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250
ZÁKON
z 31. júla 2012
o regulácii v sieových odvetviach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) reguláciu v sieových odvetviach,
b) postavenie a pôsobnos Úradu pre reguláciu
sieových odvetví (ïalej len úrad),
c) povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú èinnos na základe povolenia,1) potvrdenia o splnení
oznamovacej povinnosti2) alebo potvrdenia o registrácii (ïalej len regulovaný subjekt),
d) pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s plynom (ïalej len pravidlá trhu),
e) konanie vo veciach pod¾a tohto zákona.
§2
Základné ustanovenia
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) sieovými odvetviami
1. elektroenergetika,
2. plynárenstvo,
3. tepelná energetika,
4. vodné hospodárstvo,
b) tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová
voda, povrchová voda, hydroenergetický potenciál
vodného toku a energetická voda,
c) regulovanými èinnosami
1. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny
a s nimi súvisiace sluby,
2. výkon èinnosti organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou,
3. výroba, preprava, distribúcia, uskladòovanie
a dodávka plynu a s nimi súvisiace sluby,
4. výroba, distribúcia a dodávka tepla,
5. výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,3)
6. odvádzanie a èistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou,4)
1

7. odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a vyuívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,5)
d) regulaèným obdobím obdobie urèené regulaènou
politikou, poèas ktorého sa uplatòuje urèený rozsah
cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie,
e) ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady preukázate¾ne a v nevyhnutnom rozsahu vynaloené na
vykonávanie regulovanej èinnosti, ktorých rozsah
a výku urèuje úrad,
f) primeraným ziskom zisk, ktorý vychádza z vývoja
obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu, obvyklé
podnikate¾ské riziko, vývoj dopytu na trhu a na
ochranu spotrebite¾a a ktorý zoh¾adòuje aj rozsah
potrebných investícií na zabezpeèenie dlhodobej
prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
g) maximálnou cenou cena, ktorú nie je moné prekroèi,
h) pevnou cenou cena, ktorú nie je moné meni; za
pevnú cenu sa povauje aj tarifa, ktorá sa viae na
technickú jednotku,
i) tandardmi kvality súbor ukazovate¾ov, ktoré urèujú
kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných èinností,
j) dodávkou elektriny pre odberate¾ov elektriny v domácnosti
1. dodávka elektriny do odberných miest odberate¾ov elektriny v domácnosti,
2. dodávka elektriny do odberných miest, ktoré sú
miestom odberu elektriny do spoloèných èastí bytového domu, spoloèných zariadení bytového
domu a prísluenstva bytového domu;6) to neplatí
pre odberné miesto, ktoré je miestom odberu
elektriny do odberného zariadenia prevádzkovaného na podnikate¾ské úèely,
k) malým podnikom koncový odberate¾ elektriny s roènou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za
predchádzajúci rok alebo koncový odberate¾ plynu
s roènou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za
predchádzajúci rok,
l) zranite¾ným odberate¾om

) § 5 ods. 1 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
§ 6 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 6 ods. 5 zákona è. 251/2012 Z. z.
3
) § 2 písm. a) zákona 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 sieových odvetviach.
4
) § 2 písm. b) zákona è. 442/2002 Z. z.
5
) § 78 ods. 3 písm. a) a c) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
6
) § 2 ods. 4 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
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1. odberate¾ elektriny v domácnosti,
2. odberate¾ plynu v domácnosti,
3. malý podnik,
m) ve¾koobchodným energetickým produktom zmluvy
a deriváty pod¾a osobitného predpisu7) nezávisle od
toho, kde a ako sa s nimi obchoduje,
n) dôvernou informáciou informácia pod¾a osobitného
predpisu,7) ktorá nebola zverejnená, priamo alebo
nepriamo súvisí s ve¾koobchodným energetickým
produktom a ktorá by pravdepodobne mala výrazný
vplyv na cenu ve¾koobchodného energetického produktu, ak by sa zverejnila,
o) energetickou chudobou stav, kedy priemerné mesaèné výdavky domácnosti8) na spotrebu elektriny,
plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej
úitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesaèných príjmoch domácnosti.8)
§3
Úèel a predmet regulácie
(1) Úèelom regulácie pod¾a tohto zákona je transparentným a nediskriminaèným spôsobom zabezpeèi
dostupnos tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných
èinností za primerané ceny a v urèenej kvalite.
(2) Predmetom regulácie pod¾a tohto zákona sú
a) ceny v sieových odvetviach a podmienky ich uplatòovania,
b) podmienky vykonávania regulovaných èinností.
§4
Úrad
(1) Úrad je orgánom tátnej správy pre oblas regulácie sieových odvetví s celoslovenskou pôsobnosou.
(2) Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. tátne orgány, orgány územnej
samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ïalie osoby
nesmú ovplyvòova úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti.
(3) Orgánmi úradu sú predseda úradu a Regulaèná
rada (ïalej len rada).
(4) Sídlom úradu je Bratislava.
(5) Úrad môe zriaïova pracoviská mimo svojho sídla.
§5
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1) Na èele úradu je predseda, ktorého vymenúva
a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh
vlády Slovenskej republiky (ïalej len vláda).
(2) Predseda úradu je tátnym zamestnancom pod¾a
osobitného predpisu.9)
7
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(3) Predseda úradu je zároveò predsedom rady.
(4) Funkèné obdobie predsedu úradu je es rokov.
Tá istá osoba môe by vymenovaná za predsedu úradu
najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(5) Predsedu úradu v èase jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv
a povinností podpredseda úradu okrem práv a povinností predsedu rady.
(6) Predseda úradu a podpredseda úradu musia
spåòa predpoklady pod¾a § 7 ods. 7 ustanovené pre èlena rady.
(7) Predseda úradu
a) riadi úrad a koná v mene úradu navonok vo vetkých
veciach,
b) vymenúva a odvoláva podpredsedu úradu,
c) rozhoduje v prvom stupni v konaniach pod¾a § 13
ods. 1 písm. e) a g) a § 14,
d) rozhoduje o uloení pokuty v odvolacom konaní,
e) rozhoduje o námietkach v konaní o vydanie potvrdenia pod¾a osobitného predpisu,10)
f) zastupuje úrad v Agentúre pre spoluprácu regulaèných orgánov v oblasti energetiky (ïalej len agentúra),
g) poveruje inú osobu na zastupovanie v agentúre,
h) vydáva organizaèný poriadok úradu,
i) rozhoduje o námietkach zaujatosti zamestnancov
úradu pri výkone pôsobnosti úradu.
(8) Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti
koná nezávisle od pokynov tátnych orgánov, orgánov
územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od
ïalích osôb.
a)
b)
c)
d)

(9) Výkon funkcie predsedu úradu sa skonèí
uplynutím funkèného obdobia,
vzdaním sa funkcie,
odvolaním z funkcie,
smrou alebo vyhlásením za màtveho.

(10) Predseda úradu sa môe vzda funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky.
Výkon funkcie sa skonèí dòom doruèenia písomného
oznámenia predsedu úradu o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky, ak v oznámení nie je uvedený neskorí deò vzdania sa funkcie.
(11) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu
úradu z funkcie, ak
a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za
úmyselný trestný èin alebo za trestný èin spáchaný
z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho
funkcie,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilos
na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím
súdu obmedzená,
c) predseda úradu

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti ve¾koobchodného trhu
s energiou.
8
) § 115 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
9
) § 6 ods. 3 písm. b) prvý bod zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
) § 13 zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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1. sa stal èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov,
2. zaèal podnika v sieových odvetviach,
3. zaèal vykonáva funkciu poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky, èlena vlády, funkciu alebo èlenstvo v orgáne územnej samosprávy,
4. má majetkovú úèas na podnikaní regulovaných
subjektov,
d) nevykonáva svoju funkciu dlhie ako dva po sebe
nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je
predseda úradu doèasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,
e) konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 8.
(12) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu
úradu aj vtedy, ak jemu blízka osoba pod¾a § 116 Obèianskeho zákonníka je zamestnancom regulovaných
subjektov, má majetkovú úèas na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných èinnostiach
vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom zdruenia osôb alebo je èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
(13) Skonèením výkonu funkcie predsedu úradu súèasne skonèí výkon funkcie predsedu rady.
§6
Rada
(1) Rada zabezpeèuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieových odvetviach.
(2) Radu tvorí predseda rady a ïalích es èlenov
rady. Predseda rady riadi jej èinnos, najmä zvoláva
a vedie rokovania rady. Predsedu rady zastupuje poèas
jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, podpredseda rady v celom rozsahu jeho práv a povinností
okrem práv a povinností predsedu úradu.
(3) Rada
a) prijíma regulaènú politiku,
b) volí podpredsedu rady zo svojich èlenov,
c) schva¾uje
1. návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci s regulaènými orgánmi èlenských tátov Európskej únie
(ïalej len èlenský tát),
2. rokovací poriadok rady,
3. správu o èinnosti úradu,
4. zriadenie pracovísk úradu mimo jeho sídla,
5. roènú úètovnú závierku úradu,
d) rozhoduje v odvolacom konaní okrem rozhodnutí
o uloení pokuty,
e) vyjadruje sa k návrhom veobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom.
(4) Rada zasadá pod¾a potreby, najmenej vak dvakrát mesaène. Rokovania rady sú neverejné. Na rokovanie rady môe predseda rady prizva zamestnanca
úradu alebo ïalie osoby. Predseda rady sa nezúèastòuje na rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu úradu, v ktorom rozhodoval na prvom stupni.
(5) Rada je uznáaniaschopná, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ïalí tra-
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ja èlenovia rady. Rada rozhoduje hlasovaním väèinou
hlasov vetkých svojich èlenov. Pri hlasovaní môu by
prítomní len èlenovia rady a zamestnanec úradu vyhotovujúci zápisnicu pod¾a odseku 6.
(6) O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica. Ak o to
èlen rady poiada, pripojí sa k zápisnici jeho stanovisko, odliné od prijatého rozhodnutia. Zápisnica o hlasovaní je neverejná.
§7
Èlenovia rady
(1) Èlenov rady, okrem predsedu rady, vymenúva
a odvoláva prezident Slovenskej republiky spôsobom
pod¾a odseku 3. Èlenstvo v rade je verejnou funkciou.
(2) Funkèné obdobie èlena rady je es rokov. Ak
èlenstvo v rade zaniklo inak ako uplynutím funkèného
obdobia, nový èlen rady, okrem predsedu rady, je vymenovaný na zvyok funkèného obdobia.
(3) Prezident Slovenskej republiky vymenúva èlenov
rady, okrem predsedu rady, na návrh Národnej rady
Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja èlenovia
rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja èlenovia rady na návrh vlády.
(4) Rada sa z jednej tretiny obnovuje kadé dva roky
tak, aby bol dodraný odsek 3. Na uvo¾nené miesto èlena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol
èlena rady, ktorého èlenstvo zaniklo. Na uvo¾nené
miesto èlena rady, ktorý bol vymenovaný za predsedu
úradu, navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol
èlena rady, ktorý bol vymenovaný za predsedu úradu.
Návrh predloí prezidentovi Slovenskej republiky do
30 dní od zániku èlenstva pod¾a odseku 16. Na kadé
miesto èlena rady sa navrhujú dvaja kandidáti.
(5) Èlen rady nesmie
a) by zamestnancom úradu; to neplatí pre predsedu
rady,
b) by zamestnancom regulovaných subjektov,
c) podnika v sieových odvetviach vo vlastnom alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom zdruenia osôb,
d) ma majetkovú úèas na podnikaní regulovaných
subjektov,
e) by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných
orgánov regulovaných subjektov.
(6) Obmedzenia pod¾a odseku 5 písm. b) a e) je èlen
rady povinný dodriava 12 mesiacov po zániku funkcie èlena rady.
(7) Èlenom rady môe by obèan Slovenskej republiky, ktorý spåòa tieto predpoklady:
a) technické, ekonomické alebo právnické vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a najmenej desa rokov praxe v sieových odvetviach alebo v cenotvorbe
alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho pä rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické
alebo právnické vysokokolské vzdelanie tretieho
stupòa a najmenej sedem rokov praxe v sieových
odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií
v energetike, z toho pä rokov v riadiacej funkcii,
b) spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
c) bezúhonnos.
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(8) Èlen rady sa povauje za bezúhonného, ak nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie
starím ako tri mesiace.
(9) Èlenstvo v rade je nezluèite¾né
a) s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) s funkciou èlena vlády,
c) s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne tátnej
správy; to neplatí pre predsedu rady,
d) s funkciou alebo s èlenstvom v orgáne územnej
samosprávy.
(10) Èlenom rady nemôe by ten, koho blízka osoba
pod¾a § 116 Obèianskeho zákonníka je vedúcim zamestnancom úradu, má majetkovú úèas na podnikaní
regulovaných subjektov, podniká v regulovaných èinnostiach alebo je èlenom riadiacich, dozorných alebo
kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
(11) Èlen rady pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov tátnych orgánov, orgánov územnej
samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ïalích
osôb.
(12) Èlenovi rady patrí mesaène odmena vo výke
tvornásobku priemernej nominálnej mesaènej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor. Predsedovi rady patrí mesaène
odmena vo výke odmeny èlena rady a podpredsedovi
rady vo výke 1,3-násobku odmeny èlena rady.
(13) Èlen rady sa pod¾a pokynov predsedu rady zúèastòuje na rokovaniach so tátnymi orgánmi a regulovanými subjektmi o stratégii riadenia regulácie.
(14) Ak rada vyle svojho èlena na pracovnú cestu,
úrad mu poskytne náhradu výdavkov pod¾a osobitného
predpisu.11)
(15) Èlen rady sa poèas výkonu funkcie na úèely
zdravotného poistenia povauje za zamestnanca v pracovnom pomere.
a)
b)
c)
d)

(16) Èlenstvo v rade, okrem predsedu rady, zaniká
uplynutím funkèného obdobia,
vzdaním sa funkcie,
odvolaním z funkcie,
smrou alebo vyhlásením za màtveho.

(17) Vzdaním sa funkcie èlenstvo v rade zaniká dòom
doruèenia písomného oznámenia èlena rady o vzdaní
sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky, ak
v oznámení nie je uvedený neskorí deò vzdania sa
funkcie; to neplatí pre predsedu rady.
(18) Prezident Slovenskej republiky èlena rady, okrem
predsedu rady, odvolá, ak
a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za
úmyselný trestný èin alebo za trestný èin spáchaný
z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho
funkcie,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilos
11
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na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím
súdu obmedzená,
c) prestal spåòa podmienky pod¾a odsekov 5, 9 a 10,
d) nevykonáva svoju funkciu dlhie ako dva po sebe
nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je
èlen rady doèasne uznaný za práceneschopného pre
chorobu alebo úraz,
e) konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11.
§8
Regulaèná politika
(1) Regulaèná politika je stratégia, ktorá upravuje
vykonávanie regulácie poèas urèeného regulaèného
obdobia.
(2) Regulaèná politika obsahuje najmä
a) urèenie dåky nadchádzajúceho regulaèného obdobia,
b) zhodnotenie potreby ïalej regulácie na nadchádzajúce regulaèné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie,
c) rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulaènom období.
(3) Rada predloí návrh regulaènej politiky do
28. februára posledného kalendárneho roka regulaèného obdobia Ministerstvu hospodárstva Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo) a Ministerstvu
ivotného prostredia Slovenskej republiky. Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky a svoje vyjadrenie zale rade do 15. marca.
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky posúdi súlad tohto návrhu so zámermi vodohospodárskej politiky a svoje vyjadrenie zale rade do
15. marca. Rada môe prija regulaènú politiku, aj keï
ministerstvo alebo Ministerstvo ivotného prostredia
Slovenskej republiky nezale svoje vyjadrenie k návrhu
regulaènej politiky v urèenej lehote.
(4) Regulaènú politiku prijme rada do 31. marca posledného kalendárneho roka regulaèného obdobia.
(5) Regulaènú politiku úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dòa jej prijatia.
(6) Regulaèná politika je záväzná poèas urèeného regulaèného obdobia pre vetkých úèastníkov trhu
v sieových odvetviach.
(7) Rada vypracuje do 31. marca kalendárneho roka
po skonèení regulaèného obdobia zhodnotenie predchádzajúceho regulaèného obdobia z poh¾adu dosiahnutej transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie
na trh.
(8) Ak je to potrebné na dosiahnutie úèelu regulácie
pod¾a § 3 ods. 1, rada uznesením prijme zmenu alebo
doplnenie regulaènej politiky formou dodatku k regulaènej politike. Odsek 3 sa pouije primerane. Dodatok
k regulaènej politike úrad zverejní na svojom webovom
sídle do 15 dní odo dòa jeho prijatia radou.

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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Pôsobnos úradu
§9
(1) Úrad
a) vydáva veobecne záväzné právne predpisy,
b) vykonáva
1. cenovú reguláciu pod¾a § 11, 12 a 14,
2. vecnú reguláciu pod¾a § 13, 15 a 23,
3. mimoriadnu reguláciu pod¾a § 16,
4. reguláciu kvality pod¾a § 22,
5. kontrolu dodriavania tohto zákona, veobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho
vykonanie pod¾a § 40, osobitných predpisov,12)
veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov13) a právoplatných rozhodnutí úradu osobami, ktoré vykonávajú regulované èinnosti, pod¾a § 31 a 35,
6. doh¾ad nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a prevádzkovate¾om prepravnej siete pod¾a
§ 26 ods. 11,
7. doh¾ad nad aukciami pre predaj elektriny pod¾a
§ 30,
c) rozhoduje
1. vo veciach pod¾a § 11 a 17,
2. o certifikácii prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 25 a
28,
3. o uloení pokuty za správne delikty spáchané poruením povinností ustanovených v tomto zákone
a v osobitných predpisoch,14)
4. o pouití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemono efektívne poui na
garantovanie skutoènej dostupnosti pridelenej
kapacity, udriavanie alebo zvyovanie kapacít
spojovacích vedení prostredníctvom investícií do
sústav, najmä do nových spojovacích vedení,
d) posudzuje nezávislos prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy a prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a
tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu,15)
12
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e) ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
f) spolupracuje s regulaènými orgánmi èlenských tátov prostredníctvom výmeny informácií na úèel
1. podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej
spolupráce na trhu s elektrinou a trhu s plynom
pod¾a osobitných predpisov16) a o tejto spolupráci
informuje Európsku komisiu a ostatné èlenské
táty,
2. podpory spolupráce prevádzkovate¾ov prenosových sústav a prevádzkovate¾ov prepravných sietí
na regionálnej úrovni vrátane cezhranièných otázok,
3. vytvárania podmienok na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia prepravných sietí mali na regionálnej úrovni jeden
alebo viaceré integrované systémy, ktoré pokrývajú dva alebo viaceré integrované systémy na
úèely pride¾ovania kapacity a kontroly bezpeènosti sústavy a siete,
4. prijatia opatrení, ktoré prevádzkovate¾om prenosových sústav a prevádzkovate¾om prepravných
sietí umonia
4.1. vzájomnú výmenu plynu,
4.2. pride¾ovanie cezhraniènej kapacity,
4.3. spolupracova pri rozvoji pravidiel riadenia
preaenia sústavy a siete,
5. sledovania ve¾koobchodného trhu s elektrinou
a ve¾koobchodného trhu s plynom pod¾a osobitného predpisu,7)
g) uzatvára dohody s regulaènými orgánmi èlenských
tátov s cie¾om podpori regionálnu spoluprácu,
h) spolupracuje s agentúrou, Európskou komisiou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi tátnej správy,
i) vydáva roènú správu o èinnosti úradu,
j) organizuje výberové konanie pod¾a osobitného
predpisu17) na dodávate¾a technológie, ktorá zabezpeèí zvýenie energetickej efektívnosti sústavy alebo
zníenie spotreby elektriny a dodávate¾a, ktorý zabezpeèuje prípravu výstavby a výstavbu nových

