osobu
1. meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt a identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené,
2. sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedèenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj
podmienky jej hospodárnosti a energetickej úèinnosti a požiadavky na prevádzku sústavy tepelných zariadení z h¾adiska životného prostredia,
3. miesto prevádzkovania sústavy tepelných zariadení a jej vymedzené územie na zásobovanie teplom,
4. dobu platnosti potvrdenia,
b) pre právnickú osobu
1. obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené, právnu formu,
meno a priezvisko èlenov, trvalý pobyt alebo pobyt štatutárneho orgánu,
2. sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedèenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj
podmienky jej hospodárnosti a energetickej úèinnosti a požiadavky na prevádzku sústavy tepelných zariadení z h¾adiska životného prostredia,
3. miesto prevádzkovania sústavy tepelných zariadení a jej vymedzené územie na zásobovanie teplom,
4. dobu platnosti potvrdenia.
TRETIA ÈAS•
PRÁVA A POVINNOSTI
ÚÈASTNÍKOV TRHU S TEPLOM
§ 14
Úèastníci trhu s teplom
Úèastníci trhu s teplom sú:
a) výrobca,
b) dodávate¾,
c) odberate¾,
d) koneèný spotrebite¾.
14

) § 12 zákona è. 276/2001 Z. z. v znení zákona è. 442/2002 Z. z.
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Práva a povinnosti
úèastníkov trhu s teplom
§ 15
(1) Výrobca a dodávate¾ sú povinní
a) vyrába• a dodáva• teplo v urèenom èase, v urèenej
kvalite a prevádzkova• sústavu tepelných zariadení,
ktoré slúžia na výrobu a distribúciu tepla hospodárne,
b) predloži• na požiadanie úradu alebo obce informácie
o stave a možnosti rozvoja ním prevádzkovanej sústavy tepelných zariadení,
c) dodržiava• urèený spôsob cenovej regulácie a uskutoèòova• dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo urèenými cenami.14)
(2) Držite¾ povolenia na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny okrem povinností
uvedených v odseku 1 je povinný zabezpeèi• výrobu
tepla a elektriny v súlade s pravidlami na výrobu tepla
a elektriny kombinovanou výrobou.
(3) Pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny ustanoví všeobecne zá väzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 16
(1) Dodávate¾, ktorý rozpoèítava množstvo dodaného
tepla koneènému spotrebite¾ovi, alebo odberate¾, ktorý
rozpoèítava množstvo dodaného tepla koneènému
spotrebite¾ovi, je povinný zabezpeèi• dodávku tepla
v urèenom èase, v urèenej kvalite a za schválenú alebo
urèenú cenu.14)
(2) Urèený èas a urèenú kvalitu dodávky tepla pre koneèného spotrebite¾a ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 17
(1) Dodávate¾, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej
úžitkovej vody, je povinný
a) mera• množstvo spotrebovaného tepla na prípravu
teplej úžitkovej vody urèeným meradlom2) v mieste
jej prípravy,
b) mera• množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste urèeným meradlom, 2) ak sa odberate¾ alebo koneèný spotrebite¾ nedohodne s dodávate¾om inak,
c) dodržiava• urèenú teplotu teplej úžitkovej vody na
odbernom mieste.
(2) Ak je dodávka teplej úžitkovej vody pre dodávate¾a
nehospodárna z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberate¾a, môžu sa dodávate¾ na
jednej strane a odberate¾ a koneèný spotrebite¾ na druhej strane dohodnú• na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na urèité dohodnuté dni v týždni alebo
len na dohodnutú dennú dobu celoroène alebo poèas
dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu do-
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hodnú• na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody poèas
dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody
nedôjde, dodávate¾ je povinný zabezpeèi• dodávku teplej úžitkovej vody pod¾a zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody.
(3) Dodávate¾, ktorý dodáva teplo na vykurovanie
a súèasne aj na prípravu teplej úžitkovej vody a ktorý
rozpoèítava množstvo tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody koneènému spotrebite¾ovi, alebo odberate¾, ktorý rozpoèítava množstvo tepla dodaného na
vykurovanie a súèasne rozpoèítava aj množstvo tepla
dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody koneènému spotrebite¾ovi, je povinný
a) dodržiava• urèenú teplotu teplej úžitkovej vody u koneèného spotrebite¾a,
b) zabezpeèi• obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie urèených meradiel na meranie preteèeného
množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej koneèným spotrebite¾om v súlade s osobitným predpisom,2)
c) oznámi• koneènému spotrebite¾ovi najmenej 15 dní
pred uskutoènením odèítania údajov na urèenom
meradle spotreby tepla alebo teplej úžitkovej vody
termín odèítania spotreby,
d) využíva• na rozpoèítavanie množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody urèené meradlá
na meranie preteèeného množstva teplej úžitkovej
vody spotrebovanej koneèným spotrebite¾om,
e) rozpoèítava• množstvo tepla dodaného na prípravu
teplej úžitkovej vody pod¾a pravidiel rozpoèítavania.
(4) Ak koneèný spotrebite¾ obstará na svoje náklady
urèené meradlo, ktoré okrem merania množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody meria aj
množstvo preteèenej teplej úžitkovej vody, úètuje sa
dodávka teplej úžitkovej vody pod¾a údajov tohto urèeného meradla.
(5) Koneèný spotrebite¾ je povinný umožni• dodávate¾ovi, ktorý rozpoèítava množstvo tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo odberate¾ovi, ktorý
rozpoèítava množstvo tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody,
a) vykonávanie jeho povinností uvedených v odseku 3
písm. b),
b) odèítanie údajov z urèených meradiel spotreby teplej
úžitkovej vody v èase oznámeného termínu na odèítanie spotreby tepla,
c) chráni• urèené meradlo spotreby teplej úžitkovej
vody pred neoprávneným zásahom,
d) prístup k urèenému meradlu spotreby teplej úžitkovej vody na úèel jeho kontroly na nevyhnutnú dobu
v termíne dohodnutom s dodávate¾om alebo s odberate¾om.
(6) Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
a pravidlá rozpoèítavania množstva tepla dodaného na
prípravu teplej úžitkovej vody ustanoví všeobecne zá väzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
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§ 18
(1) Dodávate¾ je povinný
a) mera• množstvo dodaného tepla urèeným meradlom
spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom
mieste a zabezpeèi• overovanie urèeného meradla
pod¾a osobitného predpisu,2)
b) zabezpeèi• urèené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
c) oznámi• písomne odberate¾ovi termín výmeny urèeného meradla a zaznamena• údaje o vymieòanom
meradle,
d) vykonáva• mesaèné odpoèty urèených meradiel a
e) vykonáva• mesaèné bilancie výroby tepla a dodávky
tepla.
(2) Ak má odberate¾ pochybnosti o správnosti merania údajov urèeným meradlom alebo zistí na urèenom
meradle chybu, požiada dodávate¾a o preskúšanie. Ten
je povinný do 30 dní od doruèenia žiadosti zabezpeèi•
preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na urèenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávate¾; ak neboli na urèenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené
s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal
o preskúšanie urèeného meradla.
(3) Dodávate¾ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené
kombinovanou výrobou tepla a elektriny, je povinný
a) zabezpeèi• osobitné meranie množstva vyrobeného
tepla a množstva vyrobenej elektriny, ako aj množstva dodaného tepla a množstva dodanej elektriny
na to urèenými meradlami,
b) vykonáva• mesaèné bilancie výroby a dodávky tepla
a výroby a dodávky elektriny.
(4) Dodávate¾ alebo odberate¾, ktorý rozpoèítava
množstvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi, je
povinný
a) zabezpeèi• obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie urèených meradiel tepla alebo pomerových
rozde¾ovaèov tepla na vykurovanie u koneèného
spotrebite¾a do štyroch rokov od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona; ak všetci koneèní spotrebitelia požiadajú dodávate¾a alebo odberate¾a, ktorý
rozpoèítava množstvo dodaného tepla koneènému
spotrebite¾ovi, o zapojenie urèeného meradla tepla
alebo o zapojenie pomerových rozde¾ovaèov tepla, je
dodávate¾ alebo odberate¾, ktorý rozpoèítava množstvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi, povinný zapoji• urèené meradlo tepla alebo pomerové
rozde¾ovaèe tepla do jedného roka od doruèenia žiadosti o zapojenie týchto meradiel. Ak sa dohodnú
všetci koneèní spotrebitelia na inom spôsobe rozpoèítavania množstva dodaného tepla, povinnos• za pojenia urèeného meradla tepla alebo pomerových
rozde¾ovaèov tepla nevzniká,
b) oznámi• koneènému spotrebite¾ovi najmenej 15 dní
pred uskutoènením odèítania údajov na urèenom
meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozde¾ovaèi tepla termín odèítania spotreby,
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c) využíva• na rozpoèítavanie množstva dodaného tepla urèené meradlá tepla alebo pomerové rozde¾ovaèe
tepla na vykurovanie u koneèného spotrebite¾a,
d) rozpoèítava• množstvo dodaného tepla pod¾a pravidiel rozpoèítavania.
(5) Odberate¾ je povinný
a) umožni• dodávate¾ovi zapojenie, údržbu a odpojenie
urèeného meradla v objekte odberate¾a,
b) umožni• dodávate¾ovi odèíta• údaje na urèenom meradle,
c) umožni• dodávate¾ovi zabezpeèi• urèené meradlo
proti neoprávnenému zásahu,
d) oznámi• bezodkladne dodávate¾ovi neoprávnené zásahy do urèeného meradla,
e) oznámi• najmenej 15 dní pred termínom odèítania
údajov na urèenom meradle alebo na pomerových
rozde¾ovaèoch tepla koneènému spotrebite¾ovi ter mín odèítania.
(6) Koneèný spotrebite¾ je povinný
a) umožni• plnenie povinností dodávate¾a alebo odberate¾a, ktorý rozpoèítava množstvo dodaného tepla
koneènému spotrebite¾ovi, uvedených v odseku 4,
b) umožni• dodávate¾ovi, ktorý rozpoèítava množstvo
dodaného tepla, a odberate¾ovi, ktorý rozpoèítava
množstvo dodaného tepla v èase oznámeného termínu, odèítanie údajov z urèeného meradla alebo z pomerových rozde¾ovaèov tepla,
c) chráni• urèené meradlo alebo pomerový rozde¾ovaè
tepla pred neoprávneným zásahom,
d) oznámi• bezodkladne poruchu alebo znehodnotenie
urèeného meradla alebo pomerového rozde¾ovaèa
tepla dodávate¾ovi, ktorý rozpoèítava množstvo do daného tepla, a odberate¾ovi, ktorý rozpoèítava
množstvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi.
(7) Ak dodávate¾ uskutoèòuje dodávku tepla pre viacerých odberate¾ov, môže sa dodávate¾ s odberate¾mi
dohodnú• na spoloènom meracom mieste jedným urèeným meradlom.
(8) Pravidlá rozpoèítavania množstva dodaného tepla
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá úrad.
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f) odberový diagram, ak sa neurèuje vykurovacia krivka,
g) podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody alebo podmienky dodávky tepla v teplej úžitkovej vode,
h) schválenú alebo urèenú cenu tepla 14) a spôsob platby za dodané teplo vrátane výšky a termínu zálohových platieb,
i) náhradný spôsob urèenia množstva dodaného tepla,
ak dôjde k poruche urèeného meradla,
j) termín, lehoty a dôvody na zmeny a doplnenie zmluvy o dodávke a odbere tepla,
k) podmienky vypovedania zmluvy a podmienky pre
jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany dodávate¾a i odberate¾a,
l) podmienky skonèenia odberu tepla pod¾a § 20.
(3) Dodávate¾ je povinný
a) dodáva• teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne
požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spåòa technické podmienky pripojenia urèené dodávate¾om, a podpísal zmluvu o dodávke a odbere tepla,
b) dodáva• teplo na vymedzenom území odberate¾ovi
pod¾a písmena a), s ktorým sa rokuje o zmene alebo
doplnení uzatvorenej zmluvy pod¾a odseku 2 písm. j)
v lehote 30 dní od uplynutia dohodnutého termínu
dodávky tepla; v takom prípade je odberate¾ povinný
uhradi• platby za dodané teplo, aj keï nedošlo
k podpisu zmluvy.
(4) Ak pri uzatváraní zmluvy nedôjde k dohode medzi
dodávate¾om a odberate¾om vo veci zmluvných podmienok dodávky a odberu tepla pod¾a odseku 2, na žiados•
dodávate¾a alebo odberate¾a zmluvné podmienky urèí
úrad.
(5) Dodávate¾ môže vypoveda• zmluvu o dodávke
a odbere tepla, ak odberate¾ na písomnú výzvu dodávate¾a neoznámi množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok do 31. októbra bežného roka.
(6) Odberate¾ môže vypoveda• zmluvu o dodávke
a odbere tepla, ak výpoveï písomne oznámi dodávate¾ovi najmenej šes• mesiacov pred požadovaným skonèením dodávky tepla a spåòa niektorú z podmienok
skonèenia odberu tepla pod¾a § 20 tohto zákona.

§ 19
Zmluva o dodávke a odbere tepla
(1) Dodávka tepla sa uskutoèòuje na základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi dodávate¾om a odberate¾om.
(2) Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy15) musí obsahova•
a) dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta,
b) požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom
mieste,
c) objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny
rok,
d) technické parametre teplonosnej látky,
e) vykurovaciu krivku,
15

) § 269 až 275 Obchodného zákonníka.
§ 43 až 51 Obèianskeho zá konníka v znení ne skorších predpisov.

