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142
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Doterajie body 30 a 37 sa oznaèujú ako body 36
a 43.

Èl. I

2a) § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 317/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou..

Zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 555/2005 Z. z., zákona è. 238/2006 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona è. 68/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 283/2008 Z. z., zákona è. 476/2008 Z. z., zákona
è. 73/2009 Z. z., zákona è. 293/2009 Z. z., zákona
è. 309/2009 Z. z. a zákona è. 136/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. a) sa za bod 17 vkladá nový bod 18, ktorý znie:
18. zúètovaním odchýlok zúètovanie rozdielov medzi
zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok elektriny alebo plynu a skutoène dodanými hodnotami
dodávok elektriny alebo plynu v urèenom èase,.
Doterajie body 18 a 30 sa oznaèujú ako body 19
a 31.
2. V § 2 písm. b) sa za bod 29 vkladajú nové body 30
a 35, ktoré znejú:
30. subjektom zúètovania úèastník trhu s elektrinou,
ktorý si zvolil reim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúètovate¾om odchýlok zmluvu o zúètovaní odchýlok,
31. organizovaním krátkodobého trhu s elektrinou organizovanie a zabezpeèenie vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou, zúètovanie odchýlok,
správa a zber nameraných dát, centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy2a)
a súvisiace èinnosti,
32. úèastníkom krátkodobého trhu s elektrinou subjekt zúètovania, ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe
a podmienkach úèasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
33. organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
právnická osoba, ktorá má povolenie na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou,
34. organizovaným krátkodobým trhom s elektrinou
trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého sa zúèastòujú
subjekty zúètovania,
35. vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou urèenie ceny a mnostva elektriny zobchodovanej
jednotlivými úèastníkmi krátkodobého trhu s elektrinou,.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

3. V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou,.
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená
c) a f).
4. V § 4a ods. 2 úvodnej vete sa slová úradne osvedèeným odpisom dokladov nahrádzajú slovom dokladmi.
5. V § 4a ods. 2 písmená d) a e) znejú:
d) vysokokolského vzdelania prvého stupòa v technickom tudijnom odbore, v ekonomickom tudijnom
odbore, v prírodovednom tudijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a o vykonaní tvorroènej odbornej praxe v energetike, alebo
e) vysokokolského vzdelania druhého stupòa v technickom tudijnom odbore, v ekonomickom tudijnom odbore, v prírodovednom tudijnom odbore so
zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu
a o vykonaní trojroènej odbornej praxe v energetike..
6. V § 4a odseky 4 a 5 znejú:
(4) Odbornú spôsobilos preukazuje iadate¾ o povolenie osvedèením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva
ministerstvo po predloení dokladov pod¾a odseku 2
a po úspenom vykonaní skúky pod¾a odseku 3. Ak
zamestnávate¾, u ktorého iadate¾ vykonával odbornú
prax v energetike zanikol, iadate¾ môe nahradi doklad o odbornej praxi èestným vyhlásením.
(5) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti je pä
rokov od jeho vydania a automaticky sa jedenkrát predluje o pä rokov, ak sa drite¾ osvedèenia zúèastní na
aktualizaènej odbornej príprave, ktorú vykonáva organizácia urèená ministerstvom..
7. V § 5 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou,.
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená
c) a g).
8. § 5 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Povolenie na prenos elektriny a povolenie na
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organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou sa vydáva pre celé územie Slovenskej republiky..
9. V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová druhého stupòa
technického zamerania nahrádzajú slovami a prax
pod¾a § 4a.
10. V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:
a) výrobu elektriny zo slneènej energie umiestneného
na budove s celkovým intalovaným výkonom do
100 kW,.
11. V § 11 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) výrobu elektriny s celkovým intalovaným výkonom
do 1 MW, ktoré vyuíva iný primárny energetický
zdroj ako je slneèná energia,.
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tribuènej sústavy je povinný poskytnú zúètovate¾ovi
odchýlok údaje potrebné na zúètovanie odchýlok,
opravné zúètovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu pod¾a osobitného predpisu.13a).
22. V § 18 odsek 10 znie:
(10) Podrobnosti o prístupe na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou, o spôsobe organizovania, vyhodnotenia, zúètovania a vysporiadania krátkodobého
trhu s elektrinou, o prevzatí zodpovednosti, o spôsobe
vyhodnocovania, zúètovania a vysporiadania odchýlky
úèastníka trhu a odchýlky sústavy, o spôsobe zúètovania a vysporiadania regulaènej elektriny ustanovia
pravidlá trhu.13).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).