) § 5 a 9 a 11 zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaïuje Agentúra pre spoluprácu regulaèných
orgánov v oblasti energetiky.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhranièné výmeny elektriny, ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1228/2003.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný
plyn, ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1775/2005.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1227/2011.
§ 4 ods. 2 a 4, § 4 ods. 5 písm. c) a § 4 ods. 7 a 10, § 5 ods. 6 písm. a) a b), § 5 ods. 13 a 14, § 7 ods. 8 a 9, § 8 ods. 9 a § 11 ods. 3 zákona
è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 251/2012 Z. z.
13
) Napríklad § 17 ods. 6 a § 18 ods. 8 zákona è. 657/2004 Z. z. v znení zákona è. 184/2011 Z. z., § 19 ods. 2 zákona è. 309/2009 Z. z. a § 21
ods. 10 zákona è. 251/2012 Z. z.
14
) § 5 a 9 a 11 zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 713/2009.
Èl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 714/2009.
Èl. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009.
§ 4 ods. 2 a 4, § 4 ods. 5 písm. c) a § 4 ods. 7 a 10, § 5 ods. 6 písm. a) a b), § 5 ods. 13 a 14, § 7 ods. 8 a 9, § 8 ods. 9 a § 11 ods. 3 zákona
è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 251/2012 Z. z.
15
) § 30, 50 a 59, 61 a 63 zákona è. 251/2012 Z. z.
16
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 714/2009.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009.
17
) § 25 ods. 4 zákona è. 251/2012 Z. z.
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elektroenergetických zariadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly,
k) riei spory pod¾a § 37 a 38.
(2) Úrad má právo iada informácie o vetkých úkonoch týkajúcich sa obchodnej verejnej súae organizovanej regulovaným subjektom, ktorý
a) vykonáva regulovanú èinnos v elektroenergetike
alebo plynárenstve a je súèasou vertikálne integrovaného podniku,
b) vykonáva prenos elektriny alebo prepravu plynu
a nie je súèasou vertikálne integrovaného podniku.
(3) Úrad vypracuje
a) do 31. decembra 2013 a následne kadé dva roky
vdy k 30. júnu aktualizuje v spolupráci s ministerstvom metodické usmernenie pre elektroenergetické
podniky a plynárenské podniky oh¾adom optimalizácie vyuívania elektriny a plynu vrátane poskytovania sluieb odberate¾om elektriny a odberate¾om
plynu zameraných na zvýenie efektívnosti pri
vyuívaní energie, uplatòovania cien a podmienok
dodávky elektriny a dodávky plynu spôsobom zameraným na zvýenie efektívnosti pri vyuívaní energie, zavádzania inteligentných meracích systémov
a modernizácie sústav a sietí zameranej na zvýenie
efektívnosti pri vyuívaní energie,
b) do 31. decembra 2013 a následne kadé dva roky
vdy k 30. júnu aktualizuje metodické usmernenie
pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky oh¾adom opatrení na ochranu zranite¾ných odberate¾ov,
c) do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre
dodávate¾ov elektriny oh¾adom spôsobu urèenia podielu jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej
dodávate¾om na úèel jej dodávky odberate¾om elektriny vrátane odberate¾ov elektriny mimo vymedzeného územia a vplyvu výroby elektriny nakúpenej
alebo vyrobenej dodávate¾om elektriny na úèel jej
dodávky odberate¾om elektriny vrátane odberate¾ov
elektriny mimo vymedzeného územia na ivotné
prostredie vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny,
d) do 31. mája 2013 a následne kadé dva roky správu
o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepenie
pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribuènej sústavy a jej posilnenia, zlepení prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminaèného uplatòovania
predpisov, ktoré sú potrebné na zaèlenenie výrobcov
elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, a prijme
do 30. júna 2013 a následne kadé dva roky opatrenia vyplývajúce zo správy,
e) do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre
prevádzkovate¾ov distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ov distribuènej siete, dodávate¾ov elektriny
a dodávate¾ov plynu oh¾adom spôsobu, rozsahu
18

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 714/2009.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009.
Zákon è. 251/2012 Z. z.
19
) § 61 a 63 zákona è. 251/2012 Z. z.
20
) § 62 ods. 7 a 8 zákona è. 251/2012 Z. z.
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a podmienok vedenia evidencie saností odberate¾ov elektriny a odberate¾ov plynu a oh¾adom rozsahu
údajov a spôsobe predkladania údajov z evidencie
saností úradu,
f) do 31. decembra 2013 a následne na kadé regulaèné obdobie v spolupráci s ministerstvom, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
koncepciu na ochranu odberate¾ov spåòajúcich podmienky energetickej chudoby; túto koncepciu úrad
predloí vláde.
(4) Úrad môe v prípade závaného opakovaného poruovania povinností prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, pod¾a tohto zákona alebo
osobitných predpisov,18) ktoré prevádzkovate¾ prepravnej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného
plynárenského podniku, neodstráni v primeranej lehote urèenej úradom, ktorá nemôe by kratia ako tri
mesiace, rozhodnú o uloení povinnosti zveri prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovate¾ovi siete pod¾a osobitného predpisu.19)
(5) Závaným opakovaným poruovaním povinností
pod¾a odseku 4 sa rozumie poruovanie povinností, za
ktoré úrad prevádzkovate¾ovi prepravnej siete, ktorý je
súèasou vertikálne integrovaného plynárenského
podniku, v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov dvakrát právoplatne uloil pokutu presahujúcu
sumu 5 000 000 eur, ak iadna z týchto pokút nebola
zruená alebo zníená pod 5 000 000 eur.
(6) Ak úrad rozhodne o uloení povinnosti zveri prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovate¾ovi siete pod¾a osobitného predpisu,19) úrad
a) schva¾uje podmienky výberového konania, na základe ktorého vlastník prepravnej siete vyberá nezávislého prevádzkovate¾a siete,
b) vydáva predchádzajúci súhlas
1. s vymenovaním, ustanovením alebo odvolaním
osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a osobitného predpisu,20)
2. s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi nezávislým prevádzkovate¾om siete a vlastníkom prepravnej siete,
c) monitoruje zmluvné vzahy a komunikáciu medzi
vlastníkom prepravnej siete a nezávislým prevádzkovate¾om siete na úèel zabezpeèenia dodriavania
ich povinností pod¾a osobitného predpisu,19)
d) rozhoduje na návrh nezávislého prevádzkovate¾a
siete alebo vlastníka prepravnej siete o uloení povinnosti nezávislému prevádzkovate¾ovi siete alebo
vlastníkovi prepravnej siete v sporoch týkajúcich sa
povinností nezávislého prevádzkovate¾a siete
a vlastníka prepravnej siete pod¾a osobitného predpisu,19)
e) schva¾uje desaroèný plán rozvoja siete, ktorý úradu
kadoroène predkladá nezávislý prevádzkovate¾ sie-
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te, a investície, o ktorých realizácii rozhodol nezávislý prevádzkovate¾ siete,
schva¾uje zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treou osobou pod¾a osobitného predpisu,19)
prijíma opatrenia na zabezpeèenie, aby tarify za prístup do siete, ktoré vyberá nezávislý prevádzkovate¾
siete, zahàòali náhradu pre vlastníka prepravnej siete, ktorá tvorí primeranú kompenzáciu za pouívanie aktív prepravnej siete a nové investície do prepravnej siete za predpokladu, e sú hospodárne
a efektívne,
vykonáva kontroly v priestoroch vlastníka prepravnej siete a nezávislého prevádzkovate¾a siete vrátane
neohlásených kontrol,
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne vetky informácie o moných
porueniach pravidiel hospodárskej súae zo strany vlastníka prepravnej siete.
§ 10

Úrad ïalej
a) urèuje
1. kritéria pre výber dodávate¾a poslednej intancie,
2. individuálne sadzby taríf súvisiacich so systémovými slubami a úhradou osobitných nákladov
pod¾a § 12 ods. 6,
b) vyhodnocuje
1. evidenciu21) vedenú regulovaným subjektom,
2. tandardy kvality,
c) sleduje
1. technickú spoluprácu medzi prevádzkovate¾mi
prenosových sústav z územia Európskej únie
a z územia tretích tátov,
2. vykonávanie desaroèného plánu rozvoja sústavy
alebo desaroèného plánu rozvoja siete,
3. trh s elektrinou a trh s plynom,
4. uplatòovanie opatrení zameraných na rieenie
predchádzania vzniku preaenia sústavy a siete
a na rieenie preaenia sústavy a siete, vyhodnocuje tieto opatrenia a ukladá nové opatrenia na
rieenie týchto stavov,
5. stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného
v zásobníku plynu,
d) predkladá kadoroène do 30. júna Národnej rade
Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre
správu o èinnosti úradu,
e) plní voèi orgánom Európskej únie informaènú a oznamovaciu povinnos, ktorá mu vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov, a poskytuje orgánom Európskej únie informácie o regulovaných èinnostiach,
f) uverejòuje na svojom webovom sídle
1. regulaènú politiku,
2. právoplatné rozhodnutia úradu vo veci samej,
3. správu o èinnosti úradu,
4. zoznam drite¾ov povolení na vykonávanie regulovaných èinností,
5. zoznam vydaných potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na vykonávanie regulovaných èinností,
21

) § 16 zákona è. 251/2012 Z. z.

Èiastka 65

6. zoznam drite¾ov potvrdenia o registrácii pod¾a
§ 23,
7. výsledky sledovaní pod¾a písmena c),
8. vyhodnotenie tandardov kvality a poadovanú
úroveò dodriavania tandardov kvality,
9. výsledky konzultácií týkajúce sa desaroèného
plánu rozvoja sústavy a desaroèného plánu rozvoja siete,
10. kritériá na výber dodávate¾a poslednej intancie,
11. odporúèania v záujme ochrany odberate¾a,
12. tvrroène zoznam dodávate¾ov poskytujúcich
univerzálnu slubu spolu s odkazom na ich webové sídla,
13. informácie pre odberate¾a elektriny v domácnosti
a odberate¾a plynu v domácnosti o jeho právach,
platných právnych predpisoch a dostupných
prostriedkoch na urovnávanie sporov,
g) prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej
sluby a sluby vo verejnom záujme a prispieva
k ochrane zranite¾ných odberate¾ov a odberate¾ov
spåòajúcich podmienky energetickej chudoby v súlade s koncepciou pod¾a § 9 ods. 3 písm. f),
h) posudzuje v spolupráci s ministerstvom analýzu
o zavedení inteligentných meracích systémov,
i) informuje Národnú banku Slovenska, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Európsku komisiu
a agentúru o poruení osobitného predpisu7) pri obchodovaní na ve¾koobchodnom trhu s elektrinou
a ve¾koobchodnom trhu s plynom,
j) vedie register úèastníkov trhu s elektrinou a úèastníkov trhu s plynom na úèely sledovania ve¾koobchodného trhu s elektrinou a ve¾koobchodného trhu
s plynom pod¾a osobitného predpisu,7)
k) posudzuje podmienky uplatòovania dohodnutého
prístupu do zásobníka alebo regulovaného prístupu
do zásobníka na vymedzenom území pri zoh¾adnení
1. skutoènej dostupnosti nástrojov na dosiahnutie
flexibility dodávky plynu pre úèastníkov trhu
s plynom, ktorí dodávajú plyn odberate¾om plynu
na vymedzenom území, a potrebe nástrojov na
dosiahnutie flexibility dodávok plynu na zabezpeèenie hospodárskej súae na trhu s plynom,
2. predpokladaného vývoja ponuky uskladòovacej
kapacity a vo¾nej uskladòovacej kapacity v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu do siete na
vymedzenom území a ïalích nástrojov na zabezpeèenie flexibility dodávok plynu,
3. poètu úèastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú
plyn odberate¾om plynu na vymedzenom území
a vyuívajú uskladòovaciu kapacitu ponúkanú
prevádzkovate¾mi zásobníkov s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území.
§ 11
Cenová regulácia
(1) Cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha
a) výroba elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie
a výroba elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou,
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b) výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uloení povinnosti vo veobecnom hospodárskom záujme,
c) pripojenie do sústavy,
d) prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
e) prístup do distribuènej sústavy a distribúcia elektriny,
f) dodávka elektriny zranite¾ným odberate¾om,
g) poskytovanie podporných sluieb,
h) poskytovanie systémových sluieb,
i) výkon èinnosti organizátora krátkodobého trhu
s elektrinou,
j) dodávka elektriny dodávate¾om poslednej intancie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Cenovej regulácii v plynárenstve podlieha
pripojenie do siete,
poskytovanie podporných sluieb v plynárenstve,
prístup do prepravnej siete a preprava plynu,
prístup do distribuènej siete a distribúcia plynu,
dodávka plynu zranite¾ným odberate¾om,
dodávka plynu dodávate¾om poslednej intancie,
výkup plynárenského zariadenia.

(3) Cenovej regulácii v tepelnej energetike podlieha
a) výroba a dodávka tepla,
b) výroba, distribúcia a dodávka tepla,
c) distribúcia a dodávka tepla.
(4) Cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve podlieha
a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,
c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
d) odvádzanie a èistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f) èistenie odpadovej vody privádzanej do èistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
g) odber povrchovej vody z vodných tokov,
h) vyuívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov,
i) odber energetickej vody z vodných tokov.
§ 12
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
(1) Spôsobom vykonávania cenovej regulácie je
priame urèenie pevnej ceny,
priame urèenie maximálnej ceny,
urèenie spôsobu výpoètu pevnej ceny,
urèenie spôsobu výpoètu maximálnej ceny,
urèenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré mono do ceny zapoèíta, a výky primeraného zisku,
f) urèenie ceny vyuitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie.

a)
b)
c)
d)
e)

(2) Maximálna cena a pevná cena môe by urèená aj
porovnaním
a) ekonomicky oprávnených nákladov na regulované
èinnosti s oprávnenými nákladmi na rovnaké regu22

) § 3 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona è. 309/2009 Z. z.
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lované èinnosti v Slovenskej republike alebo èlenských tátoch, alebo
b) ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé
èasti regulovaných èinností s oprávnenými nákladmi na jednotlivé èasti rovnakých regulovaných èinností v Slovenskej republike alebo èlenských tátoch, alebo
c) jednotlivých zloiek tvoriacich truktúru ceny za regulované èinnosti so zlokami tvoriacimi truktúru
ceny rovnakých regulovaných èinností v Slovenskej
republike alebo èlenských tátoch, alebo
d) ceny za regulovanú èinnos s cenou za rovnakú regulovanú èinnos v Slovenskej republike alebo èlenských tátoch.
(3) Spôsob vykonávania cenovej regulácie pod¾a odsekov 1 a 2 zoh¾adòuje ekonomicky oprávnené náklady, ekonomickú efektívnos a primeraný zisk vrátane
rozsahu investícií, ktoré mono do ceny zapoèíta,
alebo ekonomicky oprávnené náklady a primeraný
zisk, ktoré boli zapoèítané v cene schválenej alebo urèenej úradom. Ekonomickou efektívnosou sa rozumie
velièina vyjadrujúca vzah medzi hodnotovo vyjadrenými vstupmi a ich ekonomickými úèinkami.
(4) Maximálna cena a pevná cena môe by viaczloková.
(5) Jednotlivé spôsoby vykonávania cenovej regulácie pod¾a odseku 1 mono kombinova.
(6) Pri urèení spôsobu vykonania cenovej regulácie
pod¾a odseku 1 úrad urèí pre koncových odberate¾ov
elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy
s dobou roèného vyuitia maxima v kalendárnom roku
vyou ako 6 800 hodín a súèasne pomernou odchýlkou subjektu zúètovania menou ako 0,025, individuálne sadzby taríf súvisiacich so systémovými slubami
a úhradou osobitných nákladov; dobou roèného
vyuitia maxima sa rozumie podiel celkového roèného
preneseného mnostva elektriny v kalendárnom roku
a rezervovanej kapacity a pomernou odchýlkou subjektu zúètovania sa rozumie odchýlka urèená ako podiel
hodnoty priemeru absolútnych hodnôt hodinovej odchýlky subjektu zúètovania a vyia hodnota z priemeru absolútnych hodnôt dohodnutých odberov a priemeru absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok
z registrovaného denného diagramu za obdobie predchádzajúcich tyroch mesiacov.
(7) Tarify súvisiace so systémovými slubami a úhradou osobitných nákladov sú tarify
a) za poskytovanie systémových sluieb,
b) súvisiace s úhradou pomernej èasti nákladov na výkon èinností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c) súvisiace s úhradou nákladov na poskytnutie podpory pod¾a osobitného predpisu,22)
d) súvisiace s úhradou pomernej èasti nákladov na plnenie povinností vo veobecnom hospodárskom záujme.
(8) Cenová regulácia regulovaných èinností pod¾a
§ 11 ods. 4 písm. g) a i) sa vykonáva urèením spôsobu
výpoètu pevnej ceny.
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(9) Ak existuje úèinná konkurencia paralelných plynovodov, úrad urèí pre prepravu plynu cenu pod¾a odseku 2 písm. d).
§ 13
Vecná regulácia
(1) Vecnou reguláciou je rozhodovanie o
a) vydaní, zmene a zruení povolenia na vykonávanie
regulovaných èinností pod¾a osobitných predpisov,23)
b) súhlase s výstavbou priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
c) vyòatí regulovaného subjektu, skupiny regulovaných subjektov, regulovanej èinnosti alebo skupiny
regulovaných èinností z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postaèuje na zachovanie úèelu regulácie pod¾a § 3 ods. 1,
d) rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu
pre prevádzkovate¾a siete,
e) udelení výnimky z povinností prístupu do sústavy
pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce
spojovacie vedenia,
f) udelení doèasnej výnimky z povinnosti zabezpeèi
prístup tretích strán do siete a do zásobníka a o urèení pravidiel a postupov riadenia a pride¾ovania kapacity nových významných plynárenských zariadení,
g) udelení výnimky z povinnosti zabezpeèi prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyòatí
z regulácie pod¾a tohto zákona pre nové prepojovacie
vedenia a o výnimke z pouitia príjmov z pridelenia
nových prepojovacích vedení,
h) prijatí opatrení pod¾a § 10 písm. g),
i) vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1. vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním
osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a
distribuènej sústavy,
2. vymenovaním alebo vo¾bou a odvolaním tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu
prevádzkovate¾a prepravnej siete,
3. skonèením pracovného pomeru zamestnanca
prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu
prevádzkovate¾a prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa prevádzky, údrby alebo rozvoja siete
prevádzkovate¾a prepravnej siete výpoveïou alebo okamitým skonèením pracovného pomeru,
4. vo¾bou a odvolaním èlena dozornej komisie prevádzkovate¾a prepravnej siete,
5. podmienkami poskytovania sluieb prevádzkovate¾om prepravnej siete inej osobe, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku
ako
prevádzkovate¾
prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je
súèasou toho istého vertikálne integrovaného
23
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plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva
kontrolu,
6. vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním
osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a
prepravnej siete alebo vlastníka prepravnej siete
a prevádzkovate¾a distribuènej siete,
j) vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1. uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie
tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho
orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete,
2. uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie
èlena dozornej komisie prevádzkovate¾a prepravnej siete,
3. uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a osobou povinnou
zabezpeèi súlad,
k) uloení povinnosti prevádzkovate¾ovi prenosovej
sústavy a prevádzkovate¾ovi prepravnej siete pod¾a
osobitného predpisu,24)
l) ustanovení znalca na odborné posúdenie skutoèností dôleitých na výkon èinnosti úradu,
m) návrhu prevádzkovate¾a prepravnej siete o návrhu
kapacity spätného toku a o iadosti o vyòatie z povinnosti umoni spätný tok pod¾a osobitného predpisu,25)
n) zruení miesta pripojenia odberate¾a elektriny, výrobcu elektriny a prevádzkovate¾a distribuènej sústavy na prenosovú sústavu,
o) zániku oprávnení drite¾a povolenia k cudzej nehnute¾nosti a povinností zodpovedajúcich takýmto
oprávneniam pod¾a osobitného predpisu.26)
(2) Vecnou reguláciou je aj rozhodovanie o schválení
a) prevádzkového poriadku prevádzkovate¾a sústavy,
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovate¾a siete alebo prevádzkovate¾a zásobníka,
b) dispeèerského poriadku prevádzkovate¾a prenosovej sústavy,
c) pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií,
d) pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov
a výnosov,
e) dodávate¾a poslednej intancie a rozhodovanie
o jeho výbere,
f) podmienok prepravy elektriny distribuènou sústavou v reime prepravy elektriny, prièom schválené
podmienky zasiela úrad prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy, podmienok poskytovania sluieb prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a prevádzkovate¾a prepravnej
siete iným èastiam vertikálne integrovaného podniku, ktorého súèasou je prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy a prevádzkovate¾ prepravnej siete,
g) obchodných zmlúv a finanèných zmlúv prevádzkovate¾a prepravnej siete s vertikálne integrovaným

) § 5, 8 a 9 zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 3 a § 10 zákona è. 251/2012 Z. z.
24
) § 29 ods. 3 a 11 a § 59 ods. 3 a 11 zákona è. 251/2012 Z. z.
25
) Èl. 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpeènosti dodávky plynu, ktorým sa zruuje smernica Rady 2004/67/ES.
26
) § 11 ods. 13 zákona è. 251/2012
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podnikom vrátane návrhov ich zmien pod¾a osobitného predpisu,27)
h) programu súladu prevádzkovate¾a prepravnej siete,
i) zmlúv o poskytovaní sluieb pod¾a § 29 ods. 2,
j) zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prenosovej sústavy a do prepravnej siete pod¾a osobitného
predpisu,28)
k) pravidiel testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu pod¾a osobitného predpisu,29)
l) pravidiel rozde¾ovania príjmov z uvo¾nenej preruite¾nej kapacity pri preprave plynu a primeraných
cien za uvo¾nenú preruite¾nú kapacitu,30)
m) obchodných podmienok dodávate¾a elektriny a dodávate¾a plynu, ktorí poskytujú univerzálnu slubu.
(3) Vecnou reguláciou je aj vydanie
a) potvrdenia o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej
vysoko úèinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia
o pôvode biometánu a záruky pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie pod¾a osobitného predpisu,31)
b) potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú èinnosti, na ktoré sa
nevyaduje povolenie,
c) potvrdenia o registrácii pod¾a § 23,
d) stanoviska k vydaniu osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým
intalovaným výkonom od 1 MW.
(4) Úradom vydané rozhodnutia pod¾a odseku 2
písm. a) a c), e) a m) sú záväzné pre vetkých úèastníkov trhu s elektrinou a úèastníkov trhu s plynom.
§ 14
Konanie o cenovej regulácii
(1) Konanie o cenovej regulácii (ïalej len cenové konanie) sa zaèína doruèením návrhu ceny tovaru
a s ním súvisiacich regulovaných èinností a podmienok
ich uplatnenia (ïalej len návrh ceny) regulovaným
subjektom úradu alebo z podnetu úradu.
(2) Cenové konanie pre regulované èinnosti pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. g) a h) sa zaèína na podnet úradu.
(3) Úèastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predloil návrh ceny. Ak sa zaèalo cenové
konanie na podnet úradu, je úèastníkom konania regulovaný subjekt, ktorého má úrad v úmysle cenovo regulova.
(4) Návrh ceny obsahuje
a) oznaèenie regulovaného subjektu,
b) navrhované ceny, podmienky uplatnenia cien a podklady pod¾a § 40 ods. 1,
c) doklad o schválení návrhu ceny najvyím orgánom
obchodnej spoloènosti alebo drustva alebo spoloèníkmi verejnej obchodnej spoloènosti alebo spoloè27