§ 20
Podmienky skonèenia odberu tepla
(1) Odberate¾ a koneèný spotrebite¾ môžu skonèi• odber tepla
a) na základe zákona,
b) dohodou.
(2) Skonèi• odber tepla na základe zákona možno, ak
a) dodávate¾ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberate¾om a koneèným spotrebite¾om zmení teplonosnú látku,
b) dodávate¾ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberate¾a alebo koneèného spotrebite¾a neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spo¾ahli-
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vosti dodávok tepla alebo neplní podstatné
náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä
parametre teplonosnej látky a hospodárnos• dodávky tepla.
(3) Skonèi• odber tepla môže odberate¾ alebo koneèný
spotrebite¾ aj dohodou s dodávate¾om, ak odberate¾
alebo koneèný spotrebite¾ uhradí dodávate¾ovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberate¾a alebo koneèného spotrebite¾a od sústavy tepelných
zariadení dodávate¾a.
(4) Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberate¾a alebo koneèného spotrebite¾a od sústavy tepelných zariadení dodávate¾a
a spôsob ich výpoètu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.3)
§ 21
Povinný odber tepla
Držite¾ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpeèenie zmluvne dohodnutých dodávok tepla odobera•
za urèenú alebo schválenú cenu teplo od držite¾a povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z obnovite¾ných zdrojov energie alebo v zariadení na kombinovanú
výrobu tepla a elektriny, ak
a) sám nevyrába alebo nenakupuje teplo z obnovite¾ných zdrojov alebo zo zdrojov kombinovanej výroby
tepla a elektriny,
b) nezvýši tým cenu tepla pre odberate¾ov,
c) teplonosná látka zo sústavy tepelných zariadení na
výrobu tepla z obnovite¾ných zdrojov tepla alebo
z kombinovanej výroby tepla a elektriny je zhodná
s teplonosnou látkou vo verejnom rozvode tepla,
d) odber tepla za urèenú alebo schválenú cenu z obnovite¾ných zdrojov energie alebo zo zariadenia na
kombinovanú výrobu tepla a elektriny je preòho rovnako ekonomicky efektívny ako odber tepla z iných
zdrojov tepla.
§ 22
Neoprávnený odber tepla
(1) Neoprávneným odberom tepla je odber tepla bez
uzavretej písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla
s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. b) alebo v rozpore s uzavretou zmluvou alebo odber tepla z verejného
rozvodu tepla alebo z tepelnej prípojky sa uskutoèòuje
bez vedomia a súhlasu dodávate¾a.
(2) Za škodu16) spôsobenú dodávate¾ovi neoprávneným odberom tepla zodpovedá osoba, ktorá neoprávnene teplo odobrala.
§ 23
Zmena teplonosnej látky alebo
spôsobu distribúcie tepla
(1) Dodávate¾ môže zmeni• teplonosnú látku alebo
spôsob distribúcie tepla len v súlade s koncepciou obce
16

) § 415 až 459 Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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v oblasti tepelnej energetiky, prièom je povinný takúto
zmenu oznámi• odberate¾ovi najmenej 1 rok pred jej
uskutoènením.
(2) Ak sa uskutoèní zmena pod¾a odseku 1, dodávate¾
je povinný na svoje náklady upravi• sústavu tepelných
zariadení urèených na spotrebu tepla, ak sa s odberate¾om nedohodnú inak.
§ 24
Preložka verejného rozvodu tepla
a zriadenie, opravy a údržba tepelnej prípojky
(1) Preložkou verejného rozvodu tepla je zmena jeho
trasy alebo premiestnenie niektorého súboru alebo
èasti tohto rozvodu.
(2) Preložku verejného rozvodu tepla zabezpeèuje
jeho vlastník alebo prevádzkovate¾ na náklady toho,
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa nedohodnú inak.
Vlastníctvo verejného rozvodu tepla sa po vykonaní
preložky nemení.
(3) Zriadenie tepelnej prípojky, jej opravu a údržbu
zabezpeèuje alebo vykonáva za úhradu dodávate¾, ak
sa dodávate¾ a odberate¾ nedohodnú inak.
§ 25
Hospodárnos• prevádzky
sústavy tepelných zariadení
(1) Výrobca tepla, dodávate¾ a odberate¾ sú povinní
dodržiava• zásady hospodárnosti prevádzky sústavy
tepelných zariadení. Hospodárnos•ou prevádzky sústavy tepelných zariadení na úèely tohto zákona sa rozumie také jej prevádzkovanie, ktoré spåòa ukazovatele
energetickej úèinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla; normatívnym ukazovate¾om spotreby tepla sa rozumie maximálna spotreba tepla na dosiahnutie
optimálnej energetickej úèinnosti tepelného zariadenia.
(2) Dodávate¾ je povinný
a) zabezpeèi• automatickú reguláciu teploty teplonosnej látky na vykurovanie v závislosti od klimatických
podmienok,
b) trvale dodržiava• technické parametre teplonosnej
látky na dohodnutom odbernom mieste a na odbernom zariadení dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla,
c) zabezpeèi• jedenkrát za tri roky overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta, ak nedôjde k podstatnej zmene technických parametrov, inštalovaného výkonu, skutoèného
odberu alebo organizácie prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta; v prípade takýchto
zmien je dodávate¾ povinný zabezpeèi• overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po
odberné miesta najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania zmeny.
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(3) Dodávate¾, ktorý rozpoèítava množstvo dodaného
tepla koneènému spotrebite¾ovi, a odberate¾, ktorý rozpoèítava množstvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi, sú povinní
a) trvale zabezpeèova• urèenú kvalitu dodávky tepla
pre koneèného spotrebite¾a pod¾a § 16 ods. 2,
b) zabezpeèi• jedenkrát za rok, najneskôr však pred zaèatím vykurovacieho obdobia, technickú prehliadku
nimi prevádzkovanej èasti sústavy tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom na
úèel zistenia prevádzkyschopnosti a funkènosti
týchto zariadení.
(4) Overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení pod¾a odseku 2 písm. c) vykonáva za
úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
príspevková organizácia zriadená ministerstvom.
(5) Spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej
úèinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúcie tepla,
normatívne ukazovatele spotreby tepla a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ako aj
spôsob úhrady týchto nákladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
ŠTVRTÁ ÈAS•
OBMEDZUJÚCE OPATRENIA
V TEPELNEJ ENERGETIKE
§ 26
Obmedzenie a prerušenie
dodávky tepla
(1) Dodávate¾ môže obmedzi• alebo preruši• dodávku
tepelnej energie v nevyhnutnom rozsahu, ak
a) vykonáva plánovanú rekonštrukciu, opravu, údrž bu a revíziu sústavy tepelných zariadení,
b) vznikla havária alebo sa odstraòuje jej následok na
sústave tepelných zariadení,
c) sa teplo odoberá sústavou tepelných zariadení, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb alebo ich majetok,
d) výrobu tepla nemôže zabezpeèi• z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu pod¾a osobitného predpisu17) alebo ak bola prerušená dodávka
elektriny na výrobu tepla,
e) odberate¾ je v omeškaní s platbou za dodané teplo,
so zaplatením zmluvne dohodnutej zálohovej platby
alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo
zúètovania za dodávku tepla a ak odberate¾ platbu
alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok neuhradí
ani po uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve urèil dodávate¾. Táto lehota nemôže by• kratšia ako 15 dní odo
dòa doruèenia výzvy; túto výzvu odberate¾ovi dodávate¾ oznámi miestne obvyklým spôsobom aj koneèným spotrebite¾om,
f) odber tepla je neoprávnený.
17
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(2) Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a e) je dodávate¾
povinný oznámi• odberate¾ovi zaèiatok a skonèenie
tohto obmedzenia alebo prerušenia najmenej 15 dní
pred obmedzením písomne alebo miestne obvyklým
spôsobom.
(3) Po odstránení príèin obmedzenia alebo prerušenia dodávok tepla uvedených v odseku 1 je dodávate¾
povinný neodkladne obnovi• dodávku tepla.
(4) Ak vznikla odberate¾ovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), odberate¾ môže uplatòova• náhradu
ušlého zisku a náhradu škody18) voèi dodávate¾ovi len
vtedy, ak si tento nesplnil oznamovaciu povinnos• pod¾a odseku 2 alebo ak nedodržal termín skonèenia tohto obmedzenia alebo prerušenia.
(5) Ak vznikla odberate¾ovi škoda pri obmedzení dodávok tepla z dôvodu zneužitia podmienok uvedených
v odseku 1, má odberate¾ právo uplatni• si náhradu
škody a ušlého zisku voèi dodávate¾ovi v lehote šiestich
mesiacov odo dòa, keï sa o jej vzniku dozvedel, najneskoršie však do jedného roka odo dòa, keï škoda alebo
ušlý zisk vznikol.
Stav núdze v tepelnej energetike
§ 27
Stav núdze v tepelnej energetike je zníženie alebo
prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie sústavy tepelných zariadení z èinnosti na území kraja, viacerých
obcí alebo obce na obdobie dlhšie ako 48 hodín, ktoré
vzniklo v dôsledku
a) mimoriadnej udalosti 19) alebo
b) havárie alebo poruchy tepelných zariadení,
c) dlhodobého nedostatku zdrojov tepelnej energie,
ktorými sú palivá, elektrina a voda,
d) smogovej situácie pod¾a osobitných predpisov,
e) teroristického èinu,
f) opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu
alebo vyhlásenia vojnového stavu.
§ 28
(1) Stav núdze v tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva pre územie kraja alebo jeho èasti krajský úrad
a pre územie obce obec.
(2) Súèas•ou vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike je aj vyhlásenie rozsahu obmedzujúcich opatrení
na spotrebu tepla a rozsahu povinností držite¾ov povolení a ostatných fyzických osôb a právnických osôb na
odstránenie stavu núdze.
(3) Koordináciu obmedzujúcich opatrení a povinností pod¾a odseku 2 zabezpeèuje
a) krajský úrad, ak stav núdze v tepelnej energetike bol
vyhlásený na území kraja alebo jeho èasti,

) § 43 ods. 2 písm. a) až d) a h) zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
) § 415 až 459 Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 469 až 470 Obchodného zákonníka.
19
) § 3 zá kona Národnej rady Slovenskej re publiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení ne skorších predpisov.
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b) obec, ak stav núdze v tepelnej energetike bol vyhlásený na území obce.
(4) Orgán, ktorý stav núdze vyhlásil, je povinný informova• ministerstvo vnútra, príslušné hasièské záchranné zbory, ministerstvo zdravotníctva a príslušné
zdravotnícke orgány o predpokladanom trvaní obmedzenia dodávok tepelnej energie.
(5) Držite¾ povolenia na rozvod tepla pri tepelných
sie•ach zásobovaných viac ako 50 % z jedného zdroja je
povinný zisti• úèinky výpadu tohto zdroja a pod¾a výsledku zabezpeèi• vstupy do tepelnej siete na pripojenie náhradných zdrojov.
(6) Postup pri predchádzaní vzniku a odstraòovaní
následkov stavu núdze ustanovuje všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode
s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
PIATA ÈAS•
PÔSOBNOS• ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
A OBCE A VÝKON ŠTÁTNEHO DOZORU
§ 29
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) zabezpeèuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a záväzkov vyplývajúcich
z èlenstva v medzinárodných organizáciách v rozsahu poverenia vládou,
b) vypracúva dlhodobú koncepciu Energetickej politiky Slovenskej republiky, ktorej súèas•ou je aj rozvoj
tepelnej energetiky; metodicky usmeròuje tvorbu
koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky,
c) uplatòuje opatrenia na zvýšenie energetickej efek tívnosti nových tepelných zariadení a na zvýšenie
hospodárnosti jestvujúcich sústav tepelných zariadení,
d) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie ustanovení § 4 ods. 6, § 15 ods. 3, § 16 ods. 2
a § 28 ods. 6 tohto zákona.
(2) Ministerstvo rozhoduje
a) o vydaní osvedèenia na výstavbu sústavy tepelných
zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac,
b) o vydaní osvedèenia o vykonaní skúšky odbornej
spôsobilosti pod¾a § 4 ods. 1.
§ 30

inšpekcií20) (ïalej len „inšpekcia“) jedenkrát za štvr•
roka informácie o povoleniach,
d) rieši prevádzkovanie a zabezpeèenie zásobovania
teplom, ak dôjde k zániku povolenia alebo zrušeniu
povolenia pod¾a § 9 ods. 4.
§ 31
Obec
Obec
a) zabezpeèuje vypracúvanie koncepcie rozvoja obce
v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky
a v rozsahu metodického usmernenia ministerstva,
ak na jej území pôsobí dodávate¾ alebo odberate¾, ktorý rozpoèítava množstvo dodaného tepla koneènému
spotrebite¾ovi; koncepcia rozvoja obce v tepelnej
energetike sa po schválení obecným zastupite¾stvom
stáva súèas•ou záväznej èasti územnoplánovacej dokumentácie obce; do dvoch rokov od nadobudnutia
úèinnosti zákona musí by• koncepcia obcou vypracovaná,
b) rozhoduje o vydaní povolenia o súlade navrhovanej
výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike,
c) rozhoduje o vydaní potvrdenia o súlade požadovaného predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce
v tepelnej energetike fyzickým osobám alebo práv nickým osobám, ktoré žiadajú o vydanie povolenia,
d) je oprávnená od držite¾a povolenia požadova• informácie o stave a možnosti rozvoja sústavy tepelných
zariadení,
e) vydáva príkaz na vecné plnenie fyzickým osobám
alebo právnickým osobám a na osobné úkony fyzickým osobám v súvislosti s vyhlásením stavu núdze
v tepelnej energetike; na vydávanie tohto príkazu sa
nevz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 21)
f) uspokojuje právo na náhradu škody, ušlej mzdy alebo ušlého zisku, ako aj právo na náhradu preukázate¾ných nákladov, ktoré fyzickej osobe alebo práv nickej osobe vznikli v súvislosti s plnením príkazu
pod¾a písmena e), ak si ich uplatòuje; výdavky spojené s uspokojením práva si obec uplatní u osoby, ktorá stav núdze v tepelnej energetike spôsobila, ak taká osoba nie je, výdavky s uspokojením práva si obec
uplatní na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Úrad
Úrad
a) vydáva, mení a zrušuje povolenia na podnikanie v tepelnej energetike pod¾a § 5 až 9,
b) vykonáva cenovú reguláciu vo výrobe, distribúcii
a dodávke tepla pod¾a osobitného predpisu,14)
c) poskytuje ministerstvu a Štátnej energetickej
20

§ 32
Štátny dozor
Štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva inšpekcia 20) pod¾a osobitného predpisu.22) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym
deliktom, za ktorý inšpekcia ukladá pokuty pod¾a § 35.