13) § 12a zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

12. V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slovo sústavy vkladajú slová do úrovne vysokého napätia v prípade, e
ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpeèuje preprava elektriny z èasti
územia Európskej únie alebo z èasti územia tretích tátov na vymedzené územie alebo na èas vymedzeného
územia.

23. V § 20a odsek 4 znie:
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy oznamuje
odberate¾om a dodávate¾ovi poslednej intancie tieto
skutoènosti bezodkladne po oznámení zúètovate¾a odchýlok o neodovzdaní denného diagramu zo strany
subjektu zúètovania..

13. V § 11 ods. 5 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
Súèasou písomnej iadosti iadate¾a pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým intalovaným výkonom od 1 MW je stanovisko úradu k vydaniu osvedèenia..
14. § 11 sa dopåòa odsekom 17, ktorý znie:
(17) Ministerstvo zruí platnos vydaného osvedèenia, ak iadate¾ nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a
odseku 16 alebo ak iadate¾ poskytne nepravdivé písomné informácie o stave prípravy a postupe výstavby
elektroenergetického zariadenia alebo plynárenského
zariadenia pod¾a odseku 16..
15. V § 14 ods. 11 sa na konci dopåòa veta, ktorá znie:
Vyhodnotenie a zúètovanie odchýlok a regulaènej
elektriny sa uskutoèòuje v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu.13a).

24. V § 21 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého trhu
s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril
s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na krátkodobom trhu s elektrinou..
25. V § 21 ods. 2 písmeno c) znie:
c) uzatvori zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka
trhu so zúètovate¾om odchýlok, ak má vlastnú zodpovednos za odchýlku,.
26. V § 21 ods. 2 písm. f) na konci sa èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak výrobca
elektriny poskytuje podporné sluby je povinný uzatvori zmluvu pod¾a písmena c),.

16. V § 14 ods. 15 sa na konci prvej vety bodka nahrádza èiarkou a dopåòajú sa tieto slová: alebo zmluvne
zabezpeèenými dodávkami plynu vyrobeného na vymedzenom území..

27. V § 21 ods. 2 písmeno i) znie:
i) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
údaje potrebné pre spracovanie návrhov na rieenie
rovnováhy medzi ponukou a dopytom, údaje potrebné na úèely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok
elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy,.

17. V § 15 ods. 4 sa slovo koneèným nahrádza slovom koncovým.

28. V § 21 ods. 2 písm. k) sa vypúajú slová a zúètovate¾ovi odchýlky.

18. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

19. V § 18 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) organizátor krátkodobého trhu s elektrinou..
20. V § 18 ods. 9 sa za slovo odchýlok vkladajú slová
a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu
s elektrinou.
21. V § 18 ods. 9 na konci sa pripája táto veta: Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ dis-