)
)
29
)
30
)
31
)
32
)
33
)
28
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níkmi komanditnej spoloènosti regulovaného
subjektu pod¾a osobitného predpisu.32)
(5) Návrh ceny na prvý rok regulaèného obdobia je regulovaný subjekt povinný predloi úradu do
a) 31. júla posledného kalendárneho roka regulaèného
obdobia pre regulované èinnosti pod¾a § 11 ods. 2
písm. a) a d),
b) 31. augusta posledného kalendárneho roka regulaèného obdobia pre regulované èinnosti pod¾a § 11
ods. 1 písm. a) a d) a i) a § 11 ods. 4. písm. g) a i),
c) 30. septembra posledného kalendárneho roka regulaèného obdobia pre regulované èinnosti pod¾a § 11
ods. 1 písm. e) pre regionálne distribuèné sústavy,
§ 11 ods. 2 písm. e) a g), § 11 ods. 3 písm. a) a c)
a § 11 ods. 4 písm. a), b), d) a f),
d) 31. októbra posledného kalendárneho roka regulaèného obdobia pre regulované èinnosti pod¾a § 11
ods. 1 písm. e) pre miestne distribuèné sústavy
a § 11 ods. 1 písm. f) a j),
e) do 30. novembra posledného kalendárneho roka regulaèného obdobia pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ktorú regulovaný subjekt nakupuje od iného regulovaného subjektu pod¾a § 11 ods. 4
písm. c).
(6) Povinnos predklada návrh ceny v termínoch
pod¾a odseku 5 písm. b) sa nevzahuje na regulovaný
subjekt, ktorý vykonáva regulovanú èinnos pod¾a § 11
ods. 1 písm. a) a neuplatòuje si právo na doplatok.
(7) Regulovaný subjekt je povinný prvýkrát predloi
úradu návrh ceny na zvyok regulaèného obdobia, vypracovaný pod¾a § 40 ods. 1, na schválenie do 15 dní od
doruèenia povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii.
(8) Ak je regulovaným subjektom obec, ktorá vlastní
verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie pod¾a osobitného predpisu33) a je drite¾om potvrdenia o registrácii pod¾a § 23, je povinná úradu písomne
oznámi cenu vypoèítanú spôsobom a v rozsahu pod¾a
§ 40 ods. 1 v lehote pod¾a odseku 5 písm. c) alebo
písm. e) a najmenej 30 dní pred kadou zmenou ceny
poèas regulaèného obdobia. Úrad na základe oznámenia vydá regulovanému subjektu potvrdenie o cene.
(9) Ak je doruèený návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve úèastníka
cenového konania, aby v ním urèenej lehote, ktorá
nemôe by kratia ako pä dní, odstránil nedostatky;
súèasne ho pouèí o monosti zastavenia konania. Ak
úèastník cenového konania neodstráni nedostatky návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo urèí cenu v rámci toho istého konania pod¾a podkladov, ktoré má k dispozícii. Úrad konanie zastaví, aj ak nedolo
k schváleniu návrhu ceny najvyím orgánom obchodnej spoloènosti alebo drustva alebo spoloèníkmi verejnej obchodnej spoloènosti alebo spoloèníkmi koman-

§ 57 ods. 2 písm. c) zákona è. 251/2012 Z. z.
§ 29 ods. 12, § 59 ods. 14 a § 63 ods. 5 zákona è. 251/2012 Z. z.
§ 59 ods. 9 zákona è. 251/2012 Z. z.
Èas 2 ods. 2 a 3 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009.
§ 7, 7a, 8 a 12 zákona è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 756a Obchodného zákonníka
§ 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona è. 442/2002 Z. z.
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ditnej spoloènosti pod¾a osobitného predpisu32) pred
jeho podaním.
(10) Úrad v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od
zaèatia konania pre èinnosti pod¾a § 11 ods. 1 písm. b),
c), d), f), g), h), i) a j), ods. 2 a ods. 4 písm. g) a i) a do
60 dní od zaèatia konania pre èinnosti pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a e) a ods. 3 písm. a) a c) a § 11 ods. 4 písm. a)
a f).
(11) Úrad v cenovom konaní schváli alebo urèí cenu
regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môe v cenovom rozhodnutí schváli alebo
urèi aj podmienky uplatnenia ceny.
(12) Cenové rozhodnutie na prvý rok regulaèného obdobia platí na celé regulaèné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
(13) Úrad môe vyda predbené opatrenie, ktorým
urèí ceny a podmienky uplatòovania cien, ak dôjde
k oneskoreniu pri schva¾ovaní alebo urèovaní cien.
Rozdiel medzi predbenou cenou a koneènou cenou sa
zoh¾adní v koneènej cene.
(14) Úrad môe vyda cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú èinnos pod¾a § 11 ods. 1 písm. a), na obdobie celej dåky podpory
doplatkom pod¾a osobitného predpisu.34) Ak úrad vydá
cenové rozhodnutie pod¾a prvej vety, na regulovaný
subjekt sa nevzahuje povinnos predklada návrh
ceny pod¾a odseku 5 písm. b). Ak v priebehu obdobia
poberania podpory doplatkom dôjde k zmene ceny
elektriny na stanovenie doplatku alebo technológie výroby elektriny, je regulovaný subjekt povinný poda návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, odkedy táto zmena nastala.
(15) Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoloènosou alebo drustvom, predkladá úradu návrh ceny
a doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu, ak má
toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, a po ich schválení
najvyím orgánom obchodnej spoloènosti alebo
drustva alebo spoloèníkmi verejnej obchodnej spoloènosti alebo spoloèníkmi komanditnej spoloènosti regulovaného subjektu pod¾a osobitného predpisu.32)
(16) Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh v cenovom konaní, ktorý má vplyv na zmenu
ceny bez predchádzajúceho súhlasu najvyieho orgánu obchodnej spoloènosti alebo drustva alebo spoloèníkov verejnej obchodnej spoloènosti alebo spoloèníkov komanditnej spoloènosti pod¾a osobitného
predpisu,32) úrad na toto doplnenie neprihliada.
(17) Ustanovenia odseku 15 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predloil návrh ceny a doplnenie návrhu
ceny z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv
na zmenu ceny, schválené tatutárnym orgánom obchodnej spoloènosti alebo drustva pod¾a osobitného
predpisu,32) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt
je povinný preukáza úradu splnenie podmienok na
prenesenie právomoci schva¾ova návrh ceny a doplnenie návrhu ceny na tatutárny orgán obchodnej spoloènosti alebo drustva.
34

) Zákon è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 15
Konanie o vecnej regulácii
(1) Konaním o vecnej regulácii je konanie vo veciach
pod¾a § 13.
(2) Konanie o vecnej regulácii sa zaèína na návrh úèastníka konania alebo z podnetu úradu.
(3) Úèastníkom konania o vecnej regulácii je navrhovate¾. Ak sa zaèalo konanie o vecnej regulácii na podnet
úradu, je úèastníkom konania osoba, ktorú má úrad
v úmysle vecne regulova.
(4) V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne prísluný organizaèný útvar úradu okrem konaní pod¾a § 13
ods. 1 písm. e) a g), v ktorých rozhoduje predseda úradu.
(5) Úrad v konaní pod¾a § 13 ods. 1 písm. i) a j) rozhodne do 21 dní od zaèatia konania.
(6) Prevádzkovate¾ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovate¾ siete alebo prevádzkovate¾ zásobníka je povinný prvýkrát predloi
úradu návrh prevádzkového poriadku, vypracovaný
v súlade so vzorovým prevádzkovým poriadkom pri distribúcii elektriny a distribúcii plynu, a so zapracovanými pravidlami trhu, na schválenie do 15 dní od doruèenia povolenia. Prevádzkovate¾ sústavy, organizátor
krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovate¾ siete
alebo prevádzkovate¾ zásobníka je povinný predloi
úradu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového
poriadku do 60 dní odo dòa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol prevádzkový poriadok
schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo veobecne
záväzných právnych predpisov.
(7) Na konanie o vydaní, zmene a zruení povolenia na
vykonávanie regulovaných èinností, na konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 13 ods. 1 písm. i)
a j) a na konanie o certifikácii sa nevzahuje § 17.
§ 16
Mimoriadna regulácia
(1) Ak je to potrebné na dosiahnutie úèelu regulácie
pod¾a § 3 ods. 1 a ak vznikne mimoriadna trhová situácia alebo ak dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatoène rozvinutého konkurenèného prostredia alebo ak
si to vyaduje ochrana spotrebite¾a, úrad môe regulova aj ïaliu èinnos, tovar alebo cenu v sieových odvetviach okrem tých, ktoré sú uvedené v § 11 a 13 (ïalej
len mimoriadna regulácia). Mimoriadnu reguláciu
môe úrad vykona len po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou.
(2) Úrad môe vykona mimoriadnu reguláciu aj vtedy,
ak to vyplýva zo veobecného hospodárskeho záujmu.
(3) Konanie o mimoriadnej regulácii sa zaèína z podnetu úradu.
(4) Úrad v konaní o mimoriadnej regulácii môe rozhodnú o regulácii ïalej èinnosti, tovaru alebo ceny
v sieových odvetviach okrem tých, ktoré sú uvedené
v § 11 a 13 a
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a) prija opatrenie spoèívajúce v uloení povinnosti
a jej podmienok,
b) urèi rozsah a spôsob vykonávania regulácie ïalej
èinnosti, tovaru alebo ceny,
c) urèi cenu.
(5) Pri mimoriadnej regulácii sa primerane postupuje
pod¾a § 12 a 15.
§ 17
Zmena rozhodnutia, zruenie
rozhodnutia a zastavenie konania
(1) Ak je to potrebné na dosiahnutie úèelu regulácie
pod¾a § 3 ods. 1, úrad na návrh úèastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruí rozhodnutie.
(2) Úrad na návrh úèastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruí rozhodnutie aj vtedy, ak
a) bolo vydané na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov predloených úèastníkom konania,
b) ide o stav núdze v elektroenergetike alebo o krízovú
situáciu v plynárenstve,
c) sa zmenil rozsah cenovej regulácie alebo spôsob vykonávania cenovej regulácie,
d) sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých
sa vychádzalo pri urèení ceny,
e) regulovaný subjekt zanikol,
f) bol regulovaný subjekt vyòatý z regulácie alebo prestal vykonáva regulovanú èinnos,
g) sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie pod¾a § 13, alebo nastali skutoènosti, ktoré túto zmenu odôvodòujú,
h) o to poiada Európska komisia.
(3) Úrad rozhodnutím zastaví konanie, ak
a) o zmene toho istého rozhodnutia u koná,
b) zistí, e nie sú dôvody na zmenu alebo zruenie rozhodnutia,
c) v konaní o predbenej otázke na podnet úradu bolo
zistené poruenie veobecne záväzného právneho
predpisu, ktoré má vplyv na rozhodnutie úradu vo
veci samej,
d) poèas konania regulovaný subjekt zanikol.
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z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na
zmenu ceny, a po ich schválení najvyím orgánom
obchodnej spoloènosti alebo drustva alebo spoloèníkmi verejnej obchodnej spoloènosti alebo spoloèníkmi
komanditnej spoloènosti regulovaného subjektu pod¾a
osobitného predpisu.32)
(9) Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh na zmenu cenového rozhodnutia v cenovom
konaní, ktorý má vplyv na zmenu ceny bez predchádzajúceho súhlasu najvyieho orgánu obchodnej spoloènosti alebo drustva alebo spoloèníkov verejnej obchodnej spoloènosti alebo spoloèníkov komanditnej
spoloènosti pod¾a osobitného predpisu,32) úrad na toto
doplnenie neprihliada.
(10) Ustanovenia odseku 8 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predloil návrh na zmenu cenového rozhodnutia a doplnenie návrhu z vlastného podnetu, ak
má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, schválené tatutárnym orgánom obchodnej spoloènosti alebo
drustva pod¾a osobitného predpisu,32) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt je povinný preukáza úradu splnenie podmienok na prenesenie právomoci
schva¾ova návrh na zmenu cenového rozhodnutia
a doplnenie návrhu na zmenu cenového rozhodnutia
na tatutárny orgán obchodnej spoloènosti alebo
drustva.
§ 18
Odvolanie
(1) Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiam
úradu je 15 dní odo dòa ich oznámenia okrem rozhodnutí vydaných v cenovom konaní. Lehota na podanie
odvolania proti rozhodnutiam vydaným v cenovom konaní je 40 dní odo dòa ich oznámenia.
(2) Proti rozhodnutiu o zruení rozhodnutia pod¾a
§ 17 ods. 2 písm. e) a proti rozhodnutiu o zastavení konania pod¾a § 17 ods. 3 písm. d) sa nemono odvola.
(3) O odvolaní proti rozhodnutiu úradu, okrem rozhodnutia o uloení pokuty a rozhodnutia o spore, rozhoduje rada.

(4) Na konanie o zmene alebo o zruení rozhodnutia
sa pouijú ustanovenia § 14 a 16 primerane.

(4) Odvolanie v cenovom konaní a v konaní o mimoriadnej regulácii nemá odkladný úèinok.

(5) Okrem dôvodov pod¾a veobecného predpisu
o správnom konaní35) úrad zastaví konanie aj vtedy, ak
odpadol dôvod konania zaèatého na návrh úèastníka
konania.

(5) Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoloènosou alebo drustvom, predkladá úradu odvolanie
v cenovom konaní a doplnenie odvolania z vlastného
podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, a
po ich schválení najvyím orgánom obchodnej spoloènosti alebo drustva alebo spoloèníkmi verejnej obchodnej spoloènosti alebo spoloèníkmi komanditnej
spoloènosti regulovaného subjektu pod¾a osobitného
predpisu.32)

(6) Rozhodnutie o zruení rozhodnutia pod¾a odseku 2 písm. e) a rozhodnutie o zastavení konania pod¾a
odseku 3 písm. d) sa iba vyznaèí v spise.
(7) Regulovaný subjekt môe poda návrh na zmenu
toho istého cenového rozhodnutia a po nadobudnutí
právoplatnosti cenového rozhodnutia v predchádzajúcom cenovom konaní.
(8) Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoloènosou alebo drustvom, predkladá úradu návrh na
zmenu cenového rozhodnutia a doplnenie návrhu
35

(6) Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní
odvolanie v cenovom konaní, ak má toto doplnenie
vplyv na zmenu ceny, bez predchádzajúceho súhlasu
najvyieho orgánu obchodnej spoloènosti alebo
drustva alebo spoloèníkov verejnej obchodnej spoloènosti alebo spoloèníkov komanditnej spoloènosti pod¾a

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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osobitného predpisu,32) rada na toto doplnenie neprihliada.
(7) Ustanovenia odseku 5 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predloil odvolanie v cenovom konaní a doplnenie odvolania z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, schválené tatutárnym
orgánom obchodnej spoloènosti alebo drustva pod¾a
osobitného predpisu,32) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt je povinný preukáza rade splnenie podmienok na prenesenie právomoci schva¾ova odvolanie
v cenovom konaní a doplnenie odvolania na tatutárny
orgán obchodnej spoloènosti alebo drustva.

(2) Úrad môe poda Európskej komisii podnet na
preskúmanie súladu rozhodnutia iného regulaèného
orgánu èlenského tátu, ktoré sa týka cezhranièného
obchodu, s usmerneniami Európskej komisie do dvoch
mesiacov od vydania rozhodnutia iného regulaèného
orgánu.
(3) Ak Európska komisia rozhodne, e rozhodnutie
úradu je v rozpore s jej usmerneniami, úrad zruí alebo
zmení takéto rozhodnutie v lehote dvoch mesiacov od
doruèenia rozhodnutia Európskej komisie a informuje
o tom Európsku komisiu.
§ 22

§ 19
Ústne pojednávanie
(1) Ak je súèasou konania ústne pojednávanie, úrad
nie je povinný prihliadnu na skutoènosti, ktoré úèastník konania neuplatnil najneskôr na ústnom pojednávaní, ak
a) bolo úèastníkovi konania predvolanie na ústne pojednávanie doruèené najmenej tri dni pred jeho konaním a
b) úèastník konania bol v predvolaní upozornený, e
úrad nie je povinný prihliadnu na skutoènosti, ktoré úèastník konania neuplatní najneskôr na ústnom
pojednávaní.
(2) Úèastník konania je oprávnený uplatni doplnenie podkladov rozhodnutia len na prvom ústnom pojednávaní.
§ 20
Spojenie vecí a vylúèenie veci
na samostatné konanie
(1) V záujme hospodárnosti konania môe úrad spoji
na spoloèné konanie veci, ktoré spolu skutkovo súvisia
alebo sa týkajú tých istých úèastníkov konania.
(2) Ak sa v návrhu na zaèatie konania uvádzajú veci,
ktoré je vhodnejie rozhodnú v samostatných konaniach, alebo ak odpadnú dôvody pre spojenie vecí,
môe úrad vec vylúèi na samostatné konanie.
(3) O spojení vecí a o vylúèení veci na samostatné konanie vydá úrad rozhodnutie, a to v lehote, ktorá sa
vzahuje na to konanie, ktoré sa zaèalo skôr.
(4) Proti rozhodnutiu o spojení vecí a proti rozhodnutiu o vylúèení veci na samostatné konanie nemono
poda odvolanie.
§ 21
Súlad rozhodnutí s usmerneniami
Európskej komisie
(1) Úrad môe poiada agentúru o stanovisko k súladu rozhodnutia úradu s usmerneniami Európskej komisie.
36

) § 2 písm. e) zákona è. 657/2004 Z. z.
) § 4 ods. 3 zákona è. 442/2002 Z. z.
38
) § 4 ods. 4 zákona è. 442/2002 Z. z.
37
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Regulácia kvality
(1) Regulácii kvality podlieha
a) prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka
elektriny,
b) preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu
a uskladòovanie plynu,
c) dodávka tepla,
d) dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Regulácia kvality sa vykonáva urèením
tandardov kvality,
poadovanej úrovne dodriavania tandardov kvality,
výky kompenzaènej platby,
spôsobu výpoètu kompenzaènej platby,
spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzaènej
platby.