) Zákon è. 656/2004 Z. z.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom ko naní (správny po riadok) v znení ne skorších predpisov.
22
) § 65 zákona è. 656/2004 Z. z.
21
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ŠIESTA ÈAS•
PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB
A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝCH PRÁVA,
PRÁVOM CHRÁNENÉ ZÁUJMY ALEBO POVINNOSTI
MÔŽU BY• DOTKNUTÉ VÝKONOM PRÁV
A POVINNOSTÍ ÚÈASTNÍKOV TRHU S TEPLOM
§ 33
Práva a povinnosti fyzických
osôb a právnických osôb
(1) Fyzická osoba a právnická osoba majú právo
a) na primeranú náhradu za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva, ktoré vzniklo zriadením ochranného
pásma, a za vstup na ich nehnute¾nos• na úèel vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby sústavy tepelných zariadení,
b) v prípade vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike na náhradu skutoènej škody, ktorá im vznikla
vecným plnením, a na náhradu ušlého zisku,18) ak
konala na základe príkazu.
(2) Fyzická osoba má právo aj na náhradu ušlej mzdy
alebo ušlého zisku a pod¾a osobitného predpisu 23) na
náhradu preukázate¾ných nákladov vynaložených na
stravovanie a ubytovanie; právo na náhradu škody,
ušlej mzdy alebo ušlého zisku, ako aj právo na náhradu
preukázate¾ných nákladov vynaložených na stravovanie a ubytovanie si fyzická osoba alebo právnická osoba
uplatòuje u orgánu, ktorý stav núdze vyhlásil.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná
a) umožni• vstup na nehnute¾nosti, ktorých je vlastníkom alebo správcom, na úèel vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby sústavy tepelných zariadení,
b) zdrža• sa akýchko¾vek èinností, ktoré môžu ohrozi•
bezpeènos• a prevádzkyschopnos• sústavy tepelných zariadení vrátane výstavby objektov a zariadení a výsadby trvalých porastov v ochrannom pásme,
c) umožni• kontrolu štátnemu dozoru v priestoroch,
o ktorých sa štátny dozor domnieva, že sa v nich vykonáva èinnos• pri výrobe a dodávke tepla bez povolenia,
d) v súvislosti s vykonávaným dozorom poskytnú• štátnemu dozoru príslušné doklady a údaje súvisiace
s preverovanou èinnos•ou.

né pripojenie k sústave tepelných zariadení, ktorých
je vlastníkom.
(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom sústavy tepelných zariadení alebo jej èasti,
ktorú prestala používa• na úèel, na ktorý bola zriadená,
a ani ju nepoužíva na iné úèely vo výrobe a rozvode tepla, je povinná ju ponúknu• inej fyzickej osobe alebo
právnickej osobe na prevádzkovanie alebo do správy,
alebo na prevod vlastníctva na úèel zabezpeèenia do dávky tepla na vymedzenom území. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva alebo k dohode o prevádzkovaní alebo
o výkone správy sústavy tepelných zariadení alebo jej
èasti do jedného roka odo dòa, keï sa prestala používa•
na úèel, na ktorý bola zriadená, je fyzická osoba alebo
právnická osoba pod¾a prvej vety povinná ju na vlastné
náklady odstráni•; pritom je povinná dodrža• požiadavky na ochranu životného prostredia.
§ 34
Vecné plnenie
(1) Vecným plnením sa na úèely tohto zákona rozumejú vecné prostriedky poskytnuté v súvislosti s vyhlásením stavu núdze v tepelnej energetike, potrebné na
odstránenie príèin a následkov, ktoré súvisia s obmedzením alebo prerušením dodávok tepla, alebo vyradením sústavy tepelných zariadení z èinnosti.
(2) Pri ukladaní vecného plnenia treba prihliada• na
to, aby sa ich uložením neohrozili a nepoškodili životné
potreby toho, kto vec poskytol (ïalej len „poskytovate¾“ ), jeho rodiny a riadna prevádzka jeho hospodárskych zariadení.
(3) Vecné prostriedky, ktoré sa poskytli ako vecné plnenia pod¾a odseku 1, sa po odstránení stavu núdze
vrátia poskytovate¾ovi v stave, v akom boli poskytnuté.
(4) Ak nemožno vecný prostriedok pod¾a odseku 3
vráti•, poskytne sa fyzickej osobe alebo právnickej osobe vecné plnenie rovnakého druhu a rovnakej hodnoty
alebo sa mu vyplatí náhrada v peniazoch. Toto právo
poskytovate¾a uspokojí orgán, ktorý vecné plnenie nariadil, prípadne ten, kto škodu na poskytnutom vec nom prostriedku spôsobil.
SIEDMA ÈAS•
SPRÁVNE DELIKTY

(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná
poskytnú• vecné plnenie po vyhlásení stavu núdze v tepelnej energetike na základe príkazu orgánu, ktorý
stav núdze vyhlásil.
(5) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom èasti sústavy tepelných zariadení, ktorá nie
je verejným rozvodom tepla, je po vyhlásení stavu núdze povinná
a) umožni• distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody odberate¾om alebo koneèným spotrebite¾om prostredníctvom èasti tepelnej sústavy, ktorej je vlastníkom,
b) udržiava• sústavu tepelných zariadení v prevádzkyschopnom stave,
c) umožni• držite¾ovi povolenia na rozvod tepla doèas23
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Pokuty
§ 35
(1) Inšpekcia uloží pokutu
a) od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike bez povolenia alebo v rozpore s vydaným povolením alebo ktorá uskutoèní výstavbu sústavy tepelných zariadení bez vydaného osvedèenia pod¾a § 12
ods. 1,
b) od 50 000 Sk do 500 000 Sk za porušenie povinností
vyplývajúcich z § 10 ods. 2, § 12 ods. 6, § 15 ods. 1

) Zákon è. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení ne skorších predpisov.

Zbierka zákonov è. 657/2004

Èiastka 277

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 porušenie ustanovení
§ 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 porušenie ustanovení § 17
ods. 5 a § 18 ods. 6.
(2) Inšpekcia môže uloži• pokutu od 50 000 Sk do
500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich
z § 25 ods. 1.
(3) Pri urèení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnos•, spôsob, èas trvania, mieru zavinenia a možné
následky porušenia povinností. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýši• až na dvojnásobok.
(4) Inšpekcia uloží pokutu do dvoch rokov odo dòa,
keï zistila porušenie zákonom ustanovených povinností fyzickými osobami alebo právnickými osobami,
najneskôr však do troch rokov od ich porušenia.
(5) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpoètu; ich
správu vykonáva inšpekcia.
ÔSMA ÈAS•
OCHRANNÉ PÁSMA
§ 36
(1) Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaïujú ochranné pásma.
(2) Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je urèený na zabezpeèenie jeho spo¾ahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpeèenie ochrany života, zdravia osôb a majetku.
(3) Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené
zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách
vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto za riadenie. Táto vzdialenos• je
a) v zastavanom území na každú stranu 1 m,
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na
druhú stranu 1 m, pod¾a urèenia držite¾a povolenia
na rozvod tepla.
(4) Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej
vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice; odovzdávacou stanicou
sa rozumie èas• sústavy tepelných zariadení, ktorá slúži na zmenu parametrov (najmä tlaku a teploty) odo vzdanej teplonosnej látky, na hodnoty a úèely potrebné
na jeho ïalšie využitie (najmä distribúciu, prípravu
teplej úžitkovej vody a na technologické úèely).
(5) Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou
stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými po
jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prípade, že by mohlo dôjs• k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpeènosti prevádzky zariadenia, a to najviac
a) v zastavanom území na každú stranu 1m,
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na
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druhú stranu 1 m, pod¾a urèenia držite¾a povolenia
na rozvod tepla.
(6) Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych
sietí alebo ak je odovzdávacia stanica tepla umiestnená
priamo v budove, ochranné pásmo sa nevymedzuje.
(7) V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho
písomného súhlasu držite¾a povolenia na rozvod tepla
zakázané vykonáva•
a) èinnosti, ktoré by mohli ohrozi• sústavu tepelných
zariadení, plynulos• a bezpeènos• jej prevádzky
a údržby alebo pri ktorých by mohla by• ohrozená
bezpeènos• osôb, život alebo zdravie osôb a majetok
(najmä práce s hor¾avinami a výbušninami alebo ich
uskladòovanie, prejazdy •ažkých mechanizmov),
b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
(8) Predchádzajúci súhlas pod¾a odseku 7 musí obsahova• podmienky, za akých bol udelený, a prikladá sa
k návrhu na územné rozhodnutie alebo k žiadosti o stavebné povolenie; stavebný úrad podmienky tohto sú hlasu nepreskúmava.
(9) V priestore bezprostredne nadväzujúcom na
ochranné pásma je zakázané umiestòova• stavby,
technické zariadenia alebo vykonáva• èinnosti, ktoré
by mohli ohrozi• sústavu tepelných zariadení alebo plynulos•, a bezpeènos• jej prevádzky (najmä výstavbu
plynojemov stožiarov, vykonávanie trhacích a búracích
prác).
(10) Povinnosti a obmedzenia v ochranných pásmach
a v priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma vznikajú dòom, keï územné rozhodnutie
o umiestnení sústavy tepelných zariadení nadobudlo
právoplatnos•, a zanikajú dòom likvidácie týchto sústav tepelných zariadení alebo ich èastí.
DEVIATA ÈAS•
SPOLOÈNÉ A PRECHODNÉ
USTANOVENIA
§ 37
Vz•ah zákona k všeobecnému
predpisu o správnom konaní
Na rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21) ak tento zákon
neustanovuje inak.
§ 38
Prechodné ustanovenia
(1) Licencie alebo osvedèenia o registrácii vydané
pod¾a doterajších predpisov sa považujú za povolenia
pod¾a tohto zákona a ostávajú v platnosti dva roky po
nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(2) Držitelia povolenia pod¾a odseku 1, na ktorých sa
nevz•ahuje oznamovacia povinnos• pod¾a § 11, sú po vinní najneskôr v lehote 60 dní pred uplynutím plat nosti povolenia požiada• o vydanie povolenia pod¾a tohto zákona.
(3) Osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydané pod¾a
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doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2005.

pod¾a doterajších predpisov; tieto konania dokonèí ten
orgán, ktorý ich zaèal.

(4) Oprávnenia k cudzím nehnute¾nostiam, ako aj
obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred úèinnos•ou tohto zákona, zostávajú nedotknuté.

(7) Zmluvy o dodávke tepla uzatvorené pred úèinnos•ou tohto zákona zostávajú v platnosti jeden rok od nadobudnutia jeho úèinnosti. Zmluvní partneri sú povinní da• zmluvy do súladu s týmto zákonom do jedného
roka od nadobudnutia jeho úèinnosti, inak strácajú
platnos•.

(5) Ochranné pásma vytýèené pod¾a doterajších
predpisov a výnimky z nich zostávajú zachované aj po
nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(6) V konaniach o uložení pokuty za porušenie povinností pri podnikaní v tepelnej energetike zaèatých pred
nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa postupuje

§ 39
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005
okrem ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b), ktoré nadobudne úèinnos• 1. januára 2007.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 658/2004

Èiastka 277

Strana 6553

658
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 397/2002 Z. z. a zákona è. 442/2002 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. § 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:
„§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sie•ových odvetviach,
b) zriadenie, postavenie a pôsobnos• Úradu pre reguláciu sie•ových odvetví,
c) podmienky vykonávania regulovaných èinností
a práva a povinnosti regulovaných subjektov,
d) pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom,
e) konanie vo veciach pod¾a tohto zákona,
f) správne delikty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) sie•ovými odvetviami
1. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny
a s tým súvisiace služby,
2. výroba, preprava, distribúcia, uskladòovanie a dodávka plynu a s týmito èinnos•ami súvisiace služby,
3. výroba a rozvod tepla,
4. hromadné zásobovanie vodou verejnými vodovodmi a hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, 1b)
b) èinnos•ami v sie•ových odvetviach
1. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny
a poskytnutie podporných a systémových služieb,1)
2. výroba, preprava, distribúcia, uskladòovanie a dodávka plynu a poskytovanie podporných služieb,1)
3. výroba, distribúcia a dodávka tepla,1a)
4. prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,1b)

5. poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu
vodného toku,4)
6. poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom povrchových vôd a odberom
energetickej vody z vodných tokov, 4)
c) reguláciou zabezpeèenie nediskriminaèného a transparentného výkonu èinností v sie•ových odvetviach,
uplatnenie regulaèných opatrení zameraných na znižovanie rizík porušovania pravidiel hospodárskej sú•aže zneužitím dominantného postavenia na trhu
s tovarom a službami tak, aby sa chránili práva a povinnosti oprávnených odberate¾ov a domácností, ako
aj ukladanie a kontrola informaèných povinností
o podmienkach výroby a dodávky tovaru a služieb vrátane informaèných povinností o ich vplyve na životné
prostredie; regulácia zahrnuje aj uplatòovanie opatrení na zabezpeèenie spo¾ahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a služieb, opatrení na ochranu
spotrebite¾ov a opatrení na ochranu oprávnených záujmov držite¾ov povolení a osvedèení na vykonávanie
èinností v sie•ových odvetviach, ako aj opatrení na dosiahnutie primeranej návratnosti ich investícií,
d) regulovanou èinnos•ou vykonávanie èinností v sie •ových odvetviach, na ktoré sa vyžaduje povolenie
alebo osvedèenie pod¾a tohto zákona alebo pod¾a
osobitných predpisov1c) a ktorej podmienky vykonávania sú ustanovené v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch,1c)
e) regulovaným subjektom fyzická osoba alebo práv nická osoba, ktorá vykonáva regulovanú èinnos•
alebo ktorého práva a povinnosti upravuje tento zákon alebo osobitné predpisy,1c)
f) tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda a odvedená odpadová voda,1b)
g) službou v sie•ových odvetviach èinnosti, ktoré súvisia s dodaním tovaru a využitím hydroenergetického
potenciálu vodného toku,
h) regulaèným obdobím obdobie, poèas ktorého sa uplatòuje stanovený spôsob regulácie.
§3
Predmet regulácie
(1) Predmetom regulácie pod¾a tohto zákona a pod¾a
osobitných predpisov1c) je urèovanie alebo schva¾ovanie spôsobu, postupov a podmienok na
a) pripojenie a prístup do prenosovej sústavy, distribuènej sústavy, prepravnej siete a distribuènej siete
pod¾a osobitného predpisu,1)
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b) prenos elektriny a distribúciu elektriny na vymedzenom území,1)
c) prepravu plynu a distribúciu plynu na vymedzenom
území,1)
d) poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve,1e)
e) poskytovanie služieb prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy a služieb prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, 1f)
f) prístup a pripojenie nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete, výrobu a rozvod tepla.
(2) Predmetom regulácie pod¾a tohto zákona je ïalej
regulácia ceny tovarov a ceny poskytovaných služieb
v sie•ových odvetviach a urèenie podmienok ich uplatòovania (ïalej len „cenová regulácia“).
(3) Predmetom regulácie pod¾a tohto zákona je aj urèenie spôsobu, postupu a podmienok na
a) prevádzkovanie sústavy a siete,
b) dodávku elektriny a dodávku plynu domácnostiam,
c) výrobu, prenos a distribúciu elektriny vyrobenej
z obnovite¾ných zdrojov energie, elektriny vyrobenej
kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny
vyrobenej z domáceho uhlia.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 až 1f a 4 znejú:

„1) Zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov.
1a
) Zákon è. 657/ 2004 Z. z. o tepelnej energetike.
1b
) Zákon è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sie•ových odvetviach v znení neskorších
predpisov.
1c
) Zákon è. 656/2004 Z. z.
Zákon è. 657/2004 Z. z.
Zákon è. 442/2002 Z. z.
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon).
1d
) § 2 písm. c) zákona è. 656/2004 Z. z.
1e
) § 2 písm. b) a c) zákona è. 656/2004 Z. z.
1f
) § 2 písm. b) zákona è. 656/2004 Z. z.
4
) Zákon è. 364/2004 Z. z.“.