29. V § 21 ods. 2 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) poskytova zúètovate¾ovi odchýlok technické údaje
o dodávke elektriny potrebné na vyhodnotenie odchýlok a informácie potrebné pre èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,13a).
Doterajie písmená l) a r) sa oznaèujú ako písmená
m) a s).
30. V § 22 ods. 1 písm. h) sa vypúajú slová: pre
potreby zúètovania odchýlok a.
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31. V § 22 ods. 1 písmeno i) znie:
i) vyadova od úèastníkov trhu údaje potrebné na
spracovanie návrhov na rieenie rovnováhy medzi
ponukou a dopytom, údaje potrebné na úèely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch
monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy..
32. V § 22 sa odsek 1 dopåòa písmenami l) a n), ktoré
znejú:
l) uzatvori zmluvu o zúètovaní odchýlok v rozsahu
pod¾a osobitného predpisu,13a)
m) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého trhu
s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril
s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
n) zoh¾adni pri stanovisku pod¾a § 11 ods. 4 písm. b)
prednostne vplyv energetického zariadenia na výrobu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie s celkovým intalovaným výkonom do 4 MW..
33. V § 22 ods. 2 písm. h) sa slovo merania nahrádza slovom meranie.
34. V § 22 ods. 2 písm. k) sa vypúajú slová odchýlky sústavy.
35. V § 22 ods. 2 písm. zc) sa slovo vypracúva nahrádza slovom vypracova.
36. V § 22 ods. 2 písm. zd) sa slovo vypracováva nahrádza slovom vypracova.
37. V § 22 sa odsek 2 dopåòa písmenami zv) a zz),
ktoré znejú:
zv) poskytnú vo¾nú dennú kapacitu na úèely jej alokácie formou aukcie pod¾a osobitného predpisu,13a)
zw) zabezpeèi meranie elektriny v prenosovej sústave
vrátane vyhodnocovania merania a poskytova organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané a vyhodnotené údaje, ako aj informácie
potrebné pre èinnos organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou, v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu,13a)
zx) poskytova súèinnos organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri organizovaní krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu,13a)
zy) poskytnú na poiadanie zúètovate¾ovi odchýlok
a dotknutým úèastníkom trhu s elektrinou údaje
potrebné na zúètovanie odchýlok, opravné zúètovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného
krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu pod¾a
osobitného predpisu,13a)
zz) zabezpeèi spracovanie analýz rovnováhy medzi
ponukou a dopytom, na úèely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny a dokumentov
pre rozvoj sústavy..
38. V § 24 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého trhu
s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril
s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
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zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na krátkodobom trhu s elektrinou..
39. V § 24 ods. 2 písm. g) sa slová subjektom zúètovania odchýlky sústavy nahrádzajú slovami zúètovate¾om odchýlok,.
40. V § 24 sa odsek 2 dopåòa písmenami zg) a zj),
ktoré znejú:
zg) zabezpeèi meranie elektriny v sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytova namerané
a vyhodnotené údaje organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou, ako aj informácie potrebné pre
èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,13a)
zh) poskytnú zúètovate¾ovi odchýlok druhy typových
diagramov s príslunými parametrami urèené na
nasledujúci kalendárny rok tri mesiace pred jeho
zaèiatkom,
zi) poskytnú na poiadanie zúètovate¾ovi odchýlok
a dotknutým úèastníkom trhu s elektrinou údaje
potrebné na zúètovanie odchýlok, opravné zúètovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného
krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu pod¾a
osobitného predpisu,13a)
zj) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
údaje potrebné na spracovanie návrhov na rieenie
rovnováhy medzi ponukou a dopytom, údaje potrebné na úèely vypracovania energetickej politiky,
správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti
dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy..
41. V § 27 ods. 1 písm. b) sa slová s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy nahrádzajú slovami so zúètovate¾om odchýlok.
42. V § 27 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého trhu
s elektrinou, ak uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
e) na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúètovate¾a odchýlok na úèely vyúètovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúètovania..
43. V § 27 ods. 2 písm. a) sa za slovo uzatvori vkladajú slová so zúètovate¾om odchýlok.
44. V § 27 ods. 2 písmeno b) znie:
b) poskytova zúètovate¾ovi odchýlok technické údaje
o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,.
45. V § 27 ods. 5 písm. a) sa za slovo pobytu vkladajú slová dátum narodenia, tátne obèianstvo.
46. V § 28 ods. 1 písm. b) sa slová s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy nahrádzajú slovami so zúètovate¾om odchýlok.
47. V § 28 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého trhu
s elektrinou, ak uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
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f) na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúètovate¾a odchýlok na úèely vyúètovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúètovania..