(3) Úèastník trhu s elektrinou, úèastník trhu s plynom, odberate¾,36) odberate¾ vody37) a producent odpadových vôd38) (ïalej len odberate¾) má právo na dodanie tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných èinností
v kvalite urèenej tandardmi kvality.
(4) Regulovaný subjekt je povinný
a) dodriava tandardy kvality,
b) evidova, vyhodnocova, zverejòova údaje o tandardoch kvality a na poiadanie ich predloi úradu,
c) zverejòova na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich
odberate¾ov,
d) evidova podania súvisiace s nedodraním tandardov kvality,
e) archivova údaje o tandardoch kvality po dobu piatich rokov,
f) kadoroène do konca februára úradu zasiela preh¾ad o vyplatených kompenzaèných platbách za
predchádzajúci kalendárny rok,
g) spåòa poadovanú úroveò tandardov kvality,
h) do konca februára kalendárneho roka zasla úradu
vyhodnotenie tandardov kvality za predchádzajúci
rok a toto vyhodnotenie zverejni na svojom webovom sídle alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.
(5) Ak regulovaný subjekt nedodrí tandardy kvality
a toto nedodranie preukázate¾ne nastalo, je regulova-
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rok alebo celkové mnostvo odvádzanej odpadovej vody verejnou kanalizáciou od vetkých
producentov odpadovej vody za rok,
6. projektovanú a skutoène vyuívanú kapacitu èistiarne odpadových vôd,
7. dátum zaèatia výkonu regulovanej èinnosti od zaradenia majetku do úètovnej evidencie alebo odo
dòa uzatvorenia nájomnej zmluvy.

ný subjekt povinný uhradi svojmu odberate¾ovi kompenzaènú platbu vo výke a spôsobom urèeným pod¾a
§ 40 ods. 2.
(6) Odsek 5 sa nepouije, ak boli tandardy kvality
nedodrané z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti,39)
stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie
v plynárenstve, havárie spôsobenej treou osobou
a rozhodnutia odberate¾a neodobra alebo neodvies
dohodnuté alebo urèené mnostvo vody.
(7) Odberate¾ nie je povinný preukazova nedodranie tandardov kvality.
(8) Uhradením kompenzaènej platby nie je dotknutý
nárok na náhradu kody.
§ 23
Potvrdenie o registrácii
(1) Osoba, ktorá má vlastnícky vzah alebo nájomný
vzah k majetku, ktorý sa pouíva na vykonávanie regulovanej èinnosti pod¾a § 2 písm. c) piateho a iesteho
bodu, je povinná poiada úrad o registráciu na základe
písomnej iadosti do 30 dní od zaradenia majetku do
úètovnej evidencie alebo odo dòa uzatvorenia nájomnej
zmluvy. Túto povinnos môe vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie prenies na základe
zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovate¾a verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,40) ak má tento prevádzkovate¾ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody s odberate¾mi
a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súèasne
vedie oddelenú úètovnú evidenciu regulovaných èinností.
(2) iados pod¾a odseku 1 obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby a identifikaèné èíslo, ak jej
bolo pridelené, alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby,
b) regulovanú èinnos, ktorú iadate¾ vykonáva pod¾a
§ 11 ods. 4 písm. a) a f),
c) miesto výkonu regulovanej èinnosti; miestom výkonu regulovanej èinnosti sa rozumie najmä kraj,
okres, obec, èas obce alebo ulica,
d) popis vodohospodárskeho zariadenia pouívaného
na výkon regulovanej èinnosti, a to najmä
1. kategóriu verejného vodovodu41) alebo verejnej
kanalizácie,42)
2. celkovú dåku vodovodnej siete alebo kanalizaènej siete,
3. celkový poèet vodovodných prípojok alebo kanalizaèných prípojok,
4. celkový poèet odberate¾ov pitnej vody z verejného
vodovodu alebo poèet producentov odpadovej
vody odvedenej verejnou kanalizáciou,
5. celkové mnostvo dodávanej pitnej vody verejným
vodovodom vetkým odberate¾om pitnej vody za
39

)
)
41
)
42
)
43
)
40
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(3) K iadosti osoba pod¾a odseku 1 prikladá
a) doklad preukazujúci vlastnícky vzah alebo nájomný vzah k majetku, ktorý sa vyuíva na vykonávanie
regulovanej èinnosti,
b) informáciu o zabezpeèení prevádzkovania verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie pod¾a osobitného predpisu.43)
(4) Ak iados obsahuje náleitosti pod¾a odseku 2
a osoba pod¾a odseku 1 predloí doklady pod¾a odseku 3, úrad vydá do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti
potvrdenie o registrácii.
(5) Regulovaný subjekt je povinný úradu písomne
oznámi kadú zmenu údajov uvedených v potvrdení
o registrácii úradu do 15 dní od vzniku tejto zmeny a zánik vlastníckeho vzahu alebo nájomného vzahu k majetku, ktorý sa pouíva na výkon regulovanej èinnosti
15 dní pred jeho zánikom.
§ 24
Pravidlá trhu
(1) Pravidlá trhu transparentným a nediskriminaèným spôsobom upravujú podmienky fungovania trhu
s elektrinou, podmienky fungovania trhu s plynom
a podmienky vykonávania regulovaných èinností
v elektroenergetike a plynárenstve vrátane obchodných podmienok.
(2) Pravidlá trhu upravujú najmä podmienky
prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu,
cezhraniènej výmeny elektriny,
pripojenia do sústavy a siete,
prenosu elektriny a prepravy plynu,
distribúcie elektriny a plynu,
uskladòovania plynu,
dodávky elektriny vrátane dodávky regulaènej elektriny a dodávky elektriny dodávate¾om poslednej intancie a dodávky plynu vrátane dodávky plynu dodávate¾om poslednej intancie,
h) poskytovania podporných sluieb v elektroenergetike,
i) poskytovania systémových sluieb v elektroenergetike,
j) výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie, vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla
a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
k) vyvaovania sústavy a siete,
l) prevzatia zodpovednosti za odchýlky úèastníkov
trhu s elektrinou a úèastníkov trhu s plynom a za
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 3 zákona è. 442/2002 Z. z.
§ 6 ods. 4 zákona è. 442/2002 Z. z.
§ 6 ods. 5 zákona è. 442/2002 Z. z.
§ 5 zákona è. 442/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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odchýlky sústavy a siete, spôsob vyhodnocovania,
zúètovania a vysporiadania odchýlok a regulaènej
elektriny úèastníkov trhu s elektrinou a úèastníkov
trhu s plynom a odchýlky sústavy a siete,
m) predchádzania vzniku preaenia sústavy a siete
a rieenia preaenia sústavy a siete,
n) priraïovania a zásady pouívania typových diagramov odberu elektriny a odberu plynu,
o) prístupu na organizovaný krátkodobý cezhranièný
trh s elektrinou,
p) organizovania a vyhodnotenia krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou,
q) poskytovania informácií o prevádzke a meraniach
v elektrizaènej sústave úèastníkmi trhu prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy,
r) rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejòovaní informácií prevádzkovate¾om sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
s) centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich èinností pre subjekty
zúètovania,
t) správy, zberu a sprístupòovania nameraných dát
v elektroenergetike,
u) postupu pri zmene dodávate¾a elektriny a zmene dodávate¾a plynu,
v) ochrany zranite¾ných odberate¾ov,
w) poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou vetkými úèastníkmi trhu v dostatoènom rozsahu, kvalite a èase.
(3) Pravidlá trhu upravujú aj spôsob uplatnenia podmienok uvedených v odseku 2 na trhu s elektrinou a na
trhu s plynom vrátane lehôt pre prístup do sústavy
a siete, lehôt na pripojenie do sústavy a siete, lehôt na
dodávku elektriny a plynu a lehôt na poskytovanie
sluby, ako aj náleitosti zmlúv uzatváraných na trhu
s elektrinou a na trhu s plynom.
§ 25
Certifikácia a urèenie prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy a prevádzkovate¾a prepravnej siete
(1) Certifikácia prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete je konanie,
v ktorom úrad zisuje, èi
a) prevádzkovate¾ prenosovej sústavy spåòa podmienky vlastníckeho oddelenia prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a osobitného predpisu,44)
b) prevádzkovate¾ prepravnej siete spåòa
1. podmienky oddelenia prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a osobitného predpisu,45) alebo
2. podmienky vlastníckeho oddelenia prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a osobitného predpisu,46)
c) vlastník prepravnej siete a osoba, ktorá má vykonáva èinnos nezávislého prevádzkovate¾a siete pod¾a
osobitného predpisu,19) spåòajú podmienky prevádzkovania prepravnej siete nezávislým prevádzkovate¾om systému.19)
44

)
)
46
)
47
)
45

§
§
§
§

30 zákona è. 251/2012 Z. z.
51 a 59 zákona è. 251/2012 Z. z.
50 zákona è. 251/2012 Z. z.
30, 50, § 51 a 60 alebo § 61 a 63 zákona è. 251/2012 Z. z.
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(2) Úrad v konaní o certifikácii vydáva rozhodnutie
o udelení certifikácie, rozhodnutie o neudelení certifikácie, rozhodnutie o odòatí certifikácie a rozhodnutie
o zastavení konania o certifikácii (ïalej len rozhodnutie týkajúce sa certifikácie).
(3) Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾
prepravnej siete preukáe, e spåòa podmienky pod¾a
osobitného predpisu.47) Rozhodnutie o udelení certifikácie úrad po nadobudnutí právoplatnosti bezodkladne oznámi ministerstvu.
(4) Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie,
ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete nepreukáe splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu.47)
(5) Úrad vydá rozhodnutie o odòatí certifikácie, ak
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete urèený ministerstvom pod¾a odseku 6 v konaní o certifikácii z podnetu úradu nepreukáe, e spåòa podmienky pod¾a osobitného
predpisu47) a poruenie podmienok pod¾a osobitného
predpisu47) neodstráni v primeranej lehote urèenej úradom, ktorá nemôe by kratia ako tri mesiace. Rozhodnutie o odòatí certifikácie úrad po nadobudnutí
právoplatnosti bezodkladne oznámi ministerstvu.
(6) Ministerstvo na základe rozhodnutia úradu o udelení certifikácie rozhodnutím urèí prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete za prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo
prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorý spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu.47) Urèenie prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a
prepravnej siete oznámi ministerstvo bezodkladne Európskej komisii a zabezpeèí zverejnenie informácie
o urèení prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete v Úradnom vestníku Európskej únie.
(7) Ministerstvo na základe rozhodnutia úradu o odòatí certifikácie zruí rozhodnutie o urèení prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a odseku 6; po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia zruenie rozhodnutia bezodkladne oznámi Európskej komisii.
§ 26
(1) Konanie o certifikácii sa zaèína
a) na písomný návrh prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete na
udelenie certifikácie,
b) z podnetu úradu,
1. ak mu prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo
prevádzkovate¾ prepravnej siete oznámi skutoènosti pod¾a odseku 9,
2. ak sa úrad dôvodne domnieva, e prevádzkovate¾
prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ pre-
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pravnej siete prestal spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu47) alebo by ich mohol presta
spåòa,
3. na základe odôvodnenej iadosti Európskej komisie.
(2) Úèastníkom konania o certifikácii je prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete.
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný bezodkladne predloi úradu dokumenty v rozsahu ustanovenom veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a
§ 40 ods. 6 aj v prípade konania o certifikácii, ktoré zaèalo z podnetu úradu.
(4) Úrad pripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa
certifikácie do tyroch mesiacov odo dòa doruèenia návrhu na udelenie rozhodnutia o certifikácii alebo do
tyroch mesiacov odo dòa zaèatia konania z podnetu
úradu v prípade konania pod¾a odseku 1 písm. b)
prvého a druhého bodu alebo do tyroch mesiacov odo
dòa doruèenia odôvodnenej iadosti Európskej komisie úradu v prípade konania pod¾a odseku 1 písm. b)
tretieho bodu a zale ho na vyjadrenie Európskej komisii spolu so vetkými podkladmi týkajúcimi sa návrhu
rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.
(5) Úrad umoní úèastníkovi konania vyjadri sa
k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie pred
jeho zaslaním Európskej komisii. Úrad najneskôr v lehote pod¾a odseku 4 vyzve úèastníka konania na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa dodriavania podmienok pod¾a osobitného predpisu47) zistených
v konaní o certifikácii v lehote, ktorá nemôe by kratia ako 30 dní.
(6) Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia týkajúceho
sa certifikácie do tyroch mesiacov odo dòa doruèenia
návrhu na udelenie osvedèenia o certifikácii, odo dòa
zaèatia konania z podnetu úradu v prípade konania
pod¾a odseku 1 písm. b) prvého a druhého bodu alebo
odo dòa doruèenia odôvodnenej iadosti Európskej komisie úradu v prípade konania pod¾a odseku 1 písm. b)
tretieho bodu, úrad túto skutoènos oznámi Európskej
komisii a zale jej vetky podklady týkajúce sa konania
o certifikácii.
(7) Úrad bezodkladne po doruèení stanoviska Európskej komisie pod¾a osobitného predpisu48) doruèí stanovisko Európskej komisie úèastníkovi konania a vyzve ho na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa
dodriavania podmienok pod¾a osobitného predpisu47)
uvedených v stanovisku Európskej komisie v lehote,
ktorá nemôe by kratia ako 30 dní. Úrad vydá rozhodnutie týkajúce sa certifikácie do dvoch mesiacov odo
dòa doruèenia stanoviska Európskej komisie alebo odo
dòa uplynutia lehoty na doruèenie stanoviska Európskej komisie pod¾a osobitného predpisu.48)
(8) Úrad zoh¾adní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko Európskej komisie pod¾a
48

) Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 714/2009.
Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009.
49
) § 17 Obchodného zákonníka.
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osobitného predpisu48) v najväèej monej miere; úrad
nie je stanoviskom Európskej komisie viazaný. Úrad
stanovisko Európskej komisie zverejní spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na webovom sídle úradu. Úrad zoh¾adní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie aj odstránenie nedostatkov
týkajúcich sa dodriavania podmienok pod¾a osobitného predpisu47) úèastníkom konania v súlade s výzvou
úradu pod¾a odseku 5 alebo odseku 7.
(9) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný oznámi úradu kadú
zmenu skutoèností vrátane plánovaných transakcií,
v dôsledku ktorej prestal spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu47) alebo by ich mohol presta spåòa,
bezodkladne po tom, ako sa o zmene skutoèností vrátane plánovaných transakcií dozvie; úradu zároveò predloí vetky podklady, ktoré sa týkajú takej zmeny skutoèností.
(10) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej siete, výrobca elektriny, výrobca plynu, dodávate¾ elektriny a dodávate¾ plynu je povinný
poskytnú úradu a Európskej komisii údaje a podklady
potrebné k certifikácii a na vykonávanie doh¾adu nad
prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om prepravnej siete pod¾a odseku 11. Úrad zachováva dôvernos údajov a podkladov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,49) iných obchodných
údajov dôverného charakteru a údajov, ktorých poskytnutie tretej osobe by mohlo spôsobi ujmu osobe,
ktorá také údaje poskytla.
(11) Nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a prevádzkovate¾om prepravnej siete vykonáva úrad doh¾ad;
doh¾ad nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾om prepravnej siete je trvalé monitorovanie plnenia podmienok udelenia rozhodnutia
o certifikácii a dodriavanie povinností pod¾a osobitného predpisu.47)
§ 27
(1) Ustanovenia § 25, 26 a 28 sa primerane pouijú aj
v prípade podania návrhu na vydanie rozhodnutia
o certifikácii osobou, ktorá má zámer prevádzkova
prenosovú sústavu alebo prepravnú sie; v takom prípade ministerstvo rozhodne o jej urèení za prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 25 ods. 6 a po tom, ako jej úrad
vydá povolenie na prenos elektriny alebo prepravu plynu.
(2) Ustanovenia § 25, 26 a 28 sa primerane pouijú aj
v prípade podania spoloèného návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii vlastníkom prepravnej siete
a osobou, ktorá má vykonáva èinnos nezávislého prevádzkovate¾a siete pod¾a osobitného predpisu;19) v prípade takého spoloèného návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii nezávislého prevádzkovate¾a siete
a) úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie nezávislého prevádzkovate¾a siete, ak vlastník preprav-
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nej siete a osoba, ktorá má vykonáva èinnos nezávislého prevádzkovate¾a siete pod¾a osobitného
predpisu19) preukáu v konaní o certifikácii, e majú
schopnos plni si povinnosti pod¾a osobitného
predpisu;19) inak úrad vydá rozhodnutie o neudelení
certifikácie,
b) vlastník prepravnej siete je povinný poskytnú úradu
v konaní o certifikácii vetky návrhy zmlúv potrebných na preukázanie skutoèností pod¾a písmena a),
c) vlastník prepravnej siete je povinný poskytnú úradu a Európskej komisii údaje a podklady potrebné
na konanie o certifikácii a na vykonávanie doh¾adu
nad nezávislým prevádzkovate¾om siete pod¾a § 26
ods. 10,
d) úrad nesmie rozhodnú o certifikácii v rozpore so
stanoviskom Európskej komisie pod¾a osobitného
predpisu.48)
§ 28
Certifikácia a urèenie prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete,
nad ktorým vykonáva kontrolu osoba alebo
osoby z tretieho tátu
(1) Na prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete, nad ktorým vykonáva
priamo alebo nepriamo kontrolu50) osoba alebo osoby
z tretieho tátu, sa primerane vzahujú ustanovenia
§ 25 ods. 1, 2, 6 a 7, § 26 ods. 1 a 7 a 9 a 11.
(2) Pri certifikácii prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete, nad ktorým
vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo
osoby z tretieho tátu, úrad posudzuje okrem splnenia
podmienok pod¾a osobitného predpisu47) aj dodranie
bezpeènosti dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom území a na území Európskej únie, prièom prihliada na práva a povinnosti Európskej únie vo vzahu
k tretiemu tátu, ktoré vyplývajú z medzinárodného
práva vrátane medzinárodnej zmluvy uzavretej s tretím
tátom alebo tretími tátmi, ktorej zmluvnou stranou je
Európska únia, a ktoré sa týkajú otázky bezpeènosti
dodávky elektriny alebo plynu, na práva a povinnosti
Slovenskej republiky vo vzahu k tretiemu tátu, ktoré
vyplývajú z medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretím tátom a sú v súlade
s právom Európskej únie, ako aj na iné skutoènosti alebo okolnosti hodné osobitného zrete¾a.
(3) Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete preukáe, e spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu47) a zároveò preukáe, e nadobudnutie alebo výkon kontroly osobou alebo
osobami z tretieho tátu nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om prepravnej siete
alebo prenosovou sústavou alebo prepravnou sieou
neohrozí bezpeènos dodávok elektriny alebo plynu na
vymedzenom území alebo v Európskej únii.
(4) Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie,
ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádz50

) § 2 písm. a) bod 16 zákona è. 251/2012 Z. z.
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kovate¾ prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo
alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho
tátu, nepreukáe splnenie podmienok pod¾a osobitného predpisu47) alebo ak nepreukáe, e nadobudnutie
alebo výkon kontroly osobou alebo osobami z tretieho
tátu nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo
prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo prenosovou
sústavou alebo prepravnou sieou neohrozí bezpeènos
dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom území
alebo na území Európskej únie.
(5) Úrad vydá rozhodnutie o odòatí certifikácie, ak
urèený prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete, nad ktorým má nadobudnú kontrolu alebo vykonáva priamo alebo nepriamo
kontrolu osoba alebo osoby z tretieho tátu, v konaní
o certifikácii nepreukáe, e spåòa podmienky pod¾a
osobitného predpisu47) a poruenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu47) neodstráni v primeranej lehote
urèenej úradom, ktorá nemôe by kratia ako tri mesiace, alebo ak nepreukáe, e nadobudnutie alebo výkon kontroly nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo
prenosovou sústavou alebo prepravnou sieou osobou
alebo osobami z tretieho tátu neohrozuje bezpeènos
dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom území
alebo na území Európskej únie.
(6) Ak sa konanie o certifikácii zaène na návrh prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo vlastníka prenosovej sústavy
alebo vlastníka prepravnej siete, nad ktorým vykonáva
priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby
z tretieho tátu, úrad túto skutoènos oznámi Európskej komisii.
(7) Pri certifikácii prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete, nad ktorým
vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo
osoby z tretieho tátu, úrad poiada ministerstvo o vydanie stanoviska oh¾adom dodrania bezpeènosti dodávok elektriny alebo plynu na vymedzenom území
a na území Európskej únie. Ministerstvo vydá stanovisko do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti o vydanie
stanoviska.
(8) Úrad zoh¾adní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko Európskej komisie pod¾a
osobitného predpisu48) v najväèej monej miere; úrad
nie je stanoviskom Európskej komisie viazaný. Úrad
má právo rozhodnú o neudelení rozhodnutia o certifikácii, najmä ak by sa jeho udelením ohrozila bezpeènos dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom
území alebo na území iného èlenského tátu. Ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líi od stanoviska Európskej komisie, úrad spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie a stanoviskom Európskej
komisie zverejní na webovom sídle úradu aj zdôvodnenie odlinosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.
(9) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný oznámi úradu kadú
skutoènos, v dôsledku ktorej osoba alebo osoby z tretieho tátu nadobudnú priamo alebo nepriamo kontro-
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lu nad prenosovou sústavou alebo prepravnou sieou
alebo prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo by ju mohli nadobudnú, bezodkladne po tom, ako sa o takej skutoènosti dozvie; úradu zároveò predloí vetky podklady,
ktoré sa týkajú takej skutoènosti.
(10) Úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu
o kadej skutoènosti, v dôsledku ktorej osoba alebo osoby z tretieho tátu nadobudnú kontrolu nad prenosovou
sústavou alebo prepravnou sieou alebo prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo by ju mohli nadobudnú; zároveò zaène konanie o certifikácii z vlastného podnetu.
§ 29
Povinnosti regulovaného subjektu
(1) Regulovaný subjekt je okrem ïalích povinností
ustanovených v tomto zákone povinný
a) vykonáva regulovanú èinnos na základe a v rozsahu povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii,
b) vykonáva regulovanú èinnos v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu
a dodriava cenovú reguláciu pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom,
c) zúètováva náklady pri výrobe, distribúcii a dodávke
tepla, ktoré sa nepovaujú za ekonomicky oprávnené náklady, v lehote a spôsobom ustanoveným úradom,
d) dodriava pri vykonávaní regulovanej èinnosti primeranos vynaloených nákladov,
e) poskytova úradu na poiadanie podklady potrebné
na vyèíslenie prospechu získaného nedodraním urèeného spôsobu regulácie ceny alebo cenového rozhodnutia úradu a elektronicky podklady z uzavierania koncových stavov analytických úètov,
f) predklada úradu preh¾ad o vzájomných finanèných
a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi,
ak ide o prepojený podnik, do 15. júla kalendárneho
roku za predchádzajúci rok,
g) vies, uchováva poèas piatich rokov po skonèení dodávky tovaru a po skonèení vykonávania regulovanej èinnosti a na poiadanie predloi úradu evidenciu o cene tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných
èinností vrátane kalkulácie nákladov a zisku,
h) zverejni na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaruèuje prístup verejnosti,
cenu za regulovanú èinnos, ktorá podlieha cenovej
regulácii vrátane podmienok jej uplatnenia do troch
pracovných dní odo dòa doruèenia cenového rozhodnutia,
i) poskytova úradu potrebnú súèinnos pri výkone
jeho pôsobnosti pod¾a tohto zákona v lehotách urèených úradom,
j) kadoroène do konca februára kalendárneho roku
informova úrad o tom, e v predchádzajúcom roku
nevykonával regulovanú èinnos, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti,
51
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k) poskytova úradu bezodplatne úplné a pravdivé
údaje, podklady, doklady a akéko¾vek informácie
potrebné na úèely pod¾a tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách
urèených úradom,
l) vykona v urèenej lehote opatrenia uloené úradom
pod¾a § 9 ods. 1 písm. e),
m) dodriava podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
n) umoni úradu vykona doh¾ad pod¾a § 26 ods. 11
a doh¾ad nad aukciami pre predaj elektriny pod¾a
§ 30,
o) dodriava pravidlá trhu,
p) predklada úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré urèí úrad, údaje o
1. cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu
a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému
odberate¾ovi elektriny a koncovému odberate¾ovi
plynu,
2. pouívanom spôsobe tvorby ceny tovaru a sluby
a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3. mnostve spotreby elektriny a plynu pod¾a jednotlivých kategórií odberate¾ov,
4. preh¾ade o jednotlivých kategóriách odberate¾ov
elektriny a plynu,
a umoni úradu a tatistickému úradu Európskej
únie kontrolu týchto údajov.
(2) Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú
èinnos v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
predloi úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní
sluieb alebo jej zmenu, prostredníctvom ktorej zabezpeèuje vykonávanie regulovanej èinnosti, ak túto zmluvu uzatvára s osobou, ktorá je súèasou tohto vertikálne integrovaného podniku, a ak predpokladaná
hodnota predmetu zmluvy o poskytovaní sluieb je vyia ako 100 000 eur; zmluva alebo jej zmena je bez
predchádzajúceho schválenia úradom neplatná. Úrad
schváli zmluvu o poskytovaní sluieb, ak regulovaný
subjekt preukáe, e podmienky zmluvy alebo jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v benom obchodnom styku, inak úrad zmluvu o poskytovaní
sluieb neschváli.
(3) Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú
èinnos v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyia
ako 100 000 eur, vyhlási obchodnú verejnú súa, ak
ju neobstaráva pod¾a osobitného predpisu.51)
(4) Regulovaný subjekt, ktorému bolo vydané cenové
rozhodnutie a ktorý nie je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný oznámi úradu písomne
alebo v elektronickej podobe kadú zákazku, ktorej
predpokladaná hodnota je vyia ako 300 000 eur, najneskôr 30 dní po jej realizácii.
(5) Regulovaný subjekt pod¾a odseku 3 je povinný
a) oznámi úradu písomne alebo v elektronickej podobe predmet obchodnej verejnej súae a podmienky
obchodnej verejnej súae, a to bez zbytoèného od-

) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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kladu po vyhlásení obchodnej verejnej súae; termín a spôsob tohto oznámenia musí úradu umoni
výkon práv pod¾a tohto odseku,
b) zasla úradu písomne alebo v elektronickej podobe
zoznam vetkých uchádzaèov, ktorí sa prihlásili do
obchodnej verejnej súae, a to najneskôr do dvoch
pracovných dní po uplynutí lehoty na prihlásenie sa
do obchodnej verejnej súae,
c) oznámi úradu písomne alebo v elektronickej podobe termín a miesto vyhodnotenia návrhov predloených do obchodnej verejnej súae najneskôr tri
dni pred ich vyhodnotením,
d) oznámi úradu výsledky vyhodnotenia obchodnej
verejnej súae do 30 dní po ukonèení obchodnej verejnej súae.
(6) Na urèenie predpokladanej hodnoty zákazky sa
pouijú ustanovenia osobitného predpisu.52)
(7) Úèastník trhu s elektrinou alebo úèastník trhu
s plynom, ktorý obchoduje na ve¾koobchodnom trhu
s elektrinou alebo ve¾koobchodnom trhu s plynom
s ve¾koobchodnými energetickými produktmi, je za
podmienok pod¾a osobitného predpisu7) a § 40 ods. 6
povinný
a) zaregistrova sa v registri, ktorý vedie úrad na úèely
sledovania ve¾koobchodného trhu s elektrinou a ve¾koobchodného trhu s plynom; to neplatí, ak je
úèastník trhu s elektrinou alebo úèastník trhu s plynom na tento úèel u zaregistrovaný v inom èlenskom táte,
b) vies evidenciu o obchodovaní na ve¾koobchodnom
trhu s elektrinou a ve¾koobchodnom trhu s plynom,
c) písomne oznamova agentúre a úradu informácie
o obchodovaní na ve¾koobchodnom trhu s elektrinou a na ve¾koobchodnom trhu s plynom,
d) zverejòova dôverné informácie o obchodovaní na
ve¾koobchodnom trhu s elektrinou a ve¾koobchodnom trhu s plynom.
(8) Úèastník trhu s elektrinou a úèastník trhu s plynom sú povinní písomne oznámi úradu kadé dôvodné
podozrenie o poruení osobitného predpisu7) pri obchodovaní na ve¾koobchodnom trhu s elektrinou a ve¾koobchodnom trhu s plynom.
(9) Subjekt vykonávajúci regulovanú èinnos alebo
osoba, ktorá na základe splnomocnenia alebo zmluvy
uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim regulovanú
èinnos vykonávajú èinnosti spojené s právami a povinnosami regulovaného subjektu, sú povinné umoni
úradu výkon kontroly. V prípade výkonu kontroly na
mieste sú ïalej povinní poskytnú úradu alebo ním poverenej osobe potrebnú súèinnos, najmä na iados
neodkladne umoni vstup do svojich priestorov.
§ 30
Doh¾ad nad aukciami pre predaj elektriny
(1) Doh¾ad nad aukciami pre predaj elektriny výrobcu elektriny a dodávate¾a elektriny vykonáva úrad.
52
53
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(2) Na výkon doh¾adu pod¾a odseku 1 sa primerane
vzahujú ustanovenia o kontrole.
(3) O vykonaní doh¾adu vypracuje zamestnanec úradu poverený doh¾adom zápis z vykonania doh¾adu.
§ 31
Kontrola v sieových odvetviach
(1) Kontrolu pod¾a tohto zákona vykonáva úrad.
(2) V odôvodnených prípadoch môe úrad na vykonanie kontroly prizva osoby, ktoré nie sú zamestnancami
úradu. Prizvaná osoba je odborník pecialista alebo odborne spôsobilá osoba v oblasti patriacej do predmetu
kontroly.
(3) Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je
overovanie
a) dodriavania tohto zákona, veobecne záväzných
právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto
zákona pod¾a § 40, osobitných predpisov,12) veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov13) a právoplatných
rozhodnutí úradu,
b) správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu,
c) plnenia uloených opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
d) primeranosti nákladov53) súvisiacich s regulovanými èinnosami,
e) ïalích skutoèností potrebných na vykonávanie pôsobnosti úradu.
(4) Kontrola sa zaèína dòom predloenia poverenia
úradu na vykonanie kontroly (ïalej len poverenie) zamestnancom úradu tatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu. Poverenie je dokladom, ktorý
oprávòuje zamestnanca úradu vykona kontrolu v kontrolovanom subjekte. Poverenie vydáva úrad v jednom
vyhotovení.
(5) Poverenie obsahuje najmä
a) názov a sídlo alebo meno a bydlisko alebo miesto
podnikania kontrolovaného subjektu,
b) názov a sídlo úradu,
c) mená a priezviská zamestnancov úradu a prizvaných osôb,
d) predmet kontroly,
e) kontrolované obdobie,
f) dátum a miesto vyhotovenia poverenia.
(6) Na poverení vyznaèí
a) úrad
1. meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca
úradu oprávneného na udelenie poverenia,
2. odtlaèok peèiatky úradu,
b) kontrolovaný subjekt
1. dátum predloenia poverenia tatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu,
2. podpis tatutárneho zástupcu kontrolovaného
subjektu a odtlaèok peèiatky kontrolovaného
subjektu.

) § 5 zákona è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(7) Ak úrad v priebehu kontroly zistí skutoènosti odôvodòujúce rozírenie predmetu kontroly, kontrolovaného obdobia, alebo má dôvody poveri výkonom kontroly ïalieho zamestnanca úradu alebo prizvanú osobu,
vydá dodatok k povereniu. Na dodatok k povereniu sa
vzahujú odseky 5 a 6.
§ 32
Zaujatos v kontrolnej èinnosti
(1) Zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktorým sú
známe skutoènosti odôvodòujúce pochybnosti o ich
nezaujatosti, sú povinní tieto skutoènosti bez zbytoèného odkladu písomne oznámi predsedovi úradu.
(2) Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov úradu alebo prizvaných osôb so
zrete¾om na ich vzah k predmetu kontroly, ku kontrolovanému subjektu alebo k jeho zamestnancom, môe
kontrolovaný subjekt proti ich úèasti na kontrole poda
písomné námietky predsedovi úradu s uvedením dôvodu. Podanie námietok zakladajúcich pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov úradu a prizvaných osôb
nemá odkladný úèinok.
(3) Zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktorí oznámili predsedovi úradu pochybnosti o svojej nezaujatosti
pod¾a odseku 1 alebo proti ktorým podal kontrolovaný
subjekt námietky pod¾a odseku 2, sú oprávnení vykona
pri kontrole len také úkony, ktoré nedovo¾ujú odklad.
(4) Predseda úradu je povinný rozhodnú o oznámení
pod¾a odseku 1 alebo o námietkach pod¾a odseku 2 najneskôr do piatich pracovných dní od ich uplatnenia
a písomne oboznámi s rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil.
§ 33
Práva a povinnosti zamestnancov úradu
(1) Zamestnanci úradu sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a) vstupova do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu alebo subjektu, prípadne osoby, ktorá na základe
plnej moci alebo zmluvy uzatvorenej so subjektom
vykonávajúcim regulovanú èinnos, vykonáva èinnosti spojené s právami a povinnosami regulovaného subjektu, ak bezprostredne súvisia s predmetom
kontroly; nedotknute¾nos obydlia nesmie by dotknutá výkonom tohto oprávnenia,
b) vyadova od kontrolovaného subjektu, ako aj od
tatutárnych orgánov kontrolovaného subjektu alebo od èlenov tatutárnych orgánov kontrolovaného
subjektu, od kontrolných orgánov kontrolovaného
subjektu alebo od èlenov kontrolných orgánov kontrolovaného subjektu, alebo od zamestnancov kontrolovaného subjektu, od subjektu, prípadne osoby,
ktorá na základe plnej moci alebo zmluvy uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim regulovanú èinnos, vykonáva èinnosti spojené s právami a povinnosami regulovaného subjektu, aby im v urèenej
lehote, ktorá musí by primeraná, poskytol doklady,
prvopisy dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a in-
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formácie vrátane záznamov dát na elektronických
nosièoch informácií potrebné na výkon kontroly,
a vyhotovova z nich kópie a výpisy alebo vyadova
ich úradne overené preklady do slovenského jazyka,
c) odobera aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpeèenie dôkazov prvopisy dokladov,
iné písomnosti a záznamy na elektronických nosièoch informácií.
(2) Zamestnanci úradu sú povinní
a) oznámi kontrolovanému subjektu najneskôr pri zaèatí
kontroly predmet kontroly a termín zaèatia kontroly,
b) preukáza sa poverením a dodatkom k povereniu
spolu so sluobným preukazom, prípadne iným dokladom preukazujúcim ich totonos,
c) pri odòatí prvopisov dokladov vyda kontrolovanému subjektu potvrdenie o ich odòatí a zabezpeèi ich
riadnu ochranu pred stratou, znièením, pokodením a zneuitím; ak prvopisy dokladov nie sú potrebné na ïalí výkon kontroly, sú povinní vráti ich
tomu, komu boli odòaté,
d) oboznámi kontrolovaný subjekt s protokolom o výsledku vykonanej kontroly (ïalej len protokol) pred
jeho prerokovaním a vyiada si v urèenej primeranej lehote od neho písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam; písomné vyjadrenie spochybòujúce
kontrolné zistenia sa povauje za námietku,
e) preveri opodstatnenos námietok ku kontrolným
zisteniam a zoh¾adni opodstatnené a preukázané
námietky ku kontrolným zisteniam v dodatku k protokolu, oboznámi s ním kontrolovaný subjekt;
na námietky ku kontrolným zisteniam predloené
po lehote urèenej zamestnancami úradu sa neprihliada,
f) neopodstatnenos námietok ku kontrolným zisteniam písomne zdôvodni a oznámi kontrolovanému
subjektu najneskôr do termínu prerokovania protokolu,
g) vyzva kontrolovaný subjekt na prerokovanie v urèenom termíne a prerokova s kontrolovaným subjektom protokol vrátane jeho súèastí a dodatok k protokolu,
h) odovzda kontrolovanému subjektu protokol, prípadne dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu alebo záznam o výsledku vykonanej
kontroly,
i) zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých
sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto
povinnos majú, alebo vo verejnom záujme predseda
úradu,
j) oznámi orgánom èinným v trestnom konaní skutoènosti nasvedèujúce tomu, e bol spáchaný trestný èin.
(3) Práva a povinnosti zamestnancov úradu pod¾a odseku 1 a odseku 2 písm. b) a i) sa vzahujú aj na prizvané osoby.
§ 34
Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1) Kontrolovaný subjekt je oprávnený
a) poèas výkonu kontroly písomne sa vyjadrova ku
kontrolným zisteniam,
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b) v èase oboznámenia sa s protokolom vyjadri sa
ku kontrolným zisteniam a poda ku kontrolným
zisteniam námietky v lehote urèenej zamestnancami
úradu.
(2) Kontrolovaný subjekt je povinný
a) vyznaèi na poverení predloeným zamestnancom
úradu pri zaèatí kontroly údaje pod¾a § 31 ods. 6
písm. b),
b) poskytnú úradu pri výkone kontroly poadovanú
súèinnos zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov úradu pod¾a § 33 ods. 1 písm. a) a b),
c) vytvára vhodné materiálne podmienky a technické
podmienky na vykonanie kontroly,
d) zapoièa zamestnancom úradu a prizvaným osobám doklady a prvopisy dokladov mimo sídla alebo
prevádzkových priestorov kontrolovaného subjektu
a potvrdi zamestnancom úradu ich vrátenie,
e) zúèastni sa oboznámenia so záznamom alebo s protokolom a prerokovania protokolu v termíne urèenom úradom; ak sa kontrolovaný subjekt zo
závaných dôvodov nemôe zúèastni oboznámenia
so záznamom alebo s protokolom a prerokovania
protokolu, je povinný najneskôr dva dni pred urèeným termínom písomne oznámi túto skutoènos
úradu,
f) predloi úradu na jeho vyiadanie výsledky kontrol
vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzah
k predmetu kontroly vykonávanej úradom.
§ 35
Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1) O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú zamestnanci úradu protokol,
ktorý obsahuje najmä
a) oznaèenie kontrolovaného subjektu, jeho sídlo alebo
miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
b) mená a priezviská zamestnancov úradu a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,
c) názov a sídlo úradu,
d) èas vykonania kontroly,
e) predmet kontroly,
f) kontrolované obdobie,
g) popis preukázaných kontrolných zistení, vyjadrenia
kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam;
prílohou protokolu sú písomnosti a doklady preukazujúce kontrolné zistenia,
h) dátum vypracovania protokolu,
i) vlastnoruèný podpis zamestnancov úradu a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,
j) podpis zástupcu kontrolovaného subjektu, ktorý bol
s protokolom oboznámený,
k) dátum oboznámenia sa s protokolom a lehotu na vyjadrenie kontrolovaného subjektu k protokolu,
l) písomné potvrdenie o prevzatí jedného výtlaèku protokolu kontrolovaným subjektom.
(2) Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky, zamestnanec úradu vypracuje dodatok k protokolu, ktorý je jeho súèasou. Na vypracovanie dodatku k protokolu sa primerane vzahuje
odsek 1.
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(3) O prerokovaní protokolu vypracuje zamestnanec
úradu zápisnicu, ktorá obsahuje najmä
a) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu
s protokolom,
b) dátum prerokovania protokolu,
c) mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní
protokolu a ich vlastnoruèné podpisy,
d) opatrenia uloené úradom na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly
vrátane lehoty urèenej na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
e) potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení prvopisov dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie kontroly.
(4) Záznam o výsledku vykonanej kontroly vypracuje
zamestnanec úradu, ak pri výkone kontroly neboli zistené nedostatky, najmä poruenie veobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí úradu. Na vypracovanie záznamu sa primerane vzahuje odsek 1.
(5) Kontrola je skonèená prerokovaním protokolu
a podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu alebo
podpísaním záznamu kontrolovaným subjektom. Protokol sa povauje za prerokovaný aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámi s protokolom,
nedostaví sa na prerokovanie protokolu bez predchádzajúceho písomného informovania úradu alebo sa vyhýba prerokovaniu protokolu, odmietne sa písomne
k nemu vyjadri alebo podpísa zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutoènos vyznaèí zamestnanec
úradu v zápisnici o prerokovaní protokolu.
(6) Ak úrad pri kontrole zistí nedostatky, najmä poruenie veobecne záväzných právnych predpisov, ktorých rieenie patrí do kompetencie iných orgánov, upozorní na tieto nedostatky prísluné orgány.
§ 36
Správne delikty
(1) Správneho deliktu pod¾a tohto zákona sa regulovaný subjekt dopustí, ak
a) nevykoná v urèenej lehote opatrenia uloené úradom pod¾a § 9 ods. 1 písm. e),
b) nepredloí návrh ceny v lehote pod¾a § 14 ods. 5, 7
alebo 14,
c) nepredloí návrh ceny na schválenie pod¾a § 44
ods. 2,
d) neoznámi úradu cenu pod¾a § 14 ods. 8,
e) nepredloí návrh prevádzkového poriadku na schválenie pod¾a § 15 ods. 6,
f) neeviduje, nevyhodnocuje alebo nezverejòuje údaje
o tandardoch kvality alebo ich na poiadanie nepredloí úradu,
g) nezverejòuje na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich
odberate¾ov,
h) neeviduje podania súvisiace s nedodraním tandardov kvality,
i) nearchivuje údaje o tandardoch kvality po dobu
piatich rokov,
j) nezaslal do konca februára úradu preh¾ad o vyplatených kompenzaèných platbách za predchádzajúci
kalendárny rok,
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k) nespåòa poadovanú úroveò tandardov kvality pod¾a § 22 ods. 4 písm. g),
l) nepredloí úradu vyhodnotenie tandardov kvality
pod¾a § 22 ods. 4 písm. h),
m) neuhradí svojmu odberate¾ovi kompenzaènú platbu
pod¾a § 22 ods. 5,
n) neoznámi zmenu údajov v potvrdení o registrácii alebo zánik vlastníckeho vzahu alebo nájomného
vzahu k majetku, ktorý sa pouíva na výkon regulovanej èinnosti pod¾a § 23 ods. 5,
o) neoznámi úradu zmeny pod¾a § 26 ods. 9 a skutoènosti pod¾a § 28 ods. 9,
p) nevykonáva regulovanú èinnos v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu pod¾a § 14 a 17 a § 29 ods. 1 písm. a) alebo nedodrí
cenovú reguláciu pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom,
q) pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla nezúètuje náklady, ktoré sa nepovaujú za ekonomicky oprávnené
náklady, v lehote a spôsobom ustanoveným úradom,
r) nedodrí pri vykonávaní regulovanej èinnosti primeranos vynaloených nákladov,
s) neposkytne úradu na poiadanie podklady potrebné
na vyèíslenie prospechu získaného nedodraním urèeného spôsobu regulácie ceny alebo cenového rozhodnutia úradu alebo elektronicky podklady z uzavierania koncových stavov analytických úètov,
t) nepredloí úradu preh¾ad o vzájomných finanèných
a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi,
ak ide o prepojený podnik, do 15. júla kalendárneho
roku za predchádzajúci rok,
u) nevedie, neuchováva poèas piatich rokov po skonèení dodávky tovaru a po skonèení vykonávania regulovanej èinnosti alebo na poiadanie nepredloí úradu evidenciu o cene tovarov a s nimi súvisiacich
regulovaných èinností vrátane kalkulácie nákladov
a zisku,
v) nezverejní na svojom webovom sídle alebo iným
vhodným spôsobom, ktorý zaruèuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú èinnos, ktorá podlieha
cenovej regulácii vrátane podmienok jej uplatnenia
do troch pracovných dní odo dòa doruèenia cenového rozhodnutia,
w) neposkytne úradu potrebnú súèinnos pri výkone
jeho pôsobnosti pod¾a tohto zákona v lehotách urèených úradom,
x) neposkytne úradu a Európskej komisii bezodplatne
pravdivé údaje, podklady, doklady alebo akéko¾vek
informácie potrebné na úèely pod¾a tohto zákona
a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom
a v lehotách urèených úradom,
y) neinformuje do konca februára kalendárneho roku
úrad o tom, e v predchádzajúcom roku nevykonával
regulovanú èinnos, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti,
z) nedodrí podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
54

) Nariadenie Európskeho parlamentu
Nariadenie Európskeho parlamentu
Nariadenie Európskeho parlamentu
Nariadenie Európskeho parlamentu
55
) § 5 ods. 1 zákona è. 657/2004 Z. z.

a
a
a
a

Rady
Rady
Rady
Rady

(ES)
(ES)
(ES)
(ES)

è.
è.
è.
è.