2. § 5 vrátane nadpisu znie:
„§ 5
Pôsobnos• úradu
(1) Úrad
a) zabezpeèuje transparentnú, nediskriminaènú a efektívnu hospodársku sú•až v sie•ových odvetviach pod¾a tohto zákona,
b) zabezpeèuje úèinné fungovanie trhu s tovarom a so
službami v sie•ových odvetviach,
c) urèuje alebo schva¾uje spôsob, postupy a podmienky na pripojenie a prístup do národnej sústavy alebo
siete,1)
d) urèuje alebo schva¾uje spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za prenos elektriny, distribúciu
elektriny, prepravu plynu a distribúciu plynu, za
poskytovanie podporných služieb a systémových
služieb na vyrovnanie sústavy alebo vyváženie
siete 1d) a za výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
e) rozhoduje o vydaní, zmene a o odòatí povolenia na
vykonávanie regulovaných èinností (ïalej len „povo-
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lenie“) pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov,1c)
f) vykonáva cenovú reguláciu pod¾a tohto zákona,
g) rozhoduje o sporoch o povinnosti zabezpeèi• prístup
do sústavy, siete, zásobníka a k akumulácii plynu
a o sporoch pri poskytovaní podporných služieb
a systémových služieb,1g)
h) rozhoduje o udelení doèasnej výnimky z povinnosti
zabezpeèi• prístup tretích strán do sústavy, siete
a do zásobníka 1h) a urèuje pravidlá a postupy riadenia a pride¾ovania kapacity významných plynárenských zariadení pod¾a osobitného zákona,1)
i) rozhoduje o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácie plynu pre prevádzkovate¾a siete,
j) rozhoduje vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov,1c)
k) rozhoduje o žiadostiach regulovaných subjektov
o vyòatí z regulácie,
l) ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom pod¾a § 12a,
m) ustanovuje rozsah, spôsob a pravidlá pre vedenie
oddelenej evidencie na úèely úètovníctva pod¾a osobitného predpisu 1i) pre potreby cenovej regulácie,
n) ustanovuje pravidlá a postupy na zverejòovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach
ich dodávky alebo poskytovania,
o) ustanovuje predmet, podmienky a rozsah cenovej
regulácie pod¾a tohto zákona,
p) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona a osobitných zákonov,lc)
q) vydáva potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie, 1j)
r) spolupracuje na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa regulácie
èinností v sie•ových odvetviach,
s) spolupracuje s regulaènými orgánmi èlenských štátov Európskej únie v oblasti svojej pôsobnosti,
t) sleduje úroveò dosiahnutej transparentnosti trhu
a hospodársku sú•až na trhu s tovarom a službami,
ktorých dodanie alebo poskytovanie je predmetom
regulácie pod¾a tohto zákona,
u) sleduje dodržiavanie pravidiel pre fungovanie trhu
s elektrinou a plynom,
v) sleduje a vyhodnocuje prijaté opatrenia zamerané
na riešenie predchádzania vzniku pre•aženia národnej sústavy a siete a na riešenie pre•aženia národnej
sústavy a siete a ukladá nové opatrenia na riešenie
týchto stavov,
w) sleduje èas, ktorý prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej siete a prevádzkovate¾ distribuènej
siete potrebuje na pripojenie a na opravu zariadení
sústavy alebo siete,
x) sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovate¾a
sústavy a siete týkajúcich sa
1. zabezpeèenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny, prepravy plynu, distribúcie plynu a uskladnenia plynu,
2. zabezpeèenia bezpeènosti dodávok elektriny, spo¾ahlivosti prenosu a distribúcie elektriny a primeranej prenosovej kapacity sústavy,
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3. zabezpeèenia bezpeènosti dodávok plynu, prepravy a distribúcie plynu,
4. zabezpeèenia dodržiavania nediskriminaèného
prístupu do sústavy a siete s osobitným zrete¾om
na integrované podniky,1e)
5. riadenia tokov elektriny v sústave vrátane cezhraniènej výmeny elektriny pod¾a osobitného predpisu,1k)
6. dodržiavania pravidiel pre vyrovnávanie nerovnováhy v sústave a v sieti,1c)
y) sleduje dodržiavanie povinnosti prevádzkovate¾a
sústavy alebo siete poskytnú• dotknutým stranám
informácie týkajúce sa
1. pripojenia k sústave alebo k sieti,
2. pride¾ovania kapacít sústavy alebo siete,
3. využitia kapacít spojovacích vedení a prepojení,1c)
z) sleduje dodržiavanie povinnosti vedenia oddelenej
evidencie na úèely úètovníctva pod¾a osobitného zákona,1i)
aa) sleduje dodržiavanie urèených podmienok na pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu,
bb) sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovate¾a
sústavy alebo siete urèených v osobitnom zákone, 1)
cc) rieši podnety úèastníkov trhu s elektrinou, plynom a teplom týkajúce sa stanovenia alebo schva¾ovania spôsobu, postupov a podmienok používaných na výpoèet cien a podmienok regulácie pod¾a
tohto zákona,
dd) ude¾uje výnimku z povinnosti prístupu do sústavy
a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre
existujúce spojovacie vedenia pod¾a osobitného
predpisu, 1)
ee) schva¾uje prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a
sústavy a siete a prevádzkovate¾a zásobníka ply nu,
ff) urèuje štandardy kvality dodávaných tovarov
a služieb poskytovaných pod¾a tohto zákona,
gg) ustanovuje èas a parametre kvality dodávky tepla
pre koneèného spotrebite¾a,
hh) ustanovuje parametre dodávky teplej úžitkovej
vody na odbernom mieste, pravidlá rozpoèítavania
množstva teplej úžitkovej vody pre koneèného
spotrebite¾a a pravidlá rozpoèítavania množstva
dodaného tepla pre koneèného spotrebite¾a,
ii) ustanovuje záväzné zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla pre odberate¾a a dodávate¾a
tepla, ak sa dodávate¾ a odberate¾ nedohodnú na
zmluvných podmienkach dodávky a odberu tepla,
jj) ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberate¾a alebo
koneèného spotrebite¾a od sústavy tepelných za riadení dodávate¾a a spôsob výpoètu týchto nákladov,
kk) ustanovuje spôsob overovania hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej
úèinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúciu
tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla
a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na
overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ako aj spôsob úhrady týchto ná kladov.
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(2) Úrad ïalej
a) uverejòuje vo Vestníku úradu a na internetovej
stránke úradu právoplatné rozhodnutia úradu,
b) uverejòuje správu o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
c) uverejòuje správu o èinnosti úradu s osobitným zrete¾om na èinnosti uvedené v odseku 1 písm. t), u), v)
a y) vo Vestníku úradu a na internetovej stránke
úradu,
d) poskytuje pre ministerstvo informácie o pridelených
kapacitách spojovacích vedení pre cezhraniènú výmenu elektriny, o ich alokácii a o výške úhrad za cezhraniènú výmenu elektriny pod¾a osobitného predpisu,1k)
e) poskytuje na požiadanie orgánov Európskej únie
údaje o regulovaných èinnostiach,
f) vedie a uverejòuje zoznamy držite¾ov povolení na vykonávanie regulovaných èinností, ak osobitné predpisy neustanovujú inak,1c)
g) informuje Európsku komisiu o
1. dôvodoch zamietnutia žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie èinnosti v energetike,
2. opatreniach na zabezpeèenie prístupu do •ažobných plynovodných sietí,
3. rozhodnutiach o udelení výnimky z povinnosti
umožni• prístup do prepravnej siete plynu, do distribuènej siete plynu alebo do zásobníka plynu,
4. podiele jednotlivých úèastníkov na trhu s elektrinou a o dodržiavaní pravidiel hospodárskej sú•aže v sie•ových odvetviach pod¾a ustanovení tohto
zákona a o prijatých opatreniach na zabezpeèenie
konkurencie na trhu a zlepšenie hospodárskej sú•aže; túto správu zasiela každoroène do 31. júla
do roku 2010 a od roku 2011 každé dva roky,
5. dovoze elektriny z tretích štátov; túto informáciu
zasiela Európskej komisii pravidelne štvr•roène,
h) predkladá Európskej komisii žiadosti o
1. udelenie výnimky z povinnosti prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre
existujúce spojovacie vedenia pod¾a osobitného
predpisu,1)
2. udelenie výnimky z povinnosti zabezpeèi• prístup
tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka pod¾a osobitného predpisu,1)
i) žiada o uverejnenie podrobností o výberovom konaní
v Úradnom vestníku Európskej únie v lehotách
ustanovených Úradom pre úradné publikácie Európskych spoloèenstiev.
(3) Úrad na dodržiavanie ustanovení tohto zákona
a osobitných zákonov1c)
a) vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona, osobitných zákonov 1c) a všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na ich vykonanie,
b) ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
c) ukladá pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
(4) Úrad okrem pôsobnosti pod¾a odsekov 1, 2 a 3 vykonáva aj ïalšiu pôsobnos• v oblasti regulácie prístupu
do prenosovej sústavy pre cezhranièné výmeny elektriny a rozhodovania o sporoch o prístupe do prenosovej
sústavy pre cezhranièné výmeny elektriny pod¾a oso bitného predpisu.1k)
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(5) Podrobnosti o spôsobe a lehotách uverejòovania
informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach
ich dodávky alebo poskytovania pod¾a odseku 1
písm. n) a štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovaných služieb pod¾a odseku 1 písm. ff) ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
Poznámky pod èiarou k odkazu lg až 1k znejú:

„1g)
1h
)
1i
)
1j
)
1k
)

Napríklad § 22, 24, 41, 43 a 52 zákona è. 656/2004 Z. z.
§ 52 zákona è. 656/2004 Z. z.
§ 19 zákona è. 656/2004 Z. z.
§ 32 zákona è. 656/2004 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1228/2003
zo dòa 26. júna 2003 o podmienkach pre prístup do siete pre
cezhranièné výmeny elektriny (Úradný vestník Európskej únie L
176, 15. 07. 2003) v znení nariadenia Rady (ES) è. 1223/2004 zo
dòa 28. júna 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 233, 02.
07. 2004).“.

3. V § 7 ods. 2 sa vypúš•ajú písmená e) a f).
Doterajšie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno e).
4. V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) rozhoduje o vyòatí regulovanej èinnosti z regulácie,
ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhových síl postaèuje na zachovanie úèelu sledovaného reguláciou,“.
5. V § 9 ods. 16 v prvej vete sa na konci slová „pod¾a
odsekov 8 až 11“ nahrádzajú slovami „pod¾a odseku 12
písm. b) až d)“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta,
ktorá znie:
„Ak ide o zánik èlenstva z dôvodu pod¾a odseku 12
písm. a), návrh na vymenovanie nového èlena sa predkladá v lehote do dvoch mesiacov pred uplynutím jeho
funkèného obdobia.“.
6. § 10 vrátane nadpisu znie:
„§ 10
Správa o èinnosti a hospodárení úradu
(1) Úrad každoroène predkladá Národnej rade Slovenskej republiky do 31. mája nasledujúceho roka
správu o èinnosti a hospodárení úradu, správu o uskutoèòovaní regulaènej politiky a správu o výsledkoch plnenia úloh pod¾a § 5.
(2) Ak Národná rada Slovenskej republiky požiada
o doplnenie týchto správ, úrad je povinný tak urobi• do
15 dní od doruèenia tejto žiadosti.“.
7. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Regulované èinnosti možno vykonáva• na základe oznámenia alebo na základe a v rozsahu povolenia
vydaného úradom pod¾a tohto zákona alebo osobitného
predpisu.1c)“.
8. § 12 vrátane nadpisu znie:
„§ 12
Cenová regulácia
(1) Cenovej regulácii podlieha
a) výroba elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov
energie, elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou
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elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho
uhlia,
b) pripojenie do sústavy a siete, v prípade zásobníkov
v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
c) pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu do
sústavy alebo do siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
d) prístup do sústavy a siete, v prípade zásobníkov
v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
e) prenos a distribúcia elektriny,
f) dodávka elektriny pre domácnosti,
g) poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,
h) poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, v prípade zásobníkov v rozsahu
vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
i) preprava a distribúcia plynu,
j) dodávka plynu pre domácnosti,
k) výroba, distribúcia a dodávka tepla,
l) výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným
vodovodom,
m) odvedenie a èistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
n) poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku a s úpravou, dodávkou a odberom
povrchových vôd a odberom energetickej vody z vodných tokov.
(2) Regulaèná rada vypracuje návrh regulaènej politiky na nastávajúce regulaèné obdobie, ktorého súèas•ou je aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie
a návrh spôsobu vykonávania cenovej regulácie; tento
návrh predloží predseda regulaènej rady do 15. marca
kalendárneho roka na nasledujúce regulaèné obdobie
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“) a zároveò ho uverejní na svojej in ternetovej stránke. Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky a svoj posudok
zašle predsedovi regulaènej rady do 15. apríla.
(3) Predseda regulaènej rady posudok ministerstva
pod¾a odseku 2 aj s návrhom na stanovisko regulaènej
rady k tomuto posudku z h¾adiska rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie predloží na rokovanie regulaènej rady. Regulaèná rada po
prerokovaní posudku ministerstva a stanoviska predsedu regulaènej rady rozhodne o rozsahu cenovej regulácie a spôsobe vykonávania cenovej regulácie na na sledujúce regulaèné obdobie.
(4) Regulaènou radou schválený rozsah cenovej re gulácie a spôsob jej vykonania úrad vyhlási všeobecne
záväzným právnym predpisom do 30. júna kalendárneho roka na nasledujúce regulaèné obdobie.
(5) Regulovaný subjekt pod¾a vyhláseného rozsahu
cenovej regulácie a spôsobu vykonania cenovej regulácie predloží úradu návrh ceny tovaru alebo ceny služieb (ïalej len „návrh ceny“)
a) do 31. augusta kalendárneho roka pre èinnosti uvedené v odseku 1 písm. b), c), d), e), g), h), i) a n),
b) do 31. októbra kalendárneho roka pre ostatné èin nosti uvedené v odseku 1.
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(6) Úrad návrh ceny predložený regulovaným subjektom posúdi. Ak je návrh ceny v súlade s vyhláseným
rozsahom cenovej regulácie a spôsobom vykonania cenovej regulácie, návrh ceny schváli, o èom vydá rozhodnutie do 30 dní od doruèenia návrhu ceny. Toto rozhodnutie doruèí úèastníkovi konania, uverejní vo Vestníku
úradu a na internetovej stránke úradu. Vydanie cenového rozhodnutia oznámi v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.5)
(7) Spôsob vykonania cenovej regulácie tovaru alebo
služby, ktorého dodanie alebo poskytnutie je regulovanou èinnos•ou pod¾a tohto zákona, môže by• urèený
ako
a) priame urèenie maximálnej ceny alebo pevnej ceny,
alebo porovnate¾nej ceny alebo
b) urèenie spôsobu výpoètu maximálnej ceny alebo
pevnej ceny, alebo porovnate¾nej ceny, prièom spôsob výpoètu ceny musí zoh¾adòova• oprávnené náklady a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií,
ktoré možno do ceny zapoèíta•; rozsah oprávnených
nákladov musí zoh¾adòova• rozsah potrebných in vestícií na zabezpeèenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete vrátane alikvótnej èasti povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických
zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými pod¾a
osobitného predpisu, 6b) alebo
c) urèenie rozsahu oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny zapoèíta•; rozsah oprávnených nákladov
musí zoh¾adòova• rozsah potrebných investícií na
zabezpeèenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete vrátane alikvótnej èasti povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení
a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými pod¾a osobitného
predpisu,6b) alebo
d) urèenie výšky primeraného zisku vrátane rozsahu
investícií, ktoré možno zapoèíta•, prièom výška
primeraného zisku musí zoh¾adòova• rozsah potrebných investícií na zabezpeèenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete. Pri urèení výšky pri meraného zisku sa zoh¾adní aj alikvótna èas•
povinných odvodov na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým
palivom a rádioaktívnymi odpadmi odvádzanými
pod¾a osobitného predpisu. 6b)
(8) Jednotlivé spôsoby cenovej regulácie pod¾a odseku 7 možno spája• alebo kombinova•. Spôsob cenovej
regulácie prepravy plynu sa urèí ako priame urèenie
porovnate¾nej ceny, ktorá sa urèí porovnaním ceny za
prepravu plynu v Slovenskej republike s cenami za prepravu plynu v ostatných èlenských štátoch; pri tomto
spôsobe urèenia ceny za prepravu plynu úrad zoh¾adní
zmluvy o tranzite plynu cez územie Slovenskej republiky uzatvorené pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona.
(9) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym
predpisom rozsah a štruktúru oprávnených nákladov
a spôsob urèenia výšky primeraného zisku; v tomto
predpise môže v záujme predchádzania stavu núdze
a odstránenia stavu núdze a vo všeobecnom hospodár-
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skom záujme ustanovi• aj najvyššiu mieru primeraného zisku.
(10) Na úèely tohto zákona
a) maximálnou cenou je cena, ktorú nie je možné prekroèi•,
b) pevnou cenou je cena, ktorú nie je možné meni•,
c) porovnate¾nou cenou je cena urèená porovnaním
1. oprávnených nákladov alebo nákladových položiek regulovaných èinností s oprávnenými nákladmi alebo s nákladovými položkami rovnakej
èinnosti alebo porovnate¾nej èinnosti, ako je regulovaná èinnos• v Slovenskej republike alebo
v èlenských štátoch Európskej únie (ïalej len
„èlenský štát“), alebo
2. oprávnených nákladov alebo nákladových položiek jednotlivých procesov, ktoré tvoria èinnos•,
s nákladmi alebo s nákladovými položkami, z ktorých sa skladajú jednotlivé procesy tvoriace regulovanú èinnos• v Slovenskej republike alebo
v ostatných èlenských štátoch, alebo
3. štandardných položiek tvoriacich štruktúru ceny
regulovanej èinnosti so štandardnými položkami
tvoriacimi štruktúru ceny regulovanej èinnosti v ostatných èlenských štátoch,
4. ceny za regulovanú èinnos• s cenami regulovaných èinností v ostatných èlenských štátoch,
d) tarifou je pevná cena tovaru alebo pevná cena služby
viažuca sa na technickú jednotku.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