48. V § 28 ods. 2 písm. a) sa za slovo uzatvori vkladajú slová so zúètovate¾om odchýlok.
49. V § 28 ods. 2 písmeno b) znie:
b) poskytova zúètovate¾ovi odchýlok technické údaje
o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,.
50. V § 29 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého trhu
s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril
s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
g) na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúètovate¾a odchýlok na úèely vyúètovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúètovania..
51. V § 29 ods. 2 písm. a) sa za slová písm. b) vkladajú slová so zúètovate¾om odchýlok.
52. V § 29 ods. 2 písmeno f) znie:
f) poskytova príslunému prevádzkovate¾ovi sústavy
a zúètovate¾ovi odchýlok technické údaje obsiahnuté v zmluvách pod¾a odseku 1 písm. a) a b),.
53. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 30a
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
(1) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je akciová spoloènos zaloená prevádzkovate¾om prenosovej sústavy. Vlastníkom 100 % akcií je prevádzkovate¾
prenosovej sústavy.
(2) Èlenov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schva¾uje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy.
(3) Èlenovia predstavenstva sa nesmú priamo ani nepriamo podie¾a majetkovo, právne a riadiacimi èinnosami na výkone èinností prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy a subjektov zúètovania.
(4) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a) organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu
s elektrinou,
b) zúètovanie odchýlok,
c) správu a zber nameraných dát,
d) centrálnu fakturáciu.
(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má
právo
a) na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od úèastníkov krátkodobého trhu
s elektrinou a ostatných subjektov zúètovania,
b) na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a prevádzkovate¾a distribuènej sústavy a poskytnutie
údajov potrebných na plnenie svojich povinností,
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,13a)
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c) odstúpi od zmluvy o zúètovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach úèasti na krátkodobom
trhu s elektrinou a zrui registráciu subjektu zúètovania v prípade neplnenia jeho platobných povinností voèi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
d) vykonáva èinnosti, ktoré nepodliehajú regulácii
v sieových odvetviach.
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný
a) organizova krátkodobý trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpeèi vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou,
b) na základe vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou zabezpeèova zúètovanie a vysporiadanie
krátkodobého trhu s elektrinou úèastníkom krátkodobého trhu s elektrinou; títo sú povinní záväzky
voèi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
vèas uhradi,
c) vyhodnocova odchýlky subjektov zúètovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzda subjektom zúètovania a prevádzkovate¾ovi prenosovej
sústavy,
d) na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpeèova
zúètovanie a vysporiadanie odchýlok subjektom
zúètovania; tieto sú povinné záväzky voèi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vèas uhradi,
e) na základe údajov poskytnutých prevádzkovate¾om
prenosovej sústavy zabezpeèova zúètovanie a vysporiadanie regulaènej elektriny,
f) oznámi prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúètovania, ktorý má v príslunej distribuènej sústave registrované odberné miesto,
g) uverejòova na svojom webovom sídle parametre obstaranej regulaènej elektriny, v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,13a)
h) podie¾a sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdáva ich ministerstvu a úradu,
i) zverejni na svojom webovom sídle druhy typových
diagramov dodávky elektriny s príslunými parametrami,
j) vies evidenciu subjektov zúètovania; zverejni aktuálny zoznam subjektov zúètovania na svojom webovom sídle,
k) vies evidenciu správy a zberu nameraných dát,
l) vykonáva centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy2a) a súvisiacich èinností
pre subjekty zúètovania..
(7) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný vypracova a predloi úradu na schválenie obchodné podmienky13) organizovania a vyhodnocovania
krátkodobého trhu s elektrinou a podmienky vyhodnotenia a zúètovania odchýlok, podmienky správy a zberu
nameraných dát a podmienky vykonávania centrálnej
fakturácie, v rozsahu pod¾a osobitného predpisu13a)
a po schválení úradom ich zverejni na svojom webovom sídle.
(8) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvori zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka
trhu so subjektom zúètovania a umoni obchodova
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na krátkodobom trhu s elektrinou kadému subjektu
zúètovania, ktorý o to poiada, ak spåòa obchodné podmienky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na
krátkodobom trhu s elektrinou.
(9) Podrobnosti o pôsobnosti, rozsahu regulovaných
èinností,2a) právach a povinnostiach organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a jeho vzahu k ostatným
úèastníkom trhu s elektrinou ustanovuje osobitný
predpis.13a).
54. V § 36 ods. 4 písm. a) a ods. 8 písm. a) sa nad slovo stavby umiestòuje odkaz 17b.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17b znie:

17b) § 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona è. 50/1976 Zb.
v znení neskorích predpisov..

55. V § 36 ods. 14 sa odkaz 9 nahrádza odkazom 17c.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17c znie:

17c) § 41 ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

56. V § 56 odsek 5 znie:
(5) Zriaïova stavby17b) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia mono iba po predchádzajúcom
súhlase prevádzkovate¾a siete..
57. V § 57 odsek 4 znie:
(4) Zriaïova stavby17b) v bezpeènostnom pásme plynárenského zariadenia mono iba po predchádzajúcom
súhlase prevádzkovate¾a siete..
58. V § 65 ods. 1 písm. a) sa za ôsmy bod vkladá nový
deviaty bod, ktorý znie:
9. vyhodnotenia a zúètovania odchýlok úèastníkov
trhu s elektrinou a odchýlky sústavy,.
Doterají deviaty bod sa oznaèuje ako desiaty bod.
59. V § 66 ods. 1 písm. a) sa slová 600 miliónov Sk
nahrádzajú slovami 19 916 351 eur a slová 400 000
Sk slovami 13 277 eur.
60. V § 66 ods. 1 písm. b) sa slová 5 miliónov Sk nahrádzajú slovami 165 969 eur a slová 50 miliónov
Sk slovami 1 659 695 eur.
61. V § 66 ods. 1 písm. c) sa slová 1 milióna Sk nahrádzajú slovami 33 193 eur a slová 5 miliónov Sk
slovami 165 969 eur.
62. V § 66 ods. 1 písm. c) piaty bod znie:
5. uloených v § 5 ods. 5, § 18 ods. 9 a 10, § 20a ods. 4,
§ 21, 22, 24, 27, 28, § 29 ods. 2 písm. a) a f), § 30a
ods. 6, § 40, 41, 43, 46 a 48..
63. V § 66 ods. 1 písm. d) sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319 eur a slová 1 milióna Sk slovami 33 193 eur.
64. V § 66 ods. 1 písm. e) sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659 eur a slová 10 miliónov Sk slovami 331 939 eur.
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§ 69e
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. mája 2010
(1) Dritelia osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo
iného dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilos,
ktorý do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona nezískali osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a § 4a,
sú povinní vykona skúku o odbornej spôsobilosti
a preukáza odbornú spôsobilos osvedèením pod¾a
tohto zákona najneskôr do jedného roka odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(2) Doterají zúètovate¾ odchýlok v elektroenergetike
ukonèí svoju èinnos 31. decembra 2010 a do ukonèenia èinnosti odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu
s elektrinou vetky podklady potrebné pre èinnos zúètovate¾a odchýlok.
(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vstupuje 1. januára 2011 do vetkých práv a povinností
zúètovate¾a odchýlok v elektroenergetike pod¾a tohto
zákona. Zmluvy o zúètovaní odchýlok uzatvorené s doterajím zúètovate¾om odchýlok pod¾a predpisov platných do 31. decembra 2010 zostávajú v platnosti.
(4) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorí so subjektmi zúètovania zmluvy o prístupe a podmienkach úèasti na krátkodobom trhu s elektrinou
s úèinnosou najskôr od 1. januára 2011.
(5) Výkon èinnosti organizovania krátkodobého trhu
s elektrinou zabezpeèuje do 31. decembra 2010 prevádzkovate¾ prenosovej sústavy.
67. Slová internetová stránka vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami webové
sídlo v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 397/2002 Z. z., zákona è. 442/2002 Z. z., zákona è. 658/2004 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona è.112/2008 Z. z., zákona è. 283/2008 Z. z., zákona
è. 73/2009 Z. z. a zákona è. 309/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) výkon èinnosti organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou..
2. V § 5 ods. 2 písm. g) prvom bode sa slová vykonávanie èinnosti nahrádzajú slovom podnikanie.
3. V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenami s) a u), ktoré
znejú:
s) výkon èinnosti organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou,
t) dodávka elektriny dodávate¾om poslednej intancie,
u) dodávka plynu dodávate¾om poslednej intancie..