713/2009.
714/2009.
715/2009.
1227/2011.
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aa) neumoní úradu vykona doh¾ad pod¾a § 26 ods. 11,
doh¾ad nad aukciami pre predaj elektriny pod¾a
§ 30,
ab) nevyhlási na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyia ako 100 000 eur a ktorú neobstaráva
pod¾a osobitného predpisu,51) obchodnú verejnú
súa pod¾a § 29 ods. 3 alebo nesplní povinnosti pod¾a § 29 ods. 2, 4 alebo 5,
ac) poruí povinnosti spojené s výkonom kontroly pod¾a
§ 31 a 35,
ad) poruí povinnosti pod¾a osobitných predpisov,54)
ae) nezapracuje pravidlá trhu do prevádzkového poriadku alebo prevádzkový poriadok nepredloí na schválenie úradu pod¾a § 15 ods. 6 alebo § 45 ods. 4 a 5,
af) nedodrí pravidlá trhu,
ag) nepredloí úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré urèí úrad, údaje o
1. cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu
a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému
odberate¾ovi elektriny a koncovému odberate¾ovi
plynu,
2. pouívanom spôsobe tvorby ceny tovaru a sluby
a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3. mnostve spotreby elektriny a plynu pod¾a jednotlivých kategórií odberate¾ov,
4. preh¾ad o jednotlivých kategóriách odberate¾ov
elektriny a plynu,
alebo neumoní úradu a tatistickému úradu Európskej únie kontrolu týchto údajov,
ah) nedodrí úradom schválený prevádzkový poriadok,
ai) nezapracuje osobitné podmienky dodávky elektriny
alebo dodávky plynu do vzorových obchodných podmienok dodávky alebo nepredloí obchodné podmienky dodávky na schválenie úradu pod¾a § 45
ods. 6,
aj) nezosúladí zmluvu o poskytovaní sluieb s týmto zákonom pod¾a § 45 ods. 7.
(2) Správneho deliktu pod¾a tohto zákona sa dopustí
aj osoba, ktorá
a) vykonáva regulovanú èinnos v elektroenergetike
a plynárenstve bez povolenia alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti,
b) vykonáva regulovanú èinnos v tepelnej energetike
bez povolenia,55)
c) vykonáva regulovanú èinnos pod¾a § 2 písm. c) piateho a iesteho bodu bez potvrdenia o registrácii
pod¾a § 23,
d) podlieha kontrole pod¾a § 31 a poruila povinnosti
spojené s výkonom kontroly,
e) nedodrí úradom schválený prevádzkový poriadok.
(3) Úrad uloí regulovanému subjektu pokutu
a) od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. o), r), z), ab), ad) a aj),
b) od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. a), b), c), e), f) a m), p), q), s) a x), y),
aa), ac), ae) a ai),
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(5) Ak sa dopustí správneho deliktu vertikálne integrovaný podnik, uloí mu úrad pokutu od 500 eur do
10 % z obratu za rok predchádzajúci roku, v ktorom
vertikálne integrovaný podnik povinnos poruil.

(4) Regulovaný subjekt pod¾a odseku 1 a koncový odberate¾ elektriny alebo koncový odberate¾ plynu ako
úèastníci rieenia sporu sú povinní a oprávnení navrhova dôkazy a ich doplnenie, predklada podklady
potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predloený
spor riei nestranne s cie¾om jeho urovnania. Lehota
na ukonèenie mimosúdneho rieenia sporu je 60 dní od
podania úplného návrhu, v zloitých prípadoch 90 dní
od podania úplného návrhu.

(6) Ak úrad vyèísli kladný rozdiel medzi uplatnenou
cenou a cenou zahrnujúcou oprávnené náklady a primeraný zisk alebo rozsah prospechu získaného z nedodrania úradom urèeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodrania rozhodnutia úradu, uloí pokutu do
výky zisteného rozdielu alebo rozsahu.

(5) Mimosúdne rieenie sporu sa skonèí uzavretím
písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty pod¾a odseku 4, ak
k uzavretiu dohody nedolo. Skonèenie mimosúdneho
rieenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty
úrad oznámi úèastníkom sporového konania.

c) od 100 eur do 1 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. d) a n).
(4) Úrad uloí pokutu za správny delikt osobe pod¾a
odseku 2 od 100 eur do 100 000 eur.

(7) Pri urèovaní výky pokuty úrad prihliada najmä
na spôsob, èas trvania a následky protiprávneho stavu;
úrad prihliadne aj na to, èi sa regulovaný subjekt alebo
osoba, ktorej sa pokuta ukladá, dopustila správneho
deliktu opakovane do 3 rokov odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia o uloení pokuty.
(8) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï úrad zistil, e dolo k správnemu
deliktu, najneskôr vak do piatich rokov odo dòa, keï
dolo k správnemu deliktu.
(9) V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne prísluný organizaèný útvar úradu.
(10) Výnos pokút uloených úradom je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 37
Mimosúdne rieenie sporov
(1) Koncový odberate¾ elektriny a koncový odberate¾
plynu je oprávnený predloi úradu na mimosúdne rieenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávate¾om elektriny, dodávate¾om plynu, prevádzkovate¾om
distribuènej sústavy alebo prevádzkovate¾om distribuènej siete, ak sa oh¾adom predmetu sporu uskutoènilo reklamaèné konanie56) a koncový odberate¾ elektriny a koncový odberate¾ plynu nesúhlasí s výsledkom
reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; monos
obráti sa na súd tým nie je dotknutá.
(2) Návrh na zaèatie mimosúdneho rieenia sporu
obsahuje
a) meno, priezvisko a elektronickú alebo potovú adresu koncového odberate¾a elektriny alebo koncového
odberate¾a plynu,
b) názov a sídlo regulovaného subjektu,
c) predmet sporu,
d) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
e) návrh rieenia sporu.
(3) Návrh na zaèatie mimosúdneho rieenia sporu
predloí koncový odberate¾ elektriny a koncový odberate¾ plynu bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doruèenia vybavenia reklamácie.
56
57

) § 18 zákona è. 250/2007 Z. z. v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
) Zákon è. 251/2012 Z. z.

§ 38
Rieenie sporov
(1) Úrad rozhoduje spory medzi
a) nezávislým prevádzkovate¾om prepravnej siete a vlastníkom prepravnej siete, ak poruili svoju povinnos
pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,57)
b) prevádzkovate¾om sústavy, ktorý poruil svoju povinnos pod¾a tohto zákona alebo osobitného
predpisu57) a úèastníkom trhu s elektrinou,
c) prevádzkovate¾om siete, ktorý poruil svoju povinnos pod¾a tohto zákona alebo osobitného
predpisu57) a úèastníkom trhu s plynom,
d) vertikálne integrovaným podnikom a prevádzkovate¾om prenosovej sústavy, ak je súèasou tohto vertikálne integrovaného podniku a ak poruili svoju povinnos pod¾a tohto zákona alebo osobitného
predpisu,57)
e) vertikálne integrovaným podnikom a prevádzkovate¾om prepravnej siete, ak je súèasou tohto vertikálne integrovaného podniku a ak poruili svoju povinnos pod¾a tohto zákona alebo osobitného
predpisu.57)
(2) Úrad rozhoduje spory pod¾a odseku 1, ak úèastníci sporového konania nedosiahli dohodu na rieení
sporu, ak s tým obaja úèastníci sporového konania súhlasia a ak od poruenia povinnosti úèastníka sporového konania neuplynul viac ako jeden rok, inak vo veci
rozhoduje súd.
(3) Sporové konanie sa zaèína na návrh navrhovate¾a.
(4) Úèastníkmi sporového konania sú osoby pod¾a
odseku 1.
(5) Návrh navrhovate¾a, okrem náleitostí pod¾a osobitného predpisu,35) obsahuje
a) oznaèenie úèastníkov sporového konania,
b) opis vetkých rozhodujúcich skutoèností vrátane
navrhovaných dôkazov,
c) návrh vo veci samej,
d) doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody na rieení sporu,
e) súhlas úèastníkov sporového konania s rieením
sporu.
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(6) Úrad návrh preskúma spolu s dôkazmi predloenými úèastníkmi sporového konania na podporu
svojich tvrdení.
(7) Úrad rozhodne spor do 60 dní odo dòa doruèenia
návrhu. Túto lehotu môe úrad predåi o 60 dní, ak sú
na rozhodnutie sporu potrebné ïalie dôkazy a informácie. Takto predåenú lehotu môe úrad ïalej predåi
len sú súhlasom navrhovate¾a.
(8) Úrad konanie zastaví, ak po posúdení návrhu
zistí, e návrh je nedôvodný, alebo ak v tej istej veci bol
podaný návrh na súd.
(9) Proti rozhodnutiu úradu je prípustné odvolanie.
O odvolaní rozhoduje súd.
(10) Na sporové konanie sa nevzahuje § 17.
§ 39
Spolupráca s úradom
tátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány
záujmovej samosprávy, iné orgány verejnej moci a iné
osoby spolupracujú s úradom a na jeho poiadanie mu
predkladajú informácie a údaje potrebné na vykonávanie jeho èinnosti, ktorými disponujú.
§ 40
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis,
ktorý ustanoví
a) rozsah cenovej regulácie,
b) spôsob vykonávania cenovej regulácie,
c) postup a podmienky uplatòovania cien,
d) podmienky vykonávania regulovaných èinností,
e) rozsah, truktúru a výku ekonomicky oprávnených
nákladov a spôsob ich úhrady,
f) termín a spôsob zúètovania plánovaných a skutoèných ekonomicky oprávnených nákladov zapoèítaných do ceny poskytnutých regulovaných tovarov
a s nimi súvisiacich regulovaných èinností,
g) rozsah investícií súvisiacich s regulovanou èinnosou,
h) spôsob urèenia výky primeraného zisku; úrad môe
v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia
stavu núdze a vo veobecnom hospodárskom záujme ustanovi aj najvyiu mieru primeraného zisku,
i) podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny,
j) spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov za regulovanú èinnos pod¾a § 11 ods. 4 písm. a)
a f),
k) spôsob urèenia ceny a obsah oznámenia obce o cene,
ktorá je vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie III. kategórie,
l) rozsah, spôsob a termíny predkladania skutoèných
údajov o tovaroch a s nimi súvisiacich regulovaných
èinnostiach,
m) spôsob a termín zúètovania nákladov, ktoré sa nepovaujú za ekonomicky oprávnené náklady,
n) podrobnosti o individuálnych sadzbách súvisiacich
so systémovými slubami a úhradou osobitných nákladov.
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(2) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis,
ktorý ustanoví
a) tandardy kvality a ich ukazovatele pod¾a § 22 a lehoty súvisiace s ich dodriavaním,
b) spôsob sledovania, evidovania a vyhodnocovania
tandardov kvality regulovaným subjektom,
c) spôsob uverejòovania údajov o tandardoch kvality
regulovaným subjektom,
d) spôsob archivovania údajov o tandardoch kvality
regulovaným subjektom,
e) poadovanú úroveò tandardov kvality,
f) výku kompenzaènej platby a spôsob výpoètu kompenzaènej platby za nedodranie tandardov kvality,
g) spôsob a podmienky vyplatenia kompenzaènej platby.
(3) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis,
ktorý ustanoví pravidlá pre predaj elektriny formou
aukcií pre výrobcu elektriny, ktorý je aj dodávate¾om
elektriny a pre dodávate¾a elektriny, a to
a) spôsob vyhlasovania aukcie,
b) obsah oznámenia o aukcii,
c) podmienky úèasti v aukcii,
d) pravidlo urèenia najniieho podania,
e) obsah ponuky a podklady k ponuke,
f) priebeh aukcie,
g) zriaïovanie komisie,
h) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
i) vyhodnocovanie ponúk,
j) oznamovanie výsledku aukcie.
(4) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis pod¾a § 24, ktorý ustanoví pravidlá trhu, a to podmienky
a) prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu
a na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
b) cezhraniènej výmeny elektriny,
c) pripojenia do sústavy a siete,
d) prenosu elektriny a prepravy plynu,
e) distribúcie elektriny a plynu,
f) uskladòovania plynu a poskytnutia nevyuitej
uskladòovacej kapacity,
g) dodávky elektriny vrátane dodávky regulaènej elektriny a dodávky plynu,
h) poskytovania podporných sluieb v elektroenergetike,
i) poskytovania systémových sluieb v elektroenergetike,
j) výroby elektriny z domáceho uhlia,
k) zodpovednosti za odchýlky úèastníkov trhu s elektrinou a úèastníkov trhu s plynom,
l) vyhodnocovania, zúètovania a vysporiadania odchýlok a regulaènej elektriny jednotlivých úèastníkov
trhu a odchýlok sústavy a siete,
m) podrobnosti zverejòovania informácií prevádzkovate¾om sústavy a siete a organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou,
n) predchádzania vzniku preaenia národnej sústavy
alebo siete a rieenia preaenia národnej sústavy
alebo siete,
o) pouitia typových diagramov odberu elektriny alebo
plynu,
p) èinnosti a úlohy plynárenského dispeèingu,
q) vyúètovania za dodávku elektriny odberate¾om elektriny a dodávku plynu odberate¾om plynu,
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r) vyúètovania za poskytnuté podporné sluby a systémové sluby,
s) vyúètovania elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
t) postupu pri registrácii úèastníkov trhu, zmene dodávate¾a elektriny, subjektu zúètovania alebo bilanènej skupiny,
u) postupu pri zmene dodávate¾a elektriny a zmene dodávate¾a plynu,
v) rozsahu poskytovania informácií úèastníkmi trhu
s elektrinou prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy na
úèel vedenia centrálnej evidencie údajov o prevádzke
a meraniach elektriny v elektrizaènej sústave,
w) organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu
s elektrinou,
x) centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich èinností pre subjekty
zúètovania,
y) správy, zberu a sprístupòovania nameraných dát
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
z) spôsob urèenia finanènej zábezpeky subjektu zúètovania,
aa) dodávky elektriny a dodávky plynu dodávate¾om poslednej intancie,
ab) náleitostí zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou
a na trhu s plynom,
ac) poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou vetkými úèastníkmi trhu v dostatoènom rozsahu, kvalite a èase.
(5) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis,
ktorý ustanoví pravidlá pre ve¾koobchodný trh s elektrinou a ve¾koobchodný trh s plynom, a to
a) podmienky evidovania údajov úèastníkom trhu
s elektrinou a úèastníkom trhu s plynom pri obchodovaní na ve¾koobchodnom trhu s elektrinou a ve¾koobchodnom trhu s plynom,
b) spôsob, rozsah a lehoty oznamovania a zverejòovania dôverných informácií,
c) podmienky registrácie v registri vedenom úradom na
úèely sledovania ve¾koobchodného trhu s elektrinou
a ve¾koobchodného trhu s plynom.
(6) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis,
ktorý ustanoví podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré je
navrhovate¾ povinný k návrhu doloi.
§ 41
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pochybnosti o ich nezaujatosti a námietkach tatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu pri
výkone kontroly,
e) rozhodovanie ministerstva o urèení prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy a prevádzkovate¾a prepravnej
siete pod¾a § 25 ods. 6 a 7.
Prechodné ustanovenia
§ 42
(1) Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a doterajieho predpisu je úrad pod¾a tohto zákona.
(2) Vláda predloí prvýkrát návrh na vymenovanie
predsedu úradu prezidentovi Slovenskej republiky do
31. októbra 2012. Do vymenovania predsedu úradu
prezidentom Slovenskej republiky sa predseda Rady
pre reguláciu, vykonávajúci pôsobnos predsedu úradu pod¾a doterajieho predpisu, povauje za predsedu
úradu. Po vymenovaní predsedu úradu sa zvolí èlen
rady na návrh vlády postupom pod¾a § 7 ods. 4 do obsadenia funkcií vetkých èlenov rady. Dòom vymenovania predsedu úradu pod¾a tohto zákona zaniká funkcia
predsedu Rady pre reguláciu pod¾a doterajieho predpisu.
(3) Predseda úradu vymenuje podpredsedu úradu do
dvoch mesiacov od jeho vymenovania do funkcie predsedu úradu pod¾a tohto zákona.
(4) Rada pre reguláciu pod¾a doterajieho predpisu je
radou pod¾a tohto zákona. Funkèné obdobie èlenov
Rady pre reguláciu vymenovaných pod¾a doterajieho
predpisu skonèí uplynutím funkèného obdobia, na
ktoré boli vymenovaní pod¾a doterajích predpisov.
(5) Správa o èinnosti úradu pod¾a tohto zákona sa prvýkrát predkladá Národnej rade Slovenskej republiky,
Európskej komisii a agentúre v roku 2013.
(6) Regulaèná politika pod¾a doterajieho predpisu sa
povauje za regulaènú politiku pod¾a tohto zákona. Rada
zosúladí regulaènú politiku pod¾a doterajieho predpisu
s týmto zákonom najneskôr do 31. októbra 2012.
(7) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný poda návrh na zaèatie
konania o certifikácii najneskôr do 28. februára 2013.

Vzah k správnemu poriadku

§ 43

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní35) okrem
a) § 33 ods. 2, ak sa v konaní vychádzalo iba z podkladov predloených úèastníkom konania a zároveò sa
úèastníkovi konania vyhovelo v plnom rozsahu,
b) § 62 a 68 a 71 a 80, ak ide o cenové konanie, ak
tento zákon neustanovuje inak.

(1) Rozhodnutia a potvrdenia úradu vydané pod¾a
doterajieho predpisu zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.

(2) Veobecný predpis o správnom konaní35) sa
nevzahuje na
a) vydanie potvrdenia pod¾a § 13 ods. 3 a § 14 ods. 8,
b) vydanie potvrdenia o registrácii pod¾a § 23,
c) výkon kontroly,
d) rozhodovanie o oznámení zamestnancov úradu
a prizvaných osôb o skutoènostiach zakladajúcich

(2) Do nadobudnutia úèinnosti veobecne záväzných
právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona
zostávajú v platnosti a úèinnosti:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 317/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu
s elektrinou v znení zákona è. 309/2009 Z. z. a nariadenia vlády è. 211/2010 Z. z. a nariadenia vlády
è. 440/2011 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 409/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu
s plynom v znení nariadenia vlády è. 212/2010 Z. z.
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(3) Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie
v sieových odvetviach a spôsobe jej vykonania v znení
vyhláky è. 168/2012 Z. z., vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhláky è. 169/2012 Z. z., vyhláka Úradu pre reguláciu
sieových odvetví è. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky
pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a èistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou, vyhláka Úradu
pre reguláciu sieových odvetví è. 218/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia poskytovania vodohospodárskych sluieb súvisiacich s vyuitím vodných
tokov, vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhláky
è. 170/2012 Z. z. a vyhláka Úradu pre reguláciu
sieových odvetví è. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhláky è. 438/2011 Z. z. a vyhláky è. 184/2012 Z. z.
vydané pod¾a doterajieho predpisu zostávajú platné
a úèinné do 31. decembra 2013.
(4) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis pod¾a § 40 ods. 4 do 30. júna 2013.
§ 44
(1) Tento zákon sa prvýkrát pouije na cenovú reguláciu na rok 2014. Návrh ceny na rok 2014 je regulovaný subjekt povinný predloi v lehote pod¾a § 14 ods. 5.
Cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015
a 2016, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. Na cenovú reguláciu na rok 2013 sa pouije doterají predpis, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(2) Cenová regulácia zranite¾ných odberate¾ov pod¾a
§ 2 písm. l) tretieho bodu sa vykoná prvýkrát na rok
2013. Návrh ceny pod¾a prvej vety je regulovaný subjekt povinný predloi do 31. októbra 2012.
(3) Regulovaný subjekt, ktorý pod¾a doterajieho
predpisu vykonáva regulovanú èinnos pod¾a osobitného predpisu,58) túto èinnos vykonáva pod¾a doterajieho predpisu do 31. decembra 2013.
(4) Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú
èinnos pod¾a § 2 písm. c) piateho a iesteho bodu,
musí ma prvýkrát potvrdenie o registrácii pod¾a § 23
pri podaní návrhu ceny pod¾a § 14 ods. 5 písm. c) a e)
pre rok 2014.
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o uloení pokuty, je rada. Na cenové konania zaèaté od
1. septembra 2012 sa nepouijú ustanovenia doterajieho predpisu o vyjadrení sa ministerstva a Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky k návrhu ceny regulovaného subjektu. Ministerstvo
v cenových konaniach zaèatých od 1. septembra 2012
nie je úèastníkom cenového konania.
(2) Kontrola zaèatá a neukonèená pred úèinnosou
tohto zákona sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov.
(3) Na ukladanie pokút za poruenie ustanovení doterajích predpisov, ktoré vzniklo pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa pouijú ustanovenia
doterajích predpisov.
(4) Prevádzkovate¾ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovate¾ siete a prevádzkovate¾ zásobníka plynu je povinný zapracova pravidlá
trhu do prevádzkového poriadku a predloi ho na
schválenie úradu do 60 dní od úèinnosti veobecne záväzného právneho predpisu vydaného pod¾a § 40 ods. 4.
(5) Úrad vypracuje do 31. marca 2013 vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy, vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a miestnej distribuènej sústavy a vzorový
prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a distribuènej
siete. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej siete zapracujú osobitné podmienky prevádzkovania svojej distribuènej sústavy alebo
distribuènej siete do vzorového prevádzkového poriadku a predloia ho na schválenie úradu najneskôr do 31.
mája 2013.
(6) Úrad vypracuje do 31. mája 2013 vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny a vzorové obchodné
podmienky dodávky plynu, ak je pri dodávke poskytovaná univerzálna sluba. Dodávate¾ elektriny a dodávate¾ plynu, ktorí poskytujú univerzálnu slubu, zapracujú osobitné podmienky svojej dodávky elektriny
alebo dodávky plynu do vzorových obchodných podmienok dodávky a predloia ho na schválenie úradu
najneskôr do 31. augusta 2013.
(7) Ustanovenia tohto zákona sa vzahujú na zmluvy
o poskytovaní sluieb pod¾a § 29 ods. 2 uzavreté po
1. septembri 2012. Zmluvy o poskytovaní sluieb uzavreté pod¾a doterajích predpisov, ktoré sú v rozpore
s týmto zákonom, sú úèastníci zmlúv povinní uvies do
súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2013.
Závereèné ustanovenia

(5) Cenová regulácia dodávky plynu na výrobu tepla
urèeného pre domácnos a uskladòovania plynu pod¾a
doterajieho predpisu sa vykonáva do 31. decembra
2012.