„6b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1994 Z. z.
o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení
a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi v znení neskorších predpisov.“.

9. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 12a
Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom
(1) Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a ply nom upravujú práva a povinnosti úèastníkov trhu
a podmienky potrebné na nediskriminaèné a transparentné organizovanie trhu s elektrinou a plynom (ïalej
len „pravidlá trhu“).
(2) Pravidlá trhu ustanovujú najmä podmienky
a) prístupu do sústavy a do siete, 1)
b) cezhraniènej výmeny elektriny pod¾a osobitného
predpisu, 1k)
c) prístupu do zásobníka plynu a prístupu k akumulácii plynu,1)
d) prístupu a pripojenia nových výrobcov elektriny
a plynu do sústavy alebo do siete,
e) pripojenia do sústavy alebo do siete,
f) prenosu elektriny a prepravy plynu,
g) distribúcie elektriny a plynu,
h) dodávky elektriny a plynu v rozsahu potrebnom na
efektívne fungovanie trhu,
i) poskytovania podporných služieb,
j) dodávky regulaènej elektriny,
k) poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,
l) dodávky elektriny a plynu domácnostiam,
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m) výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie, kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
n) poskytovania univerzálnej služby, 1e)
o) prevzatia zodpovednosti za odchýlky jednotlivých
úèastníkov trhu a za odchýlky sústavy, spôsob vy hodnocovania, zúètovania a vysporiadania odchýlok
jednotlivých úèastníkov trhu a odchýlky sústavy.
(3) Podmienkami potrebnými na organizovanie trhu
s elektrinou a plynom sú aj urèenie
a) lehoty na pripojenie k sústave alebo k sieti a lehoty
na vykonanie údržby a opravy sústavy alebo siete,
lehoty na dodávku elektriny alebo plynu a lehoty na
poskytnutie služby,
b) spôsobu predchádzania vzniku pre•aženia a riešenia pre•aženia národnej sústavy alebo siete,
c) postupov na vyhodnocovanie odchýlky úèastníka
trhu a odchýlky sústavy,
d) rozsahu a spôsobu zabezpeèenia podporných služieb,
e) rozsahu a spôsobu dodávky regulaènej energie,
f) podmienok použitia typových diagramov odberu
elektriny alebo plynu,1)
g) rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejòovaní informácií prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a siete,
h) spôsobu uverejòovania informácií o využití kapacity
cezhraniènej výmeny elektriny, využitia kapacity
národnej sústavy a siete.1k)
(4) Pravidlá trhu zahrnujú aj obchodné podmienky
pre úèastníkov trhu s elektrinou a plynom, ktoré obsahujú najmä
a) podmienky za dodávky elektriny vrátane dodávky
regulaènej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam,
b) podmienky za poskytnutie podporných služieb a systémových služieb,
c) podmienky za dodávky elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie, kombinovanou výrobou
elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho
uhlia,
d) podmienky vyúètovania za dodávky elektriny vrátane dodávky regulaènej elektriny a dodávky elektriny
domácnostiam,
e) podmienky vyúètovania za poskytnuté podporné
služby a systémové služby,
f) podmienky vyúètovania za dodávky elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie,1j) kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej
z domáceho uhlia,
g) podmienky vysporiadania odchýlky úèastníka trhu
a odchýlky sústavy,1)
h) podmienky ochrany domácnosti.
(5) Pravidlá trhu pod¾a odsekov 1 až 4 na návrh úradu ustanoví vláda nariadením do troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(6) Prevádzkovate¾ sústavy a siete a prevádzkovate¾
zásobníka plynu je povinný zapracova• pravidlá trhu
vydané pod¾a odseku 5 do prevádzkového poriadku
a predloži• na schválenie úradu najneskôr do dvoch
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mesiacov od úèinnosti nariadenia vlády vydaného pod¾a odseku 5. Úradom schválený prevádzkový poriadok
je záväzný pre úèastníkov trhu.“.
10. § 13, 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
„§ 13
Práva a povinnosti regulovaného subjektu
(1) Regulovaný subjekt má právo
a) poda• návrh na zmenu rozhodnutia o regulácii,
b) žiada• o vyòatie z regulácie,
c) podáva• opravné prostriedky proti rozhodnutiam
úradu a regulaènej rady, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Regulovaný subjekt je povinný
a) vykonáva• regulovanú èinnos• v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, 1c)
b) dodržiava• urèený spôsob cenovej regulácie a uskutoèòova• dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo urèenými cenami,
c) predloži• návrh na urèenie ceny tovaru alebo služby,
ktorých cena je regulovaná, spôsobom a v rozsahu
pod¾a všeobecne záväzného právneho predpisu vy daného úradom,
d) vies• oddelenú evidenciu na úèely úètovníctva pre
potreby regulácie pod¾a osobitného predpisu,1i)
e) poskytnú• na požiadanie úradu podklady o vedení
oddelenej evidencie na úèely úètovníctva pod¾a osobitného predpisu, 1i) ako aj podklady potrebné na
vyèíslenie rozsahu získaného prospechu z nedodržania urèeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania cenového rozhodnutia úradu,
f) predklada• úradu roènú úètovnú závierku schválenú audítorom vrátane preh¾adu o vzájomných finanèných a iných transakciách medzi prepojenými
podnikmi,1)
g) dodržiava• štandardy kvality dodávaného tovaru
a poskytovanej služby ustanovené úradom,
h) vykona• opatrenia uložené úradom,
i) dodržiava• pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou
a plynom,
j) vies• a uchováva• evidenciu o cene tovaru a služby
vrátane kalkulácie nákladov a zisku poèas piatich
rokov po skonèení dodávky tovaru alebo poskytnutia služby a na vyžiadanie predloži• úradu,
k) predklada• úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré urèí úrad, údaje o
1. cene elektriny a plynu a o dodacej lehote elektriny
a plynu koneènému odberate¾ovi elektriny1f) a koneènému odberate¾ovi plynu, 1d)
2. používanom spôsobe regulácie ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3. množstve spotreby elektriny a plynu pod¾a jednotlivých kategórií odberate¾ov,
4. preh¾ad o jednotlivých kategóriách odberate¾ov
elektriny a plynu,
l) na požiadanie poskytnú• bezodplatne úradu údaje
potrebné na výkon pôsobnosti úradu,
m) umožni• úradu a Štatistickému úradu Európskych
spoloèenstiev kontrolu údajov poskytovaných pod¾a
písmena k),
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n) umožni• povereným zamestnancom úradu a fyzickým osobám alebo právnickým osobám povereným
úradom na vykonanie kontroly (ïalej len „zamestnanec kontroly“) a prizvaným osobám vstup do objektov, zariadení a na pozemky regulovaného sub jektu,
o) zverejni• platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania spôsobom a v lehotách ustanovených úradom,
p) poskytova• úradu potrebnú súèinnos• pri výkone
pôsobnosti úradu pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov1c) v lehotách urèených úradom, najmä
poskytova• mu potrebné pravdivé podklady a informácie,
q) umožni• prístup do sústavy, siete alebo zásobníka
ïalším osobám pod¾a osobitného predpisu1) a roz hodnutia úradu.
Konanie
§ 14
(1) Konanie o cenovej regulácii (ïalej len „cenové konanie“) sa zaèína podaním návrhu ceny regulovaným
subjektom alebo z podnetu úradu.
(2) Úèastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh.
(3) Návrh ceny obsahuje najmä
a) oznaèenie regulovaného subjektu,
b) návrh ceny pod¾a schváleného spôsobu urèenia ceny,
c) ostatné podklady urèené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré vydá úrad.
(4) Úrad rozhodne o návrhu ceny vydaním cenového
rozhodnutia (ïalej len „rozhodnutie“), ktoré doruèí
úèastníkovi konania a zároveò uverejní vo Vestníku
úradu a na internetovej stránke úradu.
(5) Ak je návrh ceny neúplný alebo je v rozpore s urèeným spôsobom regulácie ceny, vyzve úèastníka cenového konania, aby v lehote urèenej úradom odstránil
nedostatky. Úrad návrh ceny zamietne, ak úèastník cenového konania v lehote urèenej úradom neodstránil
nedostatky návrhu; v takomto prípade môže úrad urèi•
cenu na základe konania z vlastného podnetu úradu aj
bez návrhu ceny úèastníkom cenového konania.
(6) Rozhodnutie pod¾a odseku 5 úrad doruèí úèastníkovi cenového konania a uverejní spôsobom pod¾a odseku 4.
(7) Úrad konanie zastaví, ak regulovaný subjekt zomrel alebo zanikol.
(8) Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh
úèastníka cenového konania rozhodnutie zmeni• alebo
zruši•,
a) ak bolo vydané na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov predložených úèastníkom cenového konania,
b) v prípade stavov núdze,7)
c) ak nastali zmeny v spôsobe a v rozsahu regulácie ceny,
d) ak došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri urèení ceny.
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(9) Ak úèastník cenového konania požiada úrad
o poskytnutie informácie o spôsobe urèenia ceny, na
základe ktorej vydal rozhodnutie, úrad je povinný túto
informáciu poskytnú•.
(10) Zamestnanci úradu sú povinní zachováva• mlèanlivos• o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri
cenovom konaní, ak ich od tejto povinnosti písomne
neoslobodí úèastník cenového konania.
(11) Na cenové konanie sa vz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje
inak a s výnimkou ustanovení oddielov 1 až 4 štvrtej èasti
a piatej èasti všeobecného predpisu o správnom konaní.8)
(12) Proti rozhodnutiu vydanému v cenovom konaní
nie je prípustný riadny opravný prostriedok.
(13) Zákonnos• postupu úradu v cenovom konaní je
preskúmate¾ná súdom.11) Ustanovenia všeobecného
predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonate¾nosti rozhodnutia sa nepoužijú.
§ 15
(1) Konanie vo veciach pod¾a § 5 ods. 1 písm. e) až k)
sa zaèína z podnetu úradu alebo na návrh úèastníka
konania.
(2) Úèastníkom konania pod¾a § 5 ods. 1 písm. e), k),
cc) a ee) je navrhovate¾, vo veciach pod¾a § 5 ods. 1
písm. g) a h), i) a j) navrhovate¾ a prevádzkovate¾ sústavy alebo siete, alebo zásobníka.
(3) V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne prí slušný odbor úradu.
(4) Ústne konanie na prvom stupni je verejné s vý nimkou, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak
skutoènosti, ktoré sa majú prerokova• alebo predloži•
v konaní, majú povahu utajovanej skutoènosti alebo
tajomstva chráneného osobitnými predpismi. 9)
(5) O odvolaní rozhoduje regulaèná rada.
(6) Rokovanie regulaènej rady vo veci odvolania je neverejné.
(7) Na konanie pod¾a odsekov 1 až 6 sa vz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní 8) s výnimkami uvedenými v tomto zákone.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 14 zákona è. 656/2004 Z. z.
§ 28 zákona è. 657/2004 Z. z.“.