65. V § 67 sa za slová § 38 vkladajú slová a § 58.

4. V § 12a ods. 2 písm. o) sa za slovo odchýlok vkladajú slová a regulaènej elektriny.

66. Za § 69d sa vkladá § 69e, ktorý vrátane nadpisu
znie:

5. V § 12a sa odsek 2 dopåòa písmenami p) a s), ktoré
znejú:
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p) prístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
q) organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu
s elektrinou,
r) správy a zberu nameraných dát,
s) centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich èinností pre subjekty
zúètovania..
6. V § 12a ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejòovaní informácií organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,.
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno i).
7. V § 12a ods. 4 písmeno g) znie:
g) podmienky vysporiadania odchýlky a regulaènej
elektriny úèastníka trhu a odchýlky sústavy,.
8. V § 12a ods. 4 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a k), ktoré znejú:
h) podmienky prístupu na organizovaný krátkodobý
trh s elektrinou,
i) podmienky organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,
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j) podmienky správy a zberu nameraných dát,
k) podmienky centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich èinností pre
subjekty zúètovania..
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno l).
9. V § 12a ods. 6 sa slovo a za slovom siete nahrádza èiarkou a za slovo plynu sa vkladajú slová a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2010 okrem
tretieho bodu v èl. I, siedmeho bodu v èl. I, ôsmeho
bodu v èl. I, § 22 ods. 2 písm. zw) a zx) v tridsiatom siedmom bode v èl. I a § 24 ods. 2 písm. zg) a zh) v tyridsiatom bode v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2011, a § 30a ods. 4 písm. c) a d) v pädesiatom treom
bode v èl. I a § 12a ods. 2 písm. r) a s) v piatom bode v èl.
II a § 12a ods. 4 písm. j) a k) v ôsmom bode v èl. II, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. januára 2013. Ustanovenia
§ 22 ods. 2 písm. j) a k) strácajú úèinnos 31. decembra
2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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143
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraïovanie
jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
(zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 528/2006 Z. z.,
zákona è. 94/2007 Z. z. a zákona è. 408/2008 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Jadrový fond sústreïuje a spravuje finanèné
prostriedky pod¾a § 7 ods. 1 urèené na závereènú èas
jadrovej energetiky, na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie
je známy1a) a na závereènú èas nakladania s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi1b), ktoré v dostatoènom mnostve a transparentným a nediskriminaèným
spôsobom poskytuje osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na
úhradu oprávnených nákladov vynaloených na úèely
pod¾a § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi
z medzinárodnej dohody2)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

1a) § 45 ods. 2 písm. l) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha è. 4 k zákonu è. 355/2007 Z. z.
1b
) § 2 písm. d) zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 2 písm. t) zákona è. 355/2007 Z. z..