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 45

§ 47

(1) Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pod¾a
doterajieho predpisu sa dokonèia pod¾a doterajieho
predpisu, ak ïalej nie je ustanovené inak. Odvolacím
orgánom pre konania pod¾a prvej vety, okrem konania
58

§ 46

Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

) § 5 ods. 1 zákona è. 442/2002 Z. z. v znení zákona è. 394/2009 Z. z.
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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., zákona
è. 309/2009 Z. z., zákona è. 142/2010 Z. z., zákona
è. 558/2010 Z. z., zákona è. 117/2011 Z. z., zákona
è. 136/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z.,
2. vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú tandardy
kvality dodávanej elektriny a poskytovaných sluieb
v znení vyhláky è. 96/2011 Z. z.,
3. vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú tandardy
kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom
a odvádzania a èistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich sluieb v znení vyhláky
è. 93/2011 Z. z.,
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4. vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú tandardy
kvality dodávaného plynu a poskytovaných sluieb
v plynárenstve v znení vyhláky è. 94/2011 Z. z.,
5. vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 349/2008 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny
formou aukcií,
6. vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 92/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú tandardy
kvality dodávaného tepla a poskytovaných sluieb
pri dodávke tepla.
§ 48
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 250/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpeèenie bezpeènosti dodávok elektriny a investícií do infratruktúry (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoloèných pravidlách pre vnútorný trh
s elektrinou, ktorou sa zruuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoloèných pravidlách pre vnútorný trh
so zemným plynom, ktorou sa zruuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
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251
ZÁKON
z 31. júla 2012
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky na podnikanie v energetike,
b) prístup na trh, práva a povinnosti úèastníkov trhu
v energetike,
c) opatrenia zamerané na zabezpeèenie bezpeènosti
dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného
trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom,
d) práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti
môu by dotknuté úèastníkmi trhu v energetike,
e) výkon tátnej správy v energetike,
f) výkon tátneho dozoru a kontroly nad podnikaním
v energetike.
Základné ustanovenia
§2
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) veobecne
1. energetikou elektroenergetika, plynárenstvo,
preprava pohonných látok alebo ropy potrubím,
plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uh¾ovodíkom (ïalej len tlaková nádoba)
a rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka,
2. 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
alebo distribúciu plynu,
3. èasou 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 prevádzkova1
2

te¾ distribuènej siete povinný zabezpeèi prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
4. územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných èlenských tátov Európskej únie
a zmluvných tátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát),
5. územím tretích tátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
6. bezpeènosou dodávky elektriny a plynu schopnos sústavy a siete zásobova koncových odberate¾ov elektriny a koncových odberate¾ov plynu,
zabezpeèenie technickej bezpeènosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu
elektriny a plynu na vymedzenom území alebo
jeho èasti,
7. vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,
8. prepojením sústavy alebo siete prepojenie prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou
alebo sieou, ktorá prepravuje elektrinu alebo
prepravuje plyn na území Európskej únie, alebo
ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn
na území tretích tátov,
9. zúètovaním odchýlok zúètovanie rozdielov medzi
zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo
odberov elektriny alebo plynu a hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu v urèenom
èase urèenými pod¾a pravidiel pre fungovanie trhu
s elektrinou a s plynom ustanovených pod¾a osobitného predpisu1) (ïalej len pravidlá trhu),
10. regulovaným prístupom do sústavy alebo do siete
prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným predpisom2) a za regulované ceny,2)
11. pripojením do sústavy alebo do siete zabezpeèenie
potrebnej kapacity na pripojenie v sústave alebo
v sieti a fyzické pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo odberného elektrického zariadenia
do sústavy alebo fyzické pripojenie plynárenského
zariadenia alebo odberného plynového zariadenia
do siete,
12. prístupom do sústavy alebo do siete prístup na
základe zmluvy o
12.1. prístupe do prenosovej sústavy a prenose
elektriny, prièom prístupom do prenosovej
sústavy sa rozumie právo vyuíva prenosovú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej
prenosovej kapacity,
12.2. prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny, prièom prístupom do distri-

) § 40 ods. 4 zákona è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach.
) Zákon è. 250/2012 Z. z.
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buènej sústavy sa rozumie právo vyuíva
distribuènú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej distribuènej kapacity,
12.3. prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, prièom prístupom do prepravnej siete sa
rozumie právo vyuíva prepravnú sie
v rozsahu zmluvne dohodnutej prepravnej
kapacity,
12.4. prístupe do distribuènej siete a distribúcii
plynu, prièom prístupom do distribuènej
siete sa rozumie právo vyuíva distribuènú
sie v rozsahu zmluvne dohodnutej distribuènej kapacity,
12.5. prístupe do aobnej siete a doprave plynu,
prièom prístupom do aobnej siete sa rozumie právo vyuíva aobnú sie v rozsahu
zmluvne dohodnutej kapacity,
12.6. prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu,
prièom prístupom do zásobníka sa rozumie
právo vyuíva zásobník v rozsahu zmluvne
dohodnutej uskladòovacej kapacity,
13. prevádzkovou bezpeènosou nepretritá prevádzka prenosovej sústavy a distribuènej sústavy alebo prepravnej siete a distribuènej siete za podmienok, ktoré mono v prevádzke predvída,
14. univerzálnou slubou sluba pre odberate¾ov elektriny v domácnosti, odberate¾ov plynu v domácnosti alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu na základe
zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu, a ktorá zahàòa súèasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny
alebo distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej
kvalite3) za primerané, jednoducho a jasne porovnate¾né, transparentné a nediskriminaèné ceny,
15. inteligentným meracím systémom súbor zloený
z urèených meradiel4) a ïalích technických prostriedkov, ktorý umoòuje zber, spracovanie
a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe elektriny alebo plynu, ako aj poskytovanie
týchto údajov úèastníkom trhu,
16. kontrolou monos vykonáva na základe právnych alebo faktických skutoèností rozhodujúci
vplyv na èinnos podniku, najmä prostredníctvom
16.1. vlastníckych alebo iných práv k podniku
alebo jeho èasti,
16.2. práv, zmlúv alebo na základe iných skutoèností, ktoré umoòujú vykonáva rozhodujúci vplyv na zloenie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podniku,
b) v elektroenergetike
1. zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré
slúi na premenu rôznych zdrojov energie na
elektrinu; zahròuje stavebnú èas a technologické zariadenie,
2. prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny prenosovou sústavou z a do prepoje3
4

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
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ných sústav èlenských tátov alebo tretích tátov
na úèel jej prepravy odberate¾om elektriny,
prenosovou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlá vysokého napätia a ve¾mi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia
potrebné na prenos elektriny na vymedzenom
území, vzájomne prepojené elektrické vedenia
zvlá vysokého napätia a ve¾mi vysokého napätia
a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súèasou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace,
zabezpeèovacie, informaèné a telekomunikaèné
zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy,
distribúciou elektriny preprava elektriny distribuènou sústavou na èasti vymedzeného územia
na úèel jej prepravy odberate¾om elektriny,
distribuènou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia ve¾mi vysokého napätia do 110 kV
vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na
distribúciu elektriny na èasti vymedzeného územia; súèasou distribuènej sústavy sú aj meracie,
ochranné, riadiace, zabezpeèovacie, informaèné
a telekomunikaèné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribuènej sústavy; súèasou distribuènej sústavy je aj 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, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou èlenského tátu alebo s prenosovou
sústavou tretích tátov,
priamym vedením elektrické vedenie, ktoré spája
6.1. výrobcu elektriny s koncovým odberate¾om
elektriny,
6.2. výrobcu elektriny s odberate¾om elektriny,
ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy
alebo do distribuènej sústavy,
spojovacím vedením vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou èlenských
tátov alebo prenosovou sústavou tretích tátov,
sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické
zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy, prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy, prevádzkovate¾a priameho vedenia
a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúia na
výrobu, prenos a distribúciu elektriny; súèasou
sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpeèovacie, informaèné a telekomunikaèné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy,
elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúi na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu
alebo dodávku elektriny,
podpornou slubou sluba, ktorú nakupuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na zabezpeèenie

) § 22 ods. 4 zákona è. 250/2012 Z. z.
) § 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
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11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
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poskytovania systémových sluieb potrebných na
dodranie kvality dodávky elektriny a na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných tandardov platných pre
prepojené sústavy,
systémovou slubou sluba prevádzkovate¾a prenosovej sústavy potrebná na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy na vymedzenom
území; zahàòa aj sluby, ktoré poskytuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy potrebné na zabezpeèenie bezpeènej prevádzky výrobných zariadení
výrobcu elektriny,
odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného alebo viacerých meracích
bodov,
meracím bodom miesto pripojenia uívate¾a sústavy do sústavy vybavené urèeným meradlom,4)
typovým diagramom odberu postupnos hodnôt
priemerných hodinových odberov za rok, na ktorej základe je urèené mnostvo odberu elektriny
odberate¾mi elektriny bez priebehového merania,
vyuívaná na potreby zúètovania odchýlky subjektu zúètovania,
dodávkou elektriny predaj elektriny,
domácim uhlím uhlie vyaené na vymedzenom
území,
regulaènou elektrinou elektrina obstaraná v reálnom èase prevádzkovate¾om prenosovej sústavy
na zabezpeèenie rovnováhy medzi okamitou
spotrebou a výrobou elektriny v sústave na vymedzenom území,
odchýlkou úèastníka trhu s elektrinou odchýlka,
ktorá vznikla v urèitom èasovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým mnostvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo
odobratým mnostvom elektriny v reálnom èase,
odchýlkou sústavy ve¾kos obstaranej regulaènej
elektriny,
èinnosou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou organizovanie a zabezpeèenie vyhodnotenia
organizovaného krátkodobého cezhranièného
trhu s elektrinou, zúètovanie odchýlok a súvisiace
èinnosti v rozsahu pod¾a pravidiel trhu,
organizovaným krátkodobým cezhranièným trhom s elektrinou cezhranièný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu
s elektrinou, ktorého sa zúèastòujú subjekty zúètovania,
vyhodnotením organizovaného krátkodobého
cezhranièného trhu s elektrinou urèenie ceny
a mnostva elektriny zobchodovanej jednotlivými
úèastníkmi organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou,
rovnováhou medzi ponukou a dopytom elektriny
uspokojenie predvídate¾ného dopytu odberate¾ov
pri vyuívaní elektriny bez potreby uskutoènenia
opatrení na zníenie spotreby elektriny,
meraním vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny meranie celkovej výro-

Èiastka 65

by elektriny urèeným meradlom4) na svorkách generátora intalovaného v zariadení na výrobu
elektriny,
25. regionálnou distribuènou sústavou distribuèná
sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000
odberných miest,
26. miestnou distribuènou sústavou distribuèná
sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000
odberných miest,
27. riadením energetickej efektívnosti postup zameraný na ovplyvòovanie mnostva spotreby elektriny a èasového plánu spotreby elektriny s cie¾om
zníi primárnu spotrebu elektriny; ovplyvòovanie mnostva spotreby elektriny a èasového plánu
spotreby elektriny je moné dosiahnu uprednostnením takých investícií, ktorými sa zabezpeèí
energetická úèinnos, pred opatreniami, ktoré zakladajú vynaloenie dodatoèných investícií na
zvýenie výrobnej kapacity alebo opatreniami zameranými na preruenie dodávok elektriny, ak sú
uprednostnené investície úèinnejím a ekonomicky výhodnejím rieením s prihliadnutím aj
na ich pozitívny vplyv na ivotné prostredie,
28. malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny
z obnovite¾ného zdroja s celkovým intalovaným
výkonom do 10 kW,
c) v plynárenstve
1. plynom zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený
z biomasy, ako aj ostatné druhy plynu, ak tieto
plyny spåòajú podmienky na prepravu plynu alebo podmienky distribúcie plynu,
2. výrobou plynu aba zemného plynu alebo výroba
bioplynu, výroba plynu z biomasy5) alebo výroba
plynu z iného plynného uh¾ovodíka,
3. prepravou plynu doprava plynu prepravnou sieou na úèel jeho dopravy odberate¾om plynu,
4. distribúciou plynu doprava plynu distribuènou
sieou na úèel jeho dopravy odberate¾om plynu,
5. distribuènou sieou plynárenské rozvodné zariadenie na èasti vymedzeného územia vrátane vysokotlakových plynovodov, ktoré slúia primárne
na dopravu plynu na èasti vymedzeného územia,
okrem plynovodov, ktoré sú súèasou iných sietí,
6. prepravnou sieou sie kompresorových staníc
a sie najmä vysokotlakových plynovodov, ktoré
sú navzájom prepojené a slúia na dopravu plynu
na vymedzenom území, okrem aobnej siete a zásobníka a vysokotlakových plynovodov, ktoré slúia primárne na dopravu plynu na èasti vymedzeného územia,
7. zásobníkom zariadenie pouívané na uskladòovanie zemného plynu a skvapalneného zemného
plynu vrátane doplnkových sluieb týkajúcich sa
vtláèania do zásobníka, aby zo zásobníka, úpravy a dopravy plynu do alebo zo siete okrem tých
zásobníkov6) alebo ich èastí, ktoré sa pouívajú
na zabezpeèenie aobných èinností alebo ktoré
sú výluène vyhradené pre prevádzkovate¾ov pre-

) § 2 ods. 1 zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 34a zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
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pravnej siete alebo pre prevádzkovate¾ov distribuènej siete na úèely zabezpeèenia ich èinnosti,
zariadením na skvapalòovanie zemného plynu
zariadenie pouívané na skvapalnenie zemného
plynu alebo na dovoz, vykládku alebo spätné
splyòovanie skvapalneného zemného plynu
a ktoré zahàòa podporné sluby a doèasné
uskladòovanie skvapalneného zemného plynu na
nevyhnutnú dobu potrebnú na spätné splyòovanie a následné dodanie plynu do prepravnej siete,
sieou prepravná sie, distribuèná sie, zariadenie na skvapalòovanie zemného plynu, zásobník,
zariadenie na poskytovanie podporných sluieb
a zariadenie potrebné na zabezpeèenie prístupu
do siete,
priamym plynovodom plynovod, ktorý nie je súèasou prepravnej siete, distribuènej siete, zásobníka alebo aobnej siete na vymedzenom území,
odberným miestom miesto odberu plynu vybavené urèeným meradlom,4)
dodávkou plynu predaj plynu vrátane ïalieho
predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného
plynu odberate¾om,
podpornou slubou sluba potrebná na prístup
do siete, prevádzkovanie siete vrátane prevádzkovania zariadení potrebných na vyvaovanie siete,
zariadení potrebných na zmieavanie plynu alebo
zariadení potrebných na vstrekovanie inertných
plynov okrem zariadení potrebných na zabezpeèenie vlastnej èinnosti prevádzkovate¾a siete,
akumuláciou plynu v sieti uskladnenie plynu
v plynovode jeho stlaèením v plynárenských prepravných sieach a distribuèných sieach; nezahàòa uskladnenie plynu v zariadeniach, ktoré sú
vyhradené pre prevádzkovate¾ov týchto sietí na
zabezpeèenie vlastnej èinnosti,
vyvaovaním siete vyrovnávanie nerovnováhy siete dodaním plynu do siete alebo odobratím plynu
zo siete alebo akumuláciou plynu v sieti,
kombinovanou sieou sie, ktorá zahàòa prepravnú sie, distribuènú sie a zásobník alebo niektorú z týchto kombinácií,
aobnou sieou sie plynovodov, ktoré sú urèené
na dopravu vyaeného zemného plynu z miesta
aby zemného plynu do miesta spracovania zemného plynu alebo do miesta odovzdania zemného
plynu do prepravnej siete, do distribuènej siete
alebo do zásobníka,
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 sluieb, 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, ktoré je prevádzkované prevádzkovate¾om siete a ktoré odde¾uje plynárenské zariadenie od odberného plyno-
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vého zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,
22. typovým diagramom dodávky plynu náhradná
metóda na urèenie denných odberov plynu, zúètovanie odchýlok a na úèely náhradného odpoètu
u skupín koncových odberate¾ov plynu, ktorých
údaje o odbere plynu nie sú dodávate¾ovi plynu
na dennej báze k dispozícii,
23. dohodnutým prístupom do siete prístup do siete
dohodnutý úèastníkmi trhu s plynom s vopred
zverejnenými obchodnými podmienkami prístupu do siete,
24. odchýlkou úèastníka trhu s plynom odchýlka,
ktorá vznikla v urèitom èasovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým mnostvom dodávky alebo odberu plynu a dodaným alebo odobratým mnostvom plynu v reálnom èase.
§3
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) veobecne
1. podnikom osoba, ktorá podniká v energetike,
2. prepojeným podnikom podnik, ktorý je iným podnikom alebo viacerými podnikmi ovládaný, pretoe tento iný podnik alebo tieto podniky sú majetkovo alebo personálne prepojené, a tým majú
rozhodujúci podiel na hlasovacích právach,
3. majetkovým prepojením priamy alebo nepriamy
podiel iného podniku alebo podnikov na hlasovacích právach preto, e majú podiel na základnom
imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je
spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv,
4. personálnym prepojením stav, keï tatutárnym
orgánom, èlenom tatutárneho orgánu, èlenom
kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov je tá istá
osoba alebo tie isté osoby alebo aspoò ich väèina
s rozhodujúcim podielom na hlasovacích právach
v tomto orgáne, alebo keï tatutárnym orgánom,
èlenom tatutárneho orgánu, èlenom kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov sú blízke osoby; rozhodujúcim podielom sa rozumie nadpolovièná
väèina na hlasovacích právach,
5. integrovaným podnikom vertikálne integrovaný
podnik alebo horizontálne integrovaný podnik,
6. vertikálne integrovaným podnikom vertikálne integrovaný elektroenergetický podnik alebo vertikálne integrovaný plynárenský podnik,
7. horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z èinností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny alebo dodávka
elektriny a inú èinnos, ktorá nie je predmetom
podnikania v elektroenergetike, alebo podnik vykonávajúci jednu z èinností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, uskladòovanie plynu
alebo dodávka plynu a inú èinnos, ktorá nie je
predmetom podnikania v plynárenstve,
8. zúètovate¾om odchýlok osoba, ktorá zabezpeèuje
zúètovanie ochýlok,
9. dodávate¾om poslednej intancie drite¾ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu
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koncovým odberate¾om elektriny, alebo drite¾
povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn
koncovým odberate¾om plynu, ktorého rozhodnutím urèí Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len úrad),
10. malým podnikom koncový odberate¾ elektriny
s roènou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh
za predchádzajúci rok alebo koncový odberate¾ plynu s roènou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh
za predchádzajúci rok,
11. dodávate¾om poskytujúcim univerzálnu slubu
dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu, ktorý
dodáva elektrinu alebo plyn odberate¾om elektriny v domácnosti, odberate¾om plynu v domácnosti alebo malým podnikom,
b) v elektroenergetike
1. výrobcom elektriny osoba, ktorá má oprávnenie
na výrobu elektriny pod¾a tohto zákona,
2. prevádzkovate¾om prenosovej sústavy osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území,
3. prevádzkovate¾om distribuènej sústavy osoba,
ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na
èasti vymedzeného územia,
4. vertikálne integrovaným elektroenergetickým
podnikom elektroenergetický podnik alebo skupina elektroenergetických podnikov, v ktorých je na
vykonávanie kontroly priamo alebo nepriamo
oprávnená tá istá osoba alebo osoby alebo ktoráko¾vek z osôb vykonávajúcich spoloènú kontrolu,
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,
5. elektroenergetickým podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z èinností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny alebo nákup elektriny na úèel
ïalieho predaja elektriny a ktorá je v súvislosti
s týmito èinnosami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údrbu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberate¾ elektriny,
6. dodávate¾om elektriny osoba, ktorá má povolenie
na dodávku elektriny,
7. odberate¾om elektriny osoba, ktorá nakupuje
elektrinu na úèel ïalieho predaja, alebo koncový
odberate¾ elektriny,
8. koncovým odberate¾om elektriny odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ elektriny
mimo domácnosti, ktorý nakupuje elektrinu pre
vlastnú spotrebu,
9. odberate¾om elektriny v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7)
10. odberate¾om elektriny mimo domácnosti osoba,
ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je vyuívaná
7
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na vlastnú spotrebu odberate¾a elektriny v domácnosti,
11. oprávneným odberate¾om elektriny osoba, ktorá
je oprávnená na výber dodávate¾a elektriny,
12. subjektom zúètovania úèastník trhu s elektrinou,
ktorý si zvolil reim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúètovate¾om odchýlok
zmluvu o zúètovaní odchýlky,
13. úèastníkom organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou subjekt zúètovania,
ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe a podmienkach úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou,
14. organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
osoba pod¾a § 37, ktorá má povolenie na èinnos
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
15. uívate¾om sústavy osoba, ktorá elektrinu dodáva
alebo elektrinu odoberá prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribuènej sústavy alebo má
s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo distribuènej sústavy zmluvný vzah,
16. poskytovate¾om podporných sluieb úèastník trhu
s elektrinou, ktorý má v súvislosti s poskytovaním
podporných sluieb zmluvný vzah so zúètovate¾om odchýlok a s prevádzkovate¾om prenosovej
sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a § 19,
17. zranite¾ným odberate¾om elektriny v domácnosti
odberate¾ elektriny v domácnosti, ktorého ivotné
funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý
je ako zdravotne postihnutý8) a elektrinu vyuíva na vykurovanie a túto skutoènos oznámil
a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho
dodávate¾a elektriny prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu,
c) v plynárenstve
1. výrobcom plynu osoba, ktorá aí zemný plyn,
prevádzkuje aobnú sie na abu zemného plynu alebo vyrába bioplyn, plyn z biomasy5) alebo
plyn z plynného uh¾ovodíka pod¾a tohto zákona,
2. vertikálne integrovaným plynárenským podnikom plynárenský podnik alebo skupina plynárenských podnikov, v ktorých je na vykonávanie
kontroly priamo alebo nepriamo oprávnená tá
istá osoba alebo osoby alebo ktoráko¾vek z osôb
vykonávajúcich spoloènú kontrolu, a kde podnik
alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z èinností preprava plynu, distribúcia plynu,
prevádzkovanie zariadení na skvapalòovanie
zemného plynu, uskladòovanie plynu a jednu
z èinností výroba plynu alebo dodávka plynu,
3. plynárenským podnikom osoba, ktorá vykonáva
najmenej jednu z èinností výroba plynu, preprava
plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu, nákup
plynu na úèel ïalieho predaja plynu alebo

) § 2, § 13 a § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
§ 119, § 120 ods. 1, § 121 ods. 1 a 2 Obèianskeho zákonníka.
8
) § 2 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 180/2011 Z. z.