V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, slu žobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií
a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 38 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách
v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej
národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov, § 17 Obchodného zákonníka, zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných
údajov v informaèných systémoch.“ nahrádza citáciou
„Napríklad zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 91 zákona
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è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finanèných orgánov v znení neskorších predpisov, § 17
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení zákona è. 602/2003 Z. z.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúš•a.
11. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 15a
Kontrola
(1) Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je
a) dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti regulácie sie•ových odvetví,
b) overovanie správnosti a pravdivosti dokladov pred kladaných na úèely vyhodnocovania vývoja cien,
regulácie cien a na konanie o porušení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti regulácie sie•ových odvetví,
c) overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu
zistených nedostatkov.
(2) Kontrola sa zaèína dòom, keï zamestnanec kontroly predloží kontrolovanému subjektu písomné poverenie na vykonanie kontroly.
(3) Poverenie úradu na výkon kontroly obsahuje
a) oznaèenie subjektu,
b) meno, priezvisko, bydlisko alebo názov a sídlo za mestnanca kontroly a prizvanej osoby,
c) predmet kontroly,
d) deò zaèatia kontroly,
e) dátum a miesto vyhotovenia poverenia,
f) odtlaèok peèiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu
a podpis zamestnanca úradu oprávneného na udelenie poverenia.
(4) Úrad, zamestnanci kontroly a prizvané osoby
a kontrolované subjekty pri výkone kontroly pod¾a
odseku 1 postupujú pod¾a základných pravidiel
kontrolnej èinnosti ustanovených v osobitnom predpise.11a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona
è. 502/2001 Z. z.“.
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12. V § 16 odseky 1 a 2 znejú:
„§ 16
Správne delikty
(1) Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe
uloži• pokutu za porušenie tohto zákona
a) od 10 miliónov Sk do 100 miliónov Sk za porušenie
povinností pod¾a § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, § 13 ods. 2
písm. a), g) a i),
b) od 1 milióna Sk do 10 miliónov Sk za porušenie povinností pod¾a § 13 ods. 2 písm. b), c), d), f), h), j), l),
o), p) a q),
c) od 100 000 Sk do 1 milióna Sk za porušenie povinností pod¾a § 13 ods. 2 písm. e), k), m) a n),
d) do výšky rozdielu medzi uplatnenou cenou a cenou
zahrnujúcou ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,
e) do výšky vyèísleného rozsahu prospechu získaného
z nedodržania úradom urèeného spôsobu regulácie
ceny alebo z nedodržania rozhodnutia úradu.
(2) Pokuty pod¾a odseku 1 písm. a), b) a c) možno
kombinova• s pokutami pod¾a písmena d) alebo e); pri
opakovanom porušení povinnosti možno pokuty uložené pod¾a odseku 1 zvýši• až na dvojnásobok výšky posledne uloženej pokuty.“.
13. § 18 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Konania o porušení cenovej disciplíny zaèaté
pred úèinnos•ou tohto zákona dokonèia cenové kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti pod¾a osobitného zákona2) pod¾a doterajších predpisov.
(5) Cenové rozhodnutia úradu a všeobecne záväzné
právne predpisy vydané na základe doterajšieho zákona zostávajú v platnosti do nadobudnutia právoplatnosti cenových rozhodnutí alebo do nadobudnutia
úèinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona.“.
14. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 20a
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
15. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
„Príloha
k zákonu è. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH
SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 90/377/EHS zo dòa 29. júna 1990 o postupe Spoloèenstva pre zlepšenie preh¾adnosti cien plynu
a elektrickej energie úètovaných priemyselným koncovým odberate¾om (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 185, 17. 07. 1990 ) v znení smernice Rady 93/87/EHS zo dòa 22. októbra 1993 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 277, 10. 11. 1993) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 1882/2003 zo dòa
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29. septembra 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 284, 31. 10. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES zo dòa 26. júna 2003 o spoloèných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a ktorou sa zrušuje smernica 96/92/ES (Úradný vestník Európskej únie L 176, 15. 07. 2003)
v znení smernice Rady 2004/85/ES zo dòa 28. júna 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 236, 07. 07. 2004).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES zo dòa 26. júna 2003, ktorá sa týka spoloèných pravidiel
pre vnútorný trh so zemným plynom a ktorou sa zrušuje smernica 98/30/ES (Úradný vestník Európskej únie L
176, 15. 07. 2003).“.
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení

vykonaných zákonom è. 397/2002 Z. z., zákonom
è. 442/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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659
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z. a zákona è. 539/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno s) znie:
„s) finanèným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným
právom kúpy prenajatej veci, ak
1. vlastnícke právo bez zbytoèného odkladu po skonèení nájmu má pod¾a zmluvy prejs• na nájomcu
za kúpnu cenu, ktorá nie je vyššia, ako by bola
zostatková cena prenajatého hmotného majetku,
ktorú by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní majetku, a
2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania pod¾a § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky,
prièom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny
podmienok na nového nájomcu táto podmienka
platí na nájomnú zmluvu ako celok,“.
2. § 2 sa dopåòa písmenom t), ktoré znie:
„t) daòovníkom èlenského štátu Európskej únie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha
zdaneniu na území tohto èlenského štátu Európskej únie z príjmov plynúcich zo zdrojov na území
tohto èlenského štátu Európskej únie, ako aj zo
zdrojov mimo územia tohto èlenského štátu Európskej únie a ktorá na území Slovenskej republiky nie
je daòovníkom s neobmedzenou daòovou povinnos•ou.“.
3. § 2 sa dopåòa písmenom u), ktoré znie:
„u) úèelovým sporením vkladanie finanèných prostriedkov do banky alebo platenie poistného na ži votné poistenie, alebo investovanie finanèných
prostriedkov prostredníctvom spoloènosti poskytujúcej investièné služby alebo služby v oblasti kolektívneho investovania, ktorá je pod¾a osobitných
predpisov oprávnená takúto službu poskytova•, na
zabezpeèenie príjmu plynúceho daòovníkovi po dovàšení 55 rokov života.“.
4. V § 3 ods. 2 písm. f) sa za slovo „akcií7)“ vkladajú
slová „a podielov7a)“ a slovo „vrátane“ sa nahrádza slovami „ako aj príjem plynúci z dôvodu“.

Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 144 a 223 Obchodného zákonníka.“.

5. § 4 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) U daòovníka s príjmami z podnikania (§ 6) sa
základ dane zis•uje vždy za kalendárny rok, a to aj vtedy, ak bol na daòovníka vyhlásený konkurz alebo bolo
povolené vyrovnanie; na tento úèel je daòovník povinný
zostavi• úètovnú závierku k poslednému dòu kalendárneho roka, prièom povinnos• zostavi• úètovnú závierku
pod¾a osobitného predpisu 77) týmto nie je dotknutá.“.
6. V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a príjmy plynúce doktorandom z doktorandského štúdia“.
7. V § 5 ods. 7 písm. b) sa vypúš•a odkaz 19 vrátane
poznámky pod èiarou k odkazu 19.
8. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „príbuzných autorskému právu,27)“ nahrádzajú slovami „súvisiacich s autorským právom,27)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

„27) Napríklad zákon è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných
vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov,
zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.

9. Poznámka pod èiarou k odkazu 29 znie:

„29) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10. V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Ak daòovník, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, alebo daòovník, ktorý je platite¾om
dane z pridanej hodnoty len èas• zdaòovacieho obdobia, neuplatní preukázate¾né daòové výdavky, môže
uplatni• výdavky vo výške 25 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daòovníka, ktorý má príjmy len z vykonávania remeselných živností pod¾a osobitného predpisu,33) ktorý môže uplatni• výdavky vo
výške 60 %. Ak daòovník s príjmami pod¾a odseku 3 nie
je platite¾om dane z pridanej hodnoty, alebo je platite¾om dane z pridanej hodnoty len èas• zdaòovacieho obdobia, neuplatní preukázate¾né daòové výdavky, môže
uplatni• výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov. Ak daòovník uplatní výdavky pod¾a tohto odseku, v sumách
výdavkov sú zahrnuté všetky daòové výdavky daòovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je
daòovník povinný plati•; toto poistné a príspevky si
môže daòovník uplatni• vo výdavkoch v preukázanej
výške. Daòovník poèas uplatòovania výdavkov týmto
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spôsobom je povinný vies• evidenciu o príjmoch v èasovom slede, o zásobách a o poh¾adávkach.“.
11. V § 7 ods. 1 písm. d) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa
posudzuje aj odstupné vyplácané pod¾a osobitného
predpisu,35)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 35 znie:

„35) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V § 8 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „prièom pri nehnute¾nostiach sa vychádza z hodnoty v èase nadobudnutia zistenej pod¾a osobitného
predpisu,37a )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Napríklad zákon è. 382/2004 Z. z.“.

13. V § 8 ods. 10 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovate¾a
alebo organizátora hry, sú•aže alebo žrebovania, alebo
poskytovate¾a výhry alebo ceny.“.
14. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v òom
mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu
dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem
1. príjmov z predaja týchto nehnute¾ností, ktoré boli
zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich
rokov odo dòa ich vyradenia z obchodného majetku a
2. príjmov, ktoré plynú daòovníkovi pod¾a zmluvy
o budúcom predaji týchto nehnute¾ností uzavretej do dvoch rokov od zaèiatku trvalého pobytu
v nich alebo do piatich rokov odo dòa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keï kúpna zmluva
bude uzatvorená až po dvoch rokoch od zaèiatku
trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dòa
ich vyradenia z obchodného majetku,“.
15. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „nehnute¾nosti, ak
nejde o predaj nehnute¾nosti pod¾a písmen a) a c)“ nahrádzajú slovami „nehnute¾nosti, na ktorú sa nevz•ahuje oslobodenie pod¾a písmena a) alebo c)“ a slová za
bodkoèiarkou vrátane bodkoèiarky sa vypúš•ajú.
16. V § 9 ods. 1 písm. c) sa za slovo „manželov“ vkladajú slová „okrem nehnute¾nosti, na ktorú sa vz•ahuje
oslobodenie od dane pod¾a písmena a)“.
17. V § 9 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: „vrátane odpisu záväzkov voèi verite¾om, ktorí
v konkurze alebo vyrovnaní neuplatnili svoje poh¾adávky voèi daòovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri
odpise záväzkov u daòovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, a u daòovníka, ktorý sa zrušuje zrušením
konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostaèuje
na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty,“.
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18. Poznámka pod èiarou k odkazu 39 znie:

„39) Napríklad zákon è. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších
predpisov, zákon è. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom.“.

19. V § 9 ods. 1 písm. h) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak takto vy medzené príjmy presiahnu pä•násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaòovacieho obdobia, do základu dane sa zahrnú len príjmy
nad takto ustanovenú sumu; výdavky nezahrnuté do
základu dane, priraïované k sume oslobodených príjmov sa urèia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahrnutým do
základu dane,“.
20. Poznámka pod èiarou k odkazu 46 znie:

„46) Zákon è. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004
Z. z.“.

21. V § 9 ods. 2 písm. k) sa za slovo „štipendiá51)“
vkladajú slová „okrem doktorandského štipendia“.
22. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
„r) úroky a iné výnosy z vkladov, z úverov a pôžièiek,
z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových
certifikátov, depozitných certifikátov, pokladnièných poukážok, vkladových listov a iných cenných
papierov a vkladov postavených im na roveò plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky fyzickej
osobe, ktorá je daòovníkom iného èlenského štátu
Európskej únie a ktorá je koneèným príjemcom takýchto príjmov.“.
23. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenami s) a t), ktoré
znejú:
„s) výnosy zo štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
vydaných a registrovaných v zahranièí,
t) finanèné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná.“.
24. § 9 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Dòom vyradenia majetku z obchodného majetku
daòovníka sa rozumie deò, v ktorom daòovník posledný raz úètoval majetok v úètovníctve alebo uvádzal
v evidencii pod¾a § 6 ods. 11.“.
25. V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „vlastný príjem“
vkladajú slová „v príslušnom zdaòovacom období“.
26. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
„c) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené pod¾a osobitného predpisu,35)
d) úèelové sporenie.“.
27. V § 11 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „alebo výsluhového príspevku vyplácaného, ak služobný pomer trval
aspoò 15 rokov65)“ vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 65.
28. V § 11 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo ak má manželka (manžel) vlastné príjmy v prí slušnom zdaòovacom období, o sumu zodpovedajúcu
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jednej dvanástine rozdielu vypoèítaného pod¾a odseku 1 písm. b)“.
29. § 11 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Príspevky daòovníka na doplnkové dôchodkové
sporenie pod¾a odseku 1 písm. c) a finanèné prostriedky vynaložené daòovníkom na úèelové sporenie pod¾a
odseku 1 písm. d) je možné odpoèíta• od základu dane
vo výške preukázate¾ne zaplatenej v zdaòovacom období, v úhrne najviac do výšky 12 000 Sk. Na uplatnenie
nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a odseku 1
písm. c) je podmienkou splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu 35) a na uplatnenie nezdanite¾nej èasti
základu dane pod¾a odseku 1 písm. d) musia byt’ splnené tieto podmienky:
1. dojednaná doba platenia úèelového sporenia je najmenej desa• rokov, prièom daòovník nie je oprávnený požadova• plnenie z úèelového sporenia pred
uplynutím tejto lehoty, a súèasne
2. plnenie z úèelového sporenia nastane najskôr dovàšením 55 rokov veku daòovníka.
(6) Ak daòovník nedodrží podmienky ustanovené
v odseku 5, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a platieb úèelového sporenia, o ktorú si v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach znížil základ dane, je povinný zvýši• základ dane
do troch zdaòovacích období od skonèenia zdaòovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených
podmienok.“.
30. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Predmetom dane daòovníka, ktorý je
a) správcovskou spoloènos•ou a vytvára podielové fondy,66) sú len príjmy správcovskej spoloènosti,
b) doplnkovou dôchodkovou spoloènos•ou a vytvára
doplnkové dôchodkové fondy,35) sú len príjmy doplnkovej dôchodkovej spoloènosti.“.
31. V § 12 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „doplnkové dôchodkové pois•ovne, 35)“.
32. V § 12 ods. 7 písm. d) sa za slovo „akcií 7)“ vkladajú slová „a podielov7a)“ a slovo „vrátane“ sa nahrádza
slovami „ako aj príjem plynúci z dôvodu“.
33. V § 13 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: „vrátane odpisu záväzkov voèi verite¾om, ktorí
v konkurze alebo vyrovnaní neuplatnili svoje poh¾adávky voèi daòovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daòovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím
návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daòovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,“.
34. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e) úroky z úètov vyplácané Štátnej pokladnici,
f) výnosy zo štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
vydaných a registrovaných v zahranièí,
g) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžièiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pok ladnièných poukážok vkladových listov a iných
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cenných papierov a vkladov postavených im na roveò plynúce zo zdroja na území Slovenskej
republiky právnickej osobe, ktorá je daòovníkom
èlenského štátu Európskej únie a ktorá je aj koneèným príjemcom týchto príjmov od daòovníka pod¾a
§ 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dòa výplaty
príjmu, poèas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po
sebe
1. daòovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní koneèného príjemcu tohto príjmu alebo
2. koneèný príjemca tohto príjmu má najmenej
25 % priamy podiel na základnom imaní daòovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v èlenskom štáte
Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel
na základnom imaní daòovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveò má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní koneèného príjemcu tohto príjmu,
h) finanèné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná.“.
35. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
„i) príjmy pod¾a § 16 ods. 1 písm. e) prvého bodu plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daòovníkom èlenského štátu
Európskej únie a ktorá je aj koneèným príjemcom
týchto príjmov od daòovníka pod¾a § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dòa výplaty príjmu, poèas
obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov
bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daòovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní koneèného príjemcu tohto príjmu alebo
2. koneèný príjemca tohto príjmu má najmenej
25 % priamy podiel na základnom imaní daòovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v èlenskom štáte
Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel
na základnom imaní daòovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveò má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní koneèného príjemcu tohto príjmu.“.
36. V § 14 ods. 3 druhá veta znie: „Základ dane daòovníka, ktorý je doplnkovou dôchodkovou spoloènos•ou vytvárajúcou doplnkové dôchodkové fondy, sa zis•uje len za doplnkovú dôchodkovú spoloènos•.“.
37. V § 14 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Táto
èas• základu dane alebo èas• daòovej straty sa zahrnuje do základu dane v tom zdaòovacom období, za ktoré
verejná obchodná spoloènos• podala daòové priznanie.“.
38. V § 17 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) u daòovníka úètujúceho v sústave jednoduchého
úètovníctva1) alebo u daòovníka, ktorý vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu
medzi príjmami a výdavkami,“.