2. V § 3 ods. 2 písm. c) treom bode sa slová roèné
a päroèné nahrádzajú slovami roèné, strednodobé
a dlhodobé.
3. V § 7 ods. 1 písm. g), § 8 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1
písm. d) sa odkaz 18 nahrádza odkazom 1a a poznámka
pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.
4. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) poplatky od iadate¾ov o vydanie povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu s rádioaktívnym vysokoaktívnym iarièom pod¾a osobitného predpisu19a) predstavujúce finanènú zábezpeku vo výke ustanovenej
osobitným predpisom19b),
l) poplatky od iadate¾ov o vydanie povolenia na èin-

nosti vedúce k oiareniu s uzavretým rádioaktívnym
iarièom pod¾a osobitného predpisu19c) s èasom polpremeny vyím ako 60 dní a aktivitou vyou ako
úroveò aktivity prísluného rádionuklidu ustanovenej osobitným predpisom19d) vo výke ustanovenej
pod¾a odseku 8 predstavujúce finanènú zábezpeku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 19d znejú:

19a) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 348/2006 Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie kontroly
vysokoaktívnych iarièov a opustených iarièov.
19b
) § 3 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 348/2006 Z. z.
19c
) § 45 ods. 3 písm. f) zákona è. 355/2007 Z. z.
19d
) Príloha è. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 345/2006 Z. z. o základných bezpeènostných poiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvate¾ov pred ionizujúcim iarením..

5. § 7 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) iadate¾, ktorý platí poplatky pod¾a odseku 1
písm. k), je povinný na podúèet jadrového fondu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. i) zloi sumu vo výke úplných
nákladov spojených so zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloenie a uloením nepouívaného rádioaktívneho vysokoaktívneho iarièa
ako rádioaktívneho odpadu urèenej oprávnenou organizáciou pod¾a osobitného predpisu19e), ktorá zároveò
spåòa podmienky pod¾a § 10 ods. 1 (ïalej len oprávnená organizácia). Oprávnená organizácia o výke urèenej sumy informuje jadrový fond.
(9) iadate¾, ktorý platí poplatky pod¾a odseku 1
písm. l), je povinný na podúèet jadrového fondu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. i) zloi sumu vo výke nadobúdacej ceny uzavretého rádioaktívneho iarièa, ak
oprávnená organizácia nerozhodne inak.
(10) Zloená suma sa iadate¾ovi, ktorý platí poplatky
pod¾a odseku 1 písm. k) a l) vráti, ak odovzdá rádioaktívny iariè inému drite¾ovi povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi iarièmi, vráti ho dodávate¾ovi rádioaktívneho iarièa alebo výrobcovi rádioaktívneho iarièa, èo
preukáe jadrovému fondu písomným potvrdením preberajúcej organizácie; to neplatí, ak rádioaktívny iariè
vymení za rovnaký nový rádioaktívny iariè. Rovnako na
tento podúèet zloí sumu urèenú oprávnenou organizáciou iadate¾ o vydanie povolenia pod¾a prvej vety, ktorý
poiada oprávnenú organizáciu o prevzatie intitucionálneho rádioaktívneho odpadu iného ako toho, za ktorý u bola na podúèet jadrového fondu uvedeného v § 8
ods. 1 písm. i) zloená finanèná zábezpeka..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 19e znie:

19e) § 2 písm. i) nariadenia
è. 348/2006 Z. z..

vlády

Slovenskej

republiky

6. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) podúèet na úhradu výdavkov urèených na závereènú èas nakladania s intitucionálnym rádioaktívnym odpadom..
7. V § 8 ods. 3 sa slová odseku 1 písm. a) a g) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) a g) a i).
8. V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová odseku 1 písm. d)
a g) nahrádzajú slovami odseku 1 písm. d), g) a i).
9. V § 9 ods. 1 sa za slovom energetiky, vkladajú slová so závereènou èasou nakladania s intitucionálnym rádioaktívnym odpadom a na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých
pôvodca nie je známy1a) .
10. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) závereènú èas nakladania s intitucionálnym rádioaktívnym odpadom a na èinnosti s tým súvisiace
od podpísania dokladu o prevzatí intitucionálneho
rádioaktívneho odpadu oprávnenou organizáciou,
do výky zloeného príspevku na finanènú zábezpeku pod¾a § 7 ods. 1 písm. k) a l). Oprávnená organizácia predloí jadrovému fondu doklad o prevzatí intitucionálneho rádioaktívneho odpadu..
11. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) na závereènú èas nakladania s intitucionálnymi
rádioaktívnymi odpadmi, na ktoré nebola pred odovzdaním oprávnenej organizácii iadate¾om, ktorý
platí poplatky pod¾a § 7 ods. 8 a 9 zloená finanèná
zábezpeka na podúèet jadrového fondu uvedený v
§ 8 ods. 1 písm. i)..
12. § 10 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) iadate¾ o poskytnutie finanèných prostriedkov
z jadrového fondu je oprávnený, ak realizácia èinností
a projektov súvisiacich so závereènou èasou jadrovej
energetiky presahuje obdobie jedného roka, poiada
o poskytnutie finanèných prostriedkov z jadrového fondu prostredníctvom jednej iadosti na celé obdobie
predpokladanej realizácie týchto èinností alebo projektu. Túto skutoènos je iadate¾ povinný zoh¾adni v iadosti pod¾a § 11..
13. V § 11 ods. 1 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide o iados o uskutoènenie projektu alebo èinností súvisiacich so závereènou èasou jadrovej energetiky, ktoré
presahujú obdobie jedného roka, je iadate¾ povinný
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pecifikova úèel, druh a poadovanú výku finanèných prostriedkov na jednotlivé roky,.
14. V § 11 ods. 2 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová ak ide o iados
o uskutoènenie projektu alebo èinností súvisiacich so
závereènou èasou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je iadate¾ povinný pecifikova predpokladané èinnosti pod¾a jednotlivých rokov,.
15. V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Ak ide o iados o uskutoènenie projektu alebo èinností súvisiacich so závereènou èasou jadrovej energetiky, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je iadate¾ povinný oznámi jadrovému fondu akéko¾vek zmeny
týkajúce sa pecifikácie úèelu, druhu a poadovanej
výky finanèných prostriedkov na jednotlivé roky alebo
týkajúce sa pecifikácie predpokladaných èinností
pod¾a jednotlivých rokov, a to do 31. marca beného
roka..
16. § 13 sa dopåòa odsekmi 13 a 15, ktoré znejú:
(13) Finanèné prostriedky zloené na osobitnom
úète ministerstva zdravotníctva pod¾a osobitného
predpisu19b) prechádzajú 1. januárom 2012 na podúèet
jadrového fondu pod¾a § 8 ods. 1 písm. i); úèel zloenej
finanènej zábezpeky zostáva zachovaný.
(14) iadate¾, ktorý platí poplatky pod¾a § 7 ods. 1
písm. k), ktorému bolo vydané povolenie na èinnosti vedúce k oiareniu s rádioaktívnym vysokoaktívnym iarièom pod¾a osobitného predpisu19b) a ktorý nezloil finanènú zábezpeku pod¾a osobitného predpisu,19b) je
povinný od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 zaplati na podúèet jadrového fondu uvedený v § 8 ods. 1
písm. i) sumu pod¾a § 7 ods. 8 urèenú oprávnenou organizáciou pred odovzdaním nepouívaného rádioaktívneho iarièa oprávnenej organizácii.
(15) iadate¾, ktorý platí poplatky pod¾a § 7 ods. 1
písm. l), ktorému bolo vydané povolenie na èinnosti vedúce k oiareniu s uzavretým vysokoaktívnym iarièom
pod¾a osobitného predpisu,19c) je povinný od 1. januára
2012 do 31. decembra 2012 zaplati na podúèet jadrového fondu uvedený v § 8 ods. 1 písm. i) sumu pod¾a § 7
ods. 9 urèenú oprávnenou organizáciou pred odovzdaním nepouívaného rádioaktívneho iarièa oprávnenej
organizácii..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2010 okrem
prvého bodu, tvrtého a jedenásteho bodu a estnásteho bodu v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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