Èiastka 277

Zbierka zákonov è. 659/2004

39. V § 17 sa odsek 3 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
„i) príjem a obstarávacia cena cenného papiera úètovaná do výdavkov (nákladov) pri zabezpeèovacom
prevode cenného papiera u dlžníka a pri spätnom
prevode cenného papiera u verite¾a.“.
40. V § 17 odseky 15 až 17 znejú:
„(15) Pri zrušení opravných položiek a zrušení rezerv
na úèet nerozdelený zisk minulých rokov1) sa základ
dane zvyšuje o zaúètovanú výšku zostatkov týchto úètov, ak ich tvorba je považovaná za daòový výdavok. Ak
sú v súlade s úètovníctvom1) opravy chýb nákladov
uznaných za daòové výdavky a opravy chýb výnosov zahrnovaných do zdanite¾ných príjmov z minulých úètovných období úètované na úèet nerozdeleného hospodárskeho výsledku,1) je suma vyplývajúca z týchto
opráv súèas•ou základu dane.
(16) Do základu dane daòovníka nezaloženého alebo
nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 2) sa pri predaji
majetku, ktorý bol používaný na èinnos•, z ktorej príjmy
sú predmetom dane, zahrnie rozdiel, o ktorý príjem z jeho
predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v úètovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú o preukázate¾né
náklady vynaložené na rekonštrukcie a modernizácie tohto majetku, zníženú o odpisy uplatnené v daòových výdavkoch vypoèítané pod¾a § 27 alebo § 28. Pri predaji hmotného majetku, ktorý tento daòovník nepoužíval na èinnos•,
z ktorej príjmy sú predmetom dane, je súèas•ou základu
dane aj rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje
cenu, v ktorej bol majetok ocenený v úètovníctve pri jeho
nadobudnutí, zvýšenú o náklady preukázate¾ne vynaložené na jeho rekonštrukciu a modernizáciu.
(17) Ak daòovník pred zaèatím zdaòovacieho obdobia doruèí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v úètovníctve z dôvodu
nezrealizovaného inkasa poh¾adávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dòu, ku ktorému sa zostavuje
úètovná závierka, do základu dane v období, v ktorom
o nich úètuje, zahrnú sa tieto rozdiely do základu dane
v tom zdaòovacom období, v ktorom došlo k inkasu poh¾adávky alebo platbe záväzku. V zdaòovacom období,
v ktorom tento daòovník doruèí správcovi dane oznámenie o ukonèení nezahrnovania týchto kurzových rozdielov do základu dane, zahrnie do základu dane aj kurzové
rozdiely vyèíslené v úètovníctve, nezahrnuté do základu
dane v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach.“.
41. V § 17 ods. 18 druhá veta znie: „Do základu dane
sa nezahàòajú odpisy (rozpustenie) goodwillu a záporného goodwillu.“.
42. V § 17 ods. 19 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo § 25 ods. 1 písm. g)“.
43. V § 17 ods. 22 písm. b) sa za slovom „nájmu“ vypúš•a èiarka a slová „ak prenajímate¾ nezvýšil vstupnú
cenu o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia“.
44. § 17 sa dopåòa odsekom 26, ktorý znie:
„(26) Základ dane nájomcu v zdaòovacom období,
v ktorom došlo
a) k porušeniu podmienok finanèného prenájmu pod¾a
§ 2 písm. s), sa upraví o rozdiel už uplatnených odpi-
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sov pod¾a § 26 ods. 8 v daòových výdavkoch a odpisov, ktoré by uplatnil ako vlastník pod¾a § 27 alebo
§ 28,
b) po skonèení nájmu okrem finanèného prenájmu ku
kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je
zostatková cena, ktorú by vec mala pri odpisovaní
pod¾a § 27 alebo § 28, sa upraví o rozdiel už uplatneného nájomného v daòových výdavkoch a odpisov,
ktoré by uplatnil vlastník pod¾a § 27 alebo § 28.“.
45. V § 18 ods. 3 písm. a) sa slovo „nezávislými“ nahrádza slovom „závislými“.
46. V § 19 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa odkaz „19“
nahrádza odkazom „86a“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 86a znie:

„86a) Napríklad § 152 Zákonníka práce.“.

47. V § 19 ods. 2 písm. h) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj u daòovníkov, ktorí neprihlásili poh¾adávky, ale preukážu uznesenie súdu o zrušení
konkurzu z dôvodu, že majetok daòovníka nestaèí na
úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesenie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo o zrušení konkurzu,“.
48. V § 19 ods. 2 písm. i) sa za slová „vo výške“ vkladajú slová „menovitej hodnoty poh¾adávky bez príslušenstva alebo“.
49. V § 19 ods. 3 písmeno n) znie:
„n) èlenský príspevok vyplývajúci z nepovinného èlenstva v právnickej osobe zriadenej na úèel ochrany
záujmov platite¾a, do výšky 0,5 ‰ z úhrnu zdanite¾ných príjmov za bežné zdaòovacie obdobie, najviac
však do výšky 2 000 000 Sk roène,“.
50. V § 19 ods. 3 písmeno o) znie:
„o) nájomné pri finanènom prenájme vo výške prevyšujúcej odpis uplatòovaný nájomcom pod¾a § 26 ods. 8
zahrnované do základu dane poèas celej doby trvania nájmu pod¾a osobitného predpisu,1)“.
51. V § 19 sa odsek 3 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
„r) èlenský príspevok vyplývajúci z povinného èlenstva
v právnickej osobe.“.
52. V § 19 sa vypúš•ajú odseky 5 až 7.
Doterajší odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 5.
53. V § 20 ods. 9 písmeno a) znie:
„a) nevyèerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný plati• zamestnávate¾ za
zamestnanca, odmeny a prémie vrátane poistného, ktoré je povinný plati• zamestnávate¾ za zamestnanca, nevyfaktúrované dodávky a služby,
zostavenie, overenie, zverejnenie úètovnej závierky a výroènej správy a na zostavenie daòového priznania,“.
54. V § 20 ods. 10 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo v uznesení o povolení vyrovnania“.
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55. V § 21 sa odsek 1 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
„j) výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahàòané do základu dane,
k) výdavky (náklady) na nákup vlastných akcií vo výške sumy prevyšujúcej nominálnu hodnotu akcií.“.
56. V § 21 sa vypúš•a odsek 3.
57. V § 22 ods. 9 sa za slová „uplatòovanie odpisov“
vkladajú slová „hmotného majetku“.
58. V § 23 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) hnute¾né národné kultúrne pamiatky,113)“.
59. V § 23 ods. 2 sa vypúš•a písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa oznaèujú ako písmená a) až e).
60. V § 24 ods. 1 sa vypúš•a písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa oznaèujú ako písmená a) až d).
61. V § 24 ods. 1 písm. d) sa na zaèiatok vkladá slovo
„hmotnom“.
62. V § 25 ods. 1 písm. e) sa za slová „k hmotnému
hnute¾nému majetku“ vkladajú slová „a k hmotnému
nehnute¾nému majetku“ a za slovo „ktorý“ sa vkladajú
slová „pri nezaplatení poh¾adávky alebo jej èasti“.
63. V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
„(6) Pri obstaraní hmotného majetku formou finanèného prenájmu súèas•ou obstarávacej ceny u nájomcu
nie je daò z pridanej hodnoty.“.
Doterajší odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
64. V § 26 ods. 8 prvej vete sa slová „obstarávacej ceny
zistenej u prenajímate¾a“ nahrádzajú slovami „hodnoty
istiny pod¾a osobitného predpisu 1)“.
65. V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 30 000 Sk za zdaòovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku,1) ktorého obstarávacia cena bola 30 000 Sk
a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripoèíta
k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku
a uplatní sa roèný odpis vypoèítaný pod¾a § 26.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
66. V § 31 ods. 1 prvá veta znie:
„Na daòové úèely sa pri prepoète cudzej meny na slovenskú menu použije kurz slovenskej koruny k cudzej
mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska (ïalej len
„kurz“), ktorý daòovník uplatòuje v úètovníctve,121 ) ak
tento zákon neustanovuje inak.“.
67. V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký postup sa použije aj pri ïalších príjmoch pod¾a
§ 16, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43 alebo z ktorých
sa vykonáva zabezpeèenie dane pod¾a § 44, prièom na
prepoèet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabez-
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peèenie dane sa použije kurz platný v deò, v ktorom sa
vykonala zrážka.“.
68. V § 32 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
69. V § 32 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo je povinný zvýši• základ dane z dôvodu, že
neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdanite¾nej
èasti základu dane pod¾a § 11 ods. 5“.
70. V § 32 ods. 3 písm. b) znie:
„b) iné druhy príjmov pod¾a § 6 až 8, ak nie sú od dane
oslobodené, okrem príjmov, z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43, ak vybraním tejto dane je splnená daòová povinnos• (§ 43 ods. 6) alebo ak daòovník neuplatní postup pod¾a § 43 ods. 7, alebo je povinný
zvýši• základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu
dane pod¾a § 11 ods. 5.“.
71. V § 32 odsek 4 znie:
„(4) Daòové priznanie nie je povinný poda• daòovník,
ak má len príjmy
a) pod¾a § 5 a nie je povinný poda• daòové priznanie
pod¾a odseku 2 alebo
b) z ktorých sa daò vyberá pod¾a § 43 a neuplatní postup pod¾a § 43 ods. 7 alebo
c) pod¾a § 5, ktoré poberá od zahranièného zastupite¾ského úradu na území Slovenskej republiky, ak je
daòovníkom, ktorý na území Slovenskej republiky
nemá trvalý pobyt alebo
d) zo závislej èinnosti plynúce zamestnancom Európskych spoloèenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli
preukázate¾ne zdanené v prospech všeobecného rozpoètu Európskej únie alebo
e) ktoré sú od dane oslobodené.“.
72. § 32 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Ak podá daòové priznanie daòovník, ktorý nebol
povinný poda• daòové priznanie pod¾a odsekov 1 a 2,
alebo mu nevznikla povinnos• poda• daòové priznanie
pod¾a odseku 3, a zamestnávate¾, ktorý je platite¾om
dane,122 ) mu vykonal roèné zúètovanie pod¾a § 38, považuje sa toto daòové priznanie za opravné alebo dodatoèné daòové priznanie pod¾a osobitného predpisu,122a )
prièom vykonané roèné zúètovanie pod¾a § 38 sa v tomto prípade považuje za podané daòové priznanie.
(10) Daòovník, ktorý podáva daòové priznanie
a uplatòuje daòový bonus pod¾a § 33, je povinný preukáza• nárok na jeho uplatnenie dokladom alebo potvrdením pod¾a § 37 ods. 2, ktoré je súèas•ou daòového
priznania, s výnimkou zamestnanca, ktorému zamestnávate¾ vyplatil daòový bonus pod¾a § 33 v plnej sume,
na ktorú mal nárok.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 122a znie:

„122a) § 39 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.“.

73. V § 33 ods. 3 sa slová „bonus, ak manžel (manželka) tohto die•a•a nemá príjmy, pri ktorých možno
uplatni• nezdanite¾nú èas• základu dane pod¾a § 11
ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „bonus po uplynutí
zdaòovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto die-
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•a•a nemá za toto zdaòovacie obdobie zdanite¾né príjmy presahujúce sumu pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)“.
74. V § 33 ods. 11 sa za slová „tento zákon,“ vkladajú
slová „alebo požiadal správcu dane o poukázanie daòového bonusu vo vyššej sume, ako ustanovuje tento zákon,“.
75. V § 34 ods. 1 sa slová „v tomto zdaòovacom období“ nahrádzajú slovami „na toto zdaòovacie obdobie“.
76. V § 34 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „prièom ak preddavky na daò
zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypoèítané z podaného daòového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daòovej povinnosti prevyšujúca
sumu preddavkov vypoèítanú z podaného daòového
priznania sa zapoèíta na úhradu ïalších preddavkov
na daò platených po zmene.“.
77. V § 35 ods. 1 písm. b) veta za poslednou bodkoèiarkou znie: „na nezdanite¾né èasti základu dane pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) až d) a pod¾a § 11 ods. 2 zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122 ) prihliadne až pri
roènom zúètovaní za zdaòovacie obdobie.“.
78. V § 35 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnos•
poda• daòové priznanie pod¾a § 32, daò sa v termíne na
podanie daòového priznania (§ 49) považuje za vysporiadanú,“.
79. V § 35 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa na zamestnanca vz•ahujú ustanovenia o minimálnej mzde pod¾a osobitného predpisu,131a) zoh¾adní
sa táto minimálna mzda aj za mesiac, v ktorom za mestnanec, ktorý si uplatòuje nárok na daòový bo nus, dosiahne 16 rokov veku alebo v ktorom mladistvý
zamestnanec nadobudne plnoletos•131b) alebo v ktorom sa zamestnanec stal poberate¾om invalidného dôchodku alebo prestal by• poberate¾om invalidného dôchodku.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 131a a 131b znejú:

„131a) § 2 ods. 1 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131b
) § 8 Obèianskeho zákonníka.“.

80. § 35 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) ktorý vypláca zdanite¾nú mzdu naraz za viac kalendárnych mesiacov príslušného zdaòovacieho obdobia, vypoèíta preddavok na daò a prizná a vyplatí daòový
bonus tak, ako by bola zdanite¾ná mzda vyplatená
v jednotlivých mesiacoch, ak je tento spôsob zdanenia
pre zamestnanca výhodnejší.“.
81. V § 37 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
„c) predložením dokladu o tom, že mladistvý zamestnanec nadobudne plnoletos•131c) alebo sa považuje
za invalidného rozhodnutím o priznaní invalidného
dôchodku alebo o odòatí invalidného dôchodku.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 131c znie:

„131c) § 8 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.“.
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82. V § 38 ods. 1 sa za slová „§ 43 ods. 7“ vkladajú
slová „alebo ktorý nie je povinný zvýši• základ dane
z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie
nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a § 11 ods. 5“.
83. V § 38 ods. 4 sa za slová „(§ 11 ods. 2)“ vkladajú
slová „na nezdanite¾nú èas• základu dane pod¾a § 11
ods. 1 písm. c) a d)“.
84. V § 38 sa odsek 4 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
„d) že si uplatòuje nárok na nezdanite¾nú èas• základu
dane pod¾a § 11 ods. 1 písm. c) a d) a spåòa pod mienky na uplatnenie tejto nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a § 11 ods. 5,
e) že za zdaòovacie obdobie, za ktoré žiada o vykonanie roèného zúètovania, nie je povinný zvýši• základ
dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na
uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane pod¾a
§ 11 ods. 5.“.
85. V § 39 ods. 1 sa èíslovka „3“ nahrádza èíslovkou
„4“.
86. V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode sa slovo „zúètovaných“ nahrádza slovom „vyplatených“.
87. V § 39 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája slovo
„alebo“.
88. V § 39 sa odsek 5 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
„c) do 10. februára po skonèení zdaòovacieho obdobia,
v ktorom alebo za ktoré zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122 ) vyplatil príjem zo závislej èinnosti
zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie roèného
zúètovania iného zamestnávate¾a, ktorý je platite¾om dane,122 ) ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skonèení zdaòovacieho
obdobia.“.
89. V § 39 ods. 6 sa vypúš•ajú slová „a ktorému za
toto zdaòovacie obdobie vznikla povinnos• poda• daòové priznanie“.
90. V § 40 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak za toto zdaòovacie obdobie nebola zamestnancovi suma rozdielu
daòového bonusu vyplatená na základe vykonaného
roèného zúètovania (§ 38) alebo podaného daòového
priznania (§ 33 ods. 6).“.
91. V § 40 odsek 7 znie:
„(7) Ak zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane,122) za
zdaòovacie obdobie neuviedol zamestnancovi, ktorý za
toto zdaòovacie obdobie podal daòové priznanie alebo
dodatoèné daòové priznanie alebo ktorému vykonal iný
zamestnávate¾ pod¾a tohto zákona roèné zúètovanie
(§ 38), správne údaje pod¾a tohto zákona v doklade pod¾a § 39 ods. 5, je povinný vystavi• tomuto zamestnancovi opravný doklad v lehote do jedného mesiaca odo
dòa, keï dodatoèný platobný výmer, ktorým sa tomuto
zamestnávate¾ovi, ktorý je platite¾om dane,122) vyrubila
daò alebo rozdiel dane, nadobudol právoplatnos•.
V tomto prípade sa neuplatní v súvislosti s príjmami
pod¾a § 5 postup pod¾a osobitného predpisu132a) u za -
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mestnanca, ktorý za toto zdaòovacie obdobie podal daòové priznanie alebo dodatoèné daòové priznanie.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 132a znie:

„132a) § 35 a 35b zákona è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

92. V § 41 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa
na daòovníka v likvidácii vyhlási konkurz, zdaòovacie
obdobie sa konèí dòom predchádzajúcim dòu vyhlásenia konkurzu.“.
93. V § 41 odsek 8 znie:
„(8) Pri zmene právnej formy daòovníka sa konèí zdaòovacie obdobie dòom predchádzajúcim dòu zápisu
zmeny do obchodného registra. Nové zdaòovacie obdobie sa zaèína dòom zápisu zmeny do obchodného registra a trvá do dòa, keï by sa skonèilo zdaòovacie obdobie daòovníka, ak by k zmene právnej formy nedošlo.
V týchto prípadoch sa ku dòu predchádzajúcemu dòu
zápisu zmeny do obchodného registra zostavuje úètovná závierka pod¾a osobitného predpisu.133a) Toto ustanovenie sa nevz•ahuje na zmenu právnej formy spoloènosti s ruèením obmedzeným na akciovú spoloènos•
alebo na družstvo, akciovej spoloènosti na spoloènos•
s ruèením obmedzeným alebo na družstvo, alebo družstva na spoloènos• s ruèením obmedzeným alebo na
akciovú spoloènos•.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 133a znie:

„133a) § 16 ods. 4 a § 17 ods. 6 zákona è. 431/2002 Z. z.“.

94. V § 41 odsek 11 znie:
„(11) Ak daòovník mení zdaòovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný poda• daòové priznanie za zdaòovacie obdobie
ukonèené dòom predchádzajúcim dòu zmeny v lehote
pod¾a § 49 ods. 2.“.
95. V § 41 ods. 12 prvá veta znie:
„Ak v súlade s osobitným predpisom134) došlo k zmene
úètovného obdobia na hospodársky rok, je súèasne
hospodársky rok aj zdaòovacím obdobím.“.
96. V § 43 ods. 2 sa slová „a druhého“ nahrádzajú
slovami „až tretieho“.
97. V § 43 ods. 3 písm. a) a b) sa nad slovo „fond“
umiestòuje odkaz 66 a za slová „podielový fond“ sa
vkladajú slová „doplnkový dôchodkový fond, 35)“.
98. V § 43 ods. 3 písm. e) sa vypúš•ajú slová „a zo starobného dôchodkového sporenia“.
99. § 45 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Metóda vyòatia príjmov pod¾a odseku 1 sa uplatní, ak daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinnos•ou plynú príjmy zo závislej èinnosti
a) za prácu vykonávanú pre Európske spoloèenstvá
a ich orgány, ktoré boli preukázate¾ne zdanené
v prospech všeobecného rozpoètu Európskej únie,
alebo
b) zo zdrojov v zahranièí, zo štátu, s ktorým Slovenská
republika nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy boli
v zahranièí preukázate¾ne zdanené.“.
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100. V § 46 prvá veta znie:
„Daò sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaòovacie obdobie
nepresiahne 500 Sk alebo celkové zdanite¾né príjmy
daòovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaòovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy pod¾a § 11 ods. 1
písm. a).“.
101. V § 49 ods. 4 sa vypúš•a piata veta a posledná
veta znie:
„Daòové priznanie sa podáva do troch mesiacov po
smrti daòovníka, prièom správca dane môže túto lehotu na žiados• dedièa predåži•.“.
102. V § 49 ods. 5 druhá veta znie:
„Správca dane môže túto lehotu zo závažných dôvodov
na žiados• dedièa predåži•.“.
103. V § 49 sa vypúš•ajú odseky 11 a 12.
Doterajšie odseky 13 a 14 sa oznaèujú ako odseky 11
a 12.
104. V § 50 ods. 1 sa slová „zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane“ nahrádzajú slovami „do výšky 2 % zo zaplatenej dane“.
105. V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slová „nedoplatok na
dani“ vkladá èiarka a slová „prièom daò za zdaòovacie
obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote
na podanie daòového priznania“.
106. V § 50 odsek 7 znie:
„(7) Notár144) osvedèuje každoroène prijímate¾ovi do
15. decembra bežného roka splnenie podmienok pod¾a
odseku 6 písm. d), e), g) a h), poènúc 1. septembrom
bežného roka. Notár, ktorý toto osvedèenie vykonal, je
povinný bez zbytoèného odkladu oznámi• identifikaèné
údaje prijímate¾a v rozsahu pod¾a odseku 3 písm. d),
názov banky alebo poboèky zahraniènej banky, v ktorej
má prijímate¾ zriadený úèet a èíslo tohto úètu komore
na úèely jeho zápisu do zoznamu prijímate¾ov na nasledujúci rok. Zoznam prijímate¾ov obsahuje obchodné
meno alebo názov prijímate¾a a jeho sídlo, právnu formu prijímate¾a, identifikaèné èíslo organizácie, èíslo
úètu a názov banky alebo poboèky zahraniènej banky,
v ktorej má prijímate¾ tento úèet zriadený. Zoznam prijímate¾ov je verejný zoznam, ktorý komora každoroène
zverejòuje pod¾a osobitného predpisu,145 ) a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímate¾ovi poskytnú• podiel zaplatenej dane. Tento zoznam
v rovnakej lehote komora doruèí Daòovému riadite¾stvu Slovenskej republiky.“.
107. V § 50 sa vypúš•a odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 15 sa oznaèujú ako odseky 8
až 14.
108. V § 50 ods. 8 sa slová „do šiestich mesiacov po
skonèení zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená“ nahrádzajú slovami „do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia pod¾a odseku 1“.
109. V § 50 ods. 9 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: „miestne príslušnému pod¾a sídla prijímate¾a“.
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110. V § 50 ods. 13 sa èíslovka 13 nahrádza èíslovkou 12.
111. V § 50 ods. 14 sa èíslovka 14 nahrádza èíslovkou 13.
112. V § 52 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: toto rozhodnutie nie je
moné vyda opakovane..
113. V § 52 odsek 7 znie:
(7) Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný
pred 1. januárom 2004, dosiahnutý do 31. decembra
2004 sa pouijú ustanovenia zákona è. 366/1999 Z. z.
v znení neskorích predpisov. Na príjem z predaja bytu,
ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri 2004 sa pouije § 9 tohto zákona..
114. V § 52 ods. 22 sa na konci pripája táto veta:
Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. s) a § 13 ods. 2 písm. f) sa
pouijú na tátne dlhopisy, ktoré boli vydané a registrované v zahranièí po 31. decembri 2003, ak k výplate,
poukázaniu alebo pripísaniu výnosu dôjde po 31. decembri 2004..
115. V § 52 ods. 35 sa na konci pripájajú tieto slová:
a za zdaòovacie obdobie roku 2005 najviac vo výke
a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
116. § 52 sa dopåòa odsekmi 39 a 40, ktoré znejú:
(39) Ustanovenie § 17 ods. 17 v znení úèinnom po
31. decembri 2004 sa pouije pri podaní daòového pri-
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znania po 31. decembri 2004. Ak sa daòovník rozhodne
nezahrnú kurzové rozdiely do základu dane u za prvé
zdaòovacie obdobie, za ktoré sa podáva daòové priznanie po 31. decembri 2004, oznámenie o nezahrnovaní
kurzových rozdielov do základu dane pod¾a § 17 ods. 17
za toto zdaòovacie obdobie doruèí správcovi dane v lehote na podanie daòového priznania za toto zdaòovacie
obdobie. Kurzové rozdiely, rozdiely z precenenia cenných papierov a derivátov nezahrnuté do základu dane
sa zahrnú do základu dane najneskôr v zdaòovacom
období, ktoré sa konèí 31. decembra 2007, a to poènúc
zdaòovacím obdobím, za ktoré je po 31. decembri 2004
podávané daòové priznanie.
(40) Ustanovenia § 2 písm. s), § 17 ods. 15, 18, 19
a 26, § 19 ods. 2 písm. i), § 19 ods. 3 písm. o), § 20 ods. 9
písm. a), § 23 ods. 1 písm. e), § 24 ods. 1 písm. a), § 25
ods. 6, § 26 ods. 8, § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 4
písm. c) a § 45 ods. 3 v znení úèinnom po 31. decembri
2004 sa pouijú pri podaní daòového priznania po
31. decembri 2004..
117. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
§ 52a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..
118. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa príloha è. 2, ktorá znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 595/2003 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyovania základného imania
(Ú. v. ES L 249, 03. 10. 1969) v znení smernice Rady 73/79/EHS z 9. apríla 1973 (Ú. v. ES L 103, 18. 04. 1973),
smernice Rady 74/553/EHS zo 7. novembra 1974 (Ú. v. ES L 303, 13. 11. 1974), smernice Rady 85/303/EHS
z 10. júna 1985 (Ú. v. ES L 156, 15. 06. 1985).
2. Smernica Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoloènom systéme zdaòovania obchodných spoloèností rôznych
èlenských tátov pri zluèovaní, rozde¾ovaní a prevode aktív a výmene akcií týkajúcich sa spoloèností rôznych èlenských tátov (Ú. v. ES L 225, 20. 08. 1990).
3. Smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoloènom systéme zdaòovania uplatòovanom v prípade materských spoloèností a dcérskych spoloèností v rozlièných èlenských tátoch (Ú. v. ES L 225, 20. 08. 1990) v znení
smernice Rady 2003/123/ES z 22. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 007, 13. 01. 2004).
4. Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaòovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov (Ú. v. EÚ L 157,
26. 06. 2003) v znení rozhodnutia Rady 2004/587/ES z 19. júla 2004 (Ú. v. EÚ L 257, 04. 08. 2004).
5. Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoloènom systéme zdaòovania uplatòovanom na výplaty úrokov
a licenèných poplatkov medzi zdruenými spoloènosami rôznych èlenských tátov (Ú. v. EÚ L 157, 26. 06.
2003)..
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
vyhlásil úplné znenie zákona è. 595/2003 Z. z. o dani

z príjmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 43/2004 Z. z., zákonom è. 177/2004
Z. z., zákonom è. 191/2004 Z. z., zákonom è. 391/2004
Z. z., zákonom è. 538/2004 Z. z., zákonom è. 539/2004
Z. z. a týmto zákonom.
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2005
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okrem èl. I bodu 22, ktorý nadobúda úèinnos 1. júla
2005, a okrem èl. I bodu 35, ktorý nadobúda úèinnos
1. mája 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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660
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 56 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej
pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní v znení neskorších predpisov
výnos z 24. novembra 2004 è. 23600/2004-SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos• na rok 2005.
Výnosom sa urèuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos• jednotlivých skupín poistencov èlenených
pod¾a pohlavia a pod¾a vekovej štruktúry na rok 2005 na úèely prerozdelenia poistného.
Výnos nadobúda úèinnos• 15. decembra 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke 49/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doò nazrie• na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.































   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