Èiastka 65

Zbierka zákonov è. 251/2012

uskladòovanie plynu vrátane trvalého uskladòovania skvapalneného zemného plynu a ktorá je
v súvislosti s týmito èinnosami zodpovedná za
obchodné úlohy, technické úlohy alebo údrbu;
plynárenským podnikom nie je koncový odberate¾
plynu,
4. prevádzkovate¾om prepravnej siete plynárenský
podnik oprávnený na prepravu plynu pod¾a tohto
zákona,
5. prevádzkovate¾om distribuènej siete plynárenský
podnik oprávnený na distribúciu plynu pod¾a
tohto zákona,
6. dodávate¾om plynu osoba, ktorá má povolenie na
dodávku plynu,
7. prevádzkovate¾om zásobníka plynárenský podnik, ktorý je drite¾om povolenia na uskladòovanie plynu pod¾a tohto zákona,
8. prevádzkovate¾om zariadenia na skvapalòovanie
zemného plynu osoba oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na skvapalòovanie zemného plynu pod¾a tohto zákona,
9. uívate¾om siete osoba, ktorá plyn dodáva alebo
plyn odoberá prostredníctvom siete alebo má
s prevádzkovate¾om siete zmluvný vzah,
10. odberate¾om plynu osoba, ktorá nakupuje plyn
na úèel ïalieho predaja alebo na úèel vlastnej
spotreby,
11. koncovým odberate¾om plynu odberate¾ plynu
v domácnosti alebo odberate¾ plynu mimo domácnosti, ktorý nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu,
12. odberate¾om plynu v domácnosti fyzická osoba,
ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7)
13. odberate¾om plynu mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje plyn, ktorý nie je vyuívaný na vlastnú spotrebu odberate¾a plynu v domácnosti,
14. oprávneným odberate¾om plynu osoba, ktorá je
oprávnená na výber dodávate¾a plynu,
15. prevádzkovate¾om kombinovanej siete plynárenský podnik oprávnený prevádzkova kombinovanú sie pod¾a tohto zákona,
16. chráneným odberate¾om odberate¾ plynu, ktorý je
pripojený k distribuènej sieti a ktorý je
16.1. odberate¾om plynu v domácnosti,
16.2. malý podnik,
16.3. odberate¾om plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úitkovú vodu urèené pre domácnos7)
alebo pre osoby pod¾a bodov 16.4 a 16.7
a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejs
na iné palivo,
16.4. prevádzkovate¾om zdravotníckeho zariadenia,9)
16.5. zariadením sociálnych sluieb,10)
9
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16.6. zariadením sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately,11)
16.7. kolou,12)
16.8. odberate¾om plynu okrem odberate¾a plynu
pod¾a bodov 16.1 a 16.7 v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom13)
a veobecne záväzným právnym predpisom
vydaným pod¾a § 95 ods. 1 písm. a),
17. zranite¾ným odberate¾om plynu v domácnosti odberate¾ plynu v domácnosti, ktorý je ako zdravotne postihnutý8) a plyn vyuíva na kúrenie
a ktorý túto skutoènos oznámil a preukázal sám
alebo prostredníctvom svojho dodávate¾a plynu
prevádzkovate¾ovi distribuènej siete, do ktorej je
jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
DRUHÁ ÈAS
PRVÁ HLAVA
PODNIKANIE V ENERGETIKE
§4
Podnikanie v energetike
(1) Podnikaním v energetike je
a) výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
b) èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c) výroba, preprava, distribúcia, uskladòovanie a dodávka plynu,
d) prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
e) prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
f) prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka.
(2) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny,
distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu
výluène pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny vrátane zabezpeèenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných sluieb spojených s dodávkou elektriny a dodávka plynu vrátane zabezpeèenia prepravy
plynu, distribúcie plynu a ostatných sluieb spojených
s dodávkou plynu pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zloiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné sluby spojené s dodávkou elektriny a zloiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu
a ostatné sluby spojené s dodávkou plynu bez ïalieho zvýenia; to neplatí, ak ide o dodávku elektriny koncovým odberate¾om elektriny pripojeným do miestnej
distribuènej sústavy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia
§ 12 a 14.
(3) Cena za jednotku dodanej elektriny a plynu pod¾a

) § 7 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
10
) § 25 a 29, § 32 a 40 a § 56 a 60 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 50/2012 Z. z.
11
) § 45 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
12
) § 27 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
) Èl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpeènosti dodávky plynu, ktorým sa zruuje smernica Rady 2004/67/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010).
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odseku 1 vrátane zloiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné sluby spojené s dodávkou
elektriny a zloiek ceny za prepravu plynu, distribúciu
plynu a ostatné sluby spojené s dodávkou plynu musí
by rovnaká ako cena v daòovom doklade vystavenom
za takú dodávku elektriny alebo dodávku plynu vrátane zloiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné sluby spojené s dodávkou elektriny alebo
zloiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu
a ostatné sluby spojené s dodávkou plynu.

(3) Skúka pod¾a odseku 1 sa vykonáva pred skúobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).

(4) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny
v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatòuje podporu doplatkom pod¾a osobitného predpisu14) a ktorý je zároveò
odberate¾om elektriny v domácnosti a jeho roèná výroba
elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesaènej skutoènej spotreby odberného miesta prepoèítanej na základe priemernej dennej spotreby pod¾a posledného vyúètovania odberate¾a v domácnosti. Pri nových
odberných miestach sa 12-mesaèná skutoèná spotreba
elektriny nahradí projektovanou roènou spotrebou
elektriny uvedenou v stavebnom povolení.

(5) Drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúèastni sa raz za pä rokov aktualizaènej odbornej
prípravy, ktorú vykonáva ministerstvo alebo právnická
osoba urèená ministerstvom. Drite¾ osvedèania o odbornej spôsobilosti sa prvýkrát zúèastní aktualizaènej odbornej prípravy najneskôr do piatich rokov odo dòa vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti. O úèasti na
aktualizaènej odbornej príprave vydá ministerstvo potvrdenie. Po uplynutí piatich rokov od vydania osvedèenia
o odbornej spôsobilosti je drite¾ osvedèenia o odbornej
spôsobilosti povinný preukazova spolu s osvedèením
o odbornej spôsobilosti aj potvrdenie o úèasti na aktualizaènej odbornej príprave.

(5) Na osoby, ktoré vykonávajú èinnosti pod¾a odseku
2 a 4, sa vzahuje oznamovacia povinnos, pod¾a ktorej
sú povinné v lehote do 30 dní oznámi úradu zaèiatok,
ukonèenie a zmenu tejto èinnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo
obchodné meno, identifikaèné èíslo právnickej osoby,
miesto èinnosti, dátum zaèiatku, zmeny alebo ukonèenia èinnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na
oznamovanú èinnos pouíva.
§5
Odborná spôsobilos
(1) Odborná spôsobilos je preukázanie poadovaného
vzdelania, odbornej praxe a úspené vykonanie skúky.
(2) Vzdelanie a prax sa preukazujú dokladmi o ukonèení
a) stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemroènej odbornej praxe v energetike,
b) úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní esroènej odbornej praxe v energetike,
c) úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným túdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päroènej odbornej praxe v energetike,
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.
14

(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.

§6
Oprávnenie na podnikanie v energetike
(1) Podnika v energetike mono len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.
(2) Povolenie sa vyaduje, ak nejde o èinnosti pod¾a
odseku 4, na
a) výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny,
b) èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c) výrobu, prepravu, distribúciu, uskladòovanie a dodávku plynu,
d) prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
e) prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
f) prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
g) prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka.
(3) Èinnosti pod¾a odseku 2 povo¾uje úrad; povolenie
mono vyda na jednu alebo na viac èinností, na dobu
neurèitú, ak iadate¾ neiada inak.
(4) Povolenie sa nevyaduje na tieto èinnosti:
a) výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu
elektriny s celkovým intalovaným výkonom do 1 MW
vrátane,
b) výroba a dodávka plynu z biomasy,
c) výroba a dodávka plynu z bioplynu,
d) predaj stlaèeného zemného plynu urèeného na pohon motorových vozidiel,
e) preprava vyaenej ropy z miesta aby do miesta
spracovania,
f) predaj skvapalneného plynného uh¾ovodíka v tlakových nádobách,
g) predaj skvapalneného plynného uh¾ovodíka urèeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia
nádre motorového vozidla skvapalneným plynným

) § 3 ods. 1 písm. c) zákona è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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uh¾ovodíkom urèeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
h) preprava skvapalneného plynného uh¾ovodíka v tlakových nádobách.
(5) Na osoby, ktoré vykonávajú èinnosti, na ktoré sa
nevyaduje povolenie pod¾a odseku 4, sa vzahuje
oznamovacia povinnos, pod¾a ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámi úradu zaèiatok, ukonèenie
a zmenu tejto èinnosti. Oznámenie obsahuje meno,
priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo, sídlo a tatutárny orgán
právnickej osoby, vymedzenie èinnosti pod¾a odseku 4,
dátum zaèiatku, zmeny alebo ukonèenia èinnosti
a opis, adresu, náklady na obstaranie a intalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú èinnosti pod¾a odseku 4. Prílohou k oznámeniu je úradne osvedèená
kópia dokladu o vlastníckom vzahu alebo nájomnom
vzahu iadate¾a k energetickému zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na výrobu plynu alebo zariadeniu na prepravu ropy alebo skvapalneného plynného
uh¾ovodíka v tlakových nádobách v dvoch vyhotoveniach. Lehota na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je 30 dní. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom
o oprávnení podnika. Úrad potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti zmení alebo zruí, ak sa preukáe,
e bolo vydané na základe nesprávnych údajov, nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky na základe, ktorých bolo toto potvrdenie vydané.
(6) Povolenie na prenos elektriny a povolenie na èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa
vydáva pre celé územie Slovenskej republiky.
(7) Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území
tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, a má záujem vykonáva dodávku elektriny alebo dodávku plynu na vymedzenom
území na základe oprávnenia dodáva elektrinu alebo
plyn, ktoré má pod¾a práva tátu jej trvalého pobytu
alebo sídla alebo iného tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, je
povinná poiada úrad o vydanie povolenia na dodávku
elektriny alebo plynu na vymedzenom území; k iadosti
je povinná priloi úradne preloený doklad15) o oprávnení dodáva elektrinu alebo dodáva plyn pod¾a práva
tátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného tátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len oprávnenie zahraniènej osoby).
(8) Povolenie osoby pod¾a odseku 7 dodáva elektrinu
alebo plyn na vymedzenom území zanikne, ak zanikne
oprávnenie zahraniènej osoby vydané v mieste jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného tátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(9) Zánik oprávnenia zahraniènej osoby v táte, pod¾a ktorého práva vzniklo, je osoba pod¾a odseku 7 po15
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vinná oznámi úradu bezodkladne po tom, ako sa
o tejto skutoènosti dozvie.
(10) Na osobu pod¾a odseku 7, ktorá dodáva elektrinu na vymedzenom území, sa vzahujú povinnosti dodávate¾a elektriny pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu.2)
(11) Na osobu pod¾a odseku 7, ktorá dodáva plyn na
vymedzenom území, sa vzahujú povinnosti dodávate¾a plynu pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu.2)
(12) Povolenie a potvrdenie o splnení oznamovacej
povinnosti nemono previes na inú osobu.
§7
Podmienky na vydanie povolenia
(1) Podmienkou na vydanie povolenia fyzickej osobe
okrem povolenia vydaného pod¾a § 6 odsek 7 je
a) vek najmenej 21 rokov v èase podania iadosti,
b) úplná spôsobilos na právne úkony,
c) pobyt na území Slovenskej republiky;16) ak je podnikate¾om v energetike zahranièná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území tátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d) bezúhonnos,
e) odborná spôsobilos na vykonávanie poadovaných
èinností preukázaná osvedèením pod¾a § 5 ods. 4,
f) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie èinností, na ktoré iada povolenie,
g) urèenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba
nemá odbornú spôsobilos pod¾a písmena e).
(2) Podmienkou na vydanie povolenia právnickej osobe okrem povolenia vydaného pod¾a § 6 ods. 7 je
a) umiestnenie sídla, podniku alebo organizaènej zloky právnickej osoby na vymedzenom území,
b) odborná spôsobilos na vykonávanie poadovaných
èinností preukázaná osvedèením pod¾a § 5 ods. 4
a ukonèené vysokokolské vzdelanie a prax pod¾a § 5
ods. 2 písm. d) alebo písm. e) èlena tatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, ktorá iada o povolenie na výrobu elektriny z jadrového paliva,
c) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie èinností, na ktoré iada povolenie,
d) urèenie zodpovedného zástupcu.
e) bezúhonnos tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu.
(3) Podmienkou na vydanie povolenia na prenos elektriny a povolenia na prepravu plynu je právoplatné rozhodnutie úradu o udelení certifikácie prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy a prevádzkovate¾a prepravnej siete
pod¾a osobitného predpisu.17)
(4) iadate¾ o vydanie povolenia je povinný preukáza
technické predpoklady na vykonávanie èinností, na
ktoré iada povolenie; to neplatí, ak ide o iadate¾a, kto-

) § 23 ods. 2 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 3 a § 8 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 22 a § 42 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17
) § 25 a 28 zákona è. 250/2012 Z. z.
16
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rý iada o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu. Technické predpoklady pod¾a
predchádzajúcej vety preukazuje iadate¾ o vydanie povolenia úradne osvedèenou kópiou dokladu o vlastníckom vzahu alebo nájomnom vzahu k technologickej
èasti zariadenia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny, zariadenia na výrobu, prepravu, distribúciu
a uskladòovanie plynu, zariadenia na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadenia na plnenie tlakových
nádob alebo zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka alebo osvedèením o súlade investièného zámeru s energetickou politikou pod¾a § 12; iadate¾ o vydanie povolenia zároveò predloí úradu
vyznaèenie technologickej èasti takého zariadenia na
mape územia výkonu poadovanej èinnosti v dvoch vyhotoveniach.
(5) iadate¾ o vydanie povolenia na prenos elektriny
je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukáza aj technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom
území. Technické predpoklady potrebné na vyrovnanie
odchýlky sústavy na vymedzenom území iadate¾ o vydanie povolenia na prenos elektriny preukazuje kópiou
zmluvy o zabezpeèení regulaènej elektriny dodávate¾om regulaènej elektriny pod¾a merania elektroenergetického dispeèingu prevádzkovate¾a prenosovej sústavy (ïalej len dispeèing). iadate¾ o vydanie povolenia
na distribúciu elektriny a distribúciu plynu je povinný
v prípade nových distribuèných sústav a distribuèných
sietí okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch
1 a 2 preukáza aj osvedèenie na výstavbu energetického zariadenia pod¾a § 12.
(6) Ak iadate¾ o vydanie povolenia nesplní podmienky na vydanie povolenia pod¾a tohto zákona, úrad iados zamietne. Dôvody na zamietnutie iadosti musia
by objektívne, nediskriminaèné a riadne podloené.
(7) Bezúhonnou osobou na úèely tohto zákona je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný èin,
ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania pod¾a § 6 ods. 2. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace; ak
ide o zahraniènú fyzickú osobu, bezúhonnos sa preukazuje obdobným potvrdením vydaným prísluným orgánom tátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom
sa obvykle zdriava, nie starím ako tri mesiace, alebo,
ak sa obdobné potvrdenie v tomto táte nevydáva, èestným vyhlásením, ktoré vykoná zahranièná fyzická osoba pred prísluným súdnym orgánom, administratívnym orgánom alebo notárom tohto tátu, nie starím
ako tri mesiace.
(8) Na osoby, ktoré vykonávajú len èinnos dodávky
elektriny alebo dodávky plynu, sa povinnos preukáza
odbornú spôsobilos pod¾a odseku 1 písm. e), povinnos urèi zodpovedného zástupcu pod¾a odseku 1
písm. g) a povinnos urèi zodpovedného zástupcu pod¾a odseku 2 písm. d) nevzahuje.
(9) Vydaním povolenia na výrobu elektriny nie je
18
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dotknutá povinnos drite¾a povolenia získa povolenia
a súhlasy na vyuívanie jadrovej energie pod¾a osobitného predpisu.18)
§8
Postup pri vydávaní povolenia
(1) Povolenie na podnikanie v energetike pod¾a § 6
ods. 2 sa vydáva na základe písomnej iadosti, v ktorej
iadate¾ uvedie poadovanú èinnos, vymedzí územie
alebo èas územia na výkon poadovanej èinnosti
a dobu, na ktorú iada vydanie povolenia. Zároveò je
povinný preukáza splnenie podmienok pod¾a § 6
ods. 7 alebo § 7.
(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 a rozsah podnikania,
c) územie výkonu poadovanej èinnosti okrem rozhodnutia o vydaní povolenia na dodávku elektriny alebo
dodávku plynu,
d) dobu platnosti povolenia,
e) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu
zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
f) èíslo osvedèenia o odbornej spôsobilosti, ak sa vyaduje jej preukázanie,
g) povinnosti a technické podmienky, za ktorých mono vykonáva èinnosti, na ktoré sa povolenie vydáva.
(3) Úrad po prijatí iadosti pod¾a odseku 1 bezodkladne vydá iadate¾ovi potvrdenie o prijatí iadosti.19)
(4) iados pod¾a odseku 1 mono poda aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného
kontaktného miesta.20) Úrad bezodkladne informuje
jednotné kontaktné miesto o vydaní povolenia alebo
o zamietnutí iadosti, ak bola iados podaná na jednotnom kontaktnom mieste.
(5) Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike pod¾a § 6 ods. 2 (ïalej len drite¾ povolenia), okrem osôb, ktorým bolo vydané povolenie pod¾a § 6 ods. 7, je povinná predloi návrh na zápis
povolenej èinnosti do obchodného registra do 30 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§9
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 osvedèenú pod¾a § 5 ods. 4 a spåòa podmienku bezúhonnosti pod¾a
§ 7 ods. 7.
(3) Funkciu zodpovedného zástupcu mono vykonáva len pre jedného drite¾a povolenia.

) § 5 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 21/2007 Z. z.
19
) § 4 ods. 1 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20
) § 11 zákona è. 136/2010 Z. z.
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(4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôe by èlen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby.
(5) Ak zodpovedný zástupca prestane vykonáva
funkciu, na ktorú bol ustanovený, drite¾ povolenia je
povinný do 15 dní ustanovi nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne poiada o vykonanie zmeny
v povolení.
§ 10
Zmena, zruenie a zánik povolenia
(1) Drite¾ povolenia je povinný písomne poiada
úrad o vykonanie zmeny v povolení, ak sa zmenili podmienky a skutoènosti, na ktorých základe bolo vydané
povolenie. Drite¾ povolenia je povinný priloi k písomnej iadosti doklady, ktoré zmenu odôvodòujú.
(2) Úrad môe vykona zmeny vo vydanom povolení aj
z vlastného podnetu, ak sa zmenili podmienky a skutoènosti, na ktorých základe bolo vydané povolenie.
(3) O vykonaných zmenách v povolení vydá úrad rozhodnutie s náleitosami pod¾a § 8 ods. 2.
(4) Za zmenu povolenia sa nepovauje zmena zariadenia, na ktoré drite¾ povolenia preukazoval technické
predpoklady na výkon povo¾ovanej èinnosti, ak tieto
zariadenia majú obdobný úèel a ak pri výmene alebo
doplnení zariadení nedolo k zníeniu alebo k zvýeniu
kapacity sústavy alebo siete.
a)
b)
c)
d)

(5) Povolenie zaniká
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
rozhodnutím úradu o zruení povolenia,
smrou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za màtvu.

(6) Povolenie úrad zruí, ak drite¾ povolenia
a) prestal spåòa podmienky, na ktorých základe bolo
vydané povolenie,
b) nevykonal opatrenia uloené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
c) o to písomne poiada, v prípade povolenia na distribúciu elektriny a povolenia na distribúciu plynu, ak
o to drite¾ povolenia poiada najmenej es mesiacov pred plánovaným ukonèením vykonávania povolenej èinnosti,
d) prestal vykonáva èinnosti, na ktoré bolo vydané povolenie.
§ 11
Práva a povinnosti drite¾a povolenia
(1) Drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba môe
v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
21
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a) vstupova na cudzie pozemky a do cudzích objektov
a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na
výkon povolenej èinnosti,
b) pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia odstraòova a okliesòova stromy a iné porasty,
ktoré ohrozujú bezpeènos alebo spo¾ahlivos prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí by
vlastníkovi doruèená pod¾a odseku 3,
c) pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia upravova trávnaté porasty,
d) vstupova po predchádzajúcom súhlase v súlade
s osobitnými predpismi21) do uzavretých priestorov
a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného
zboru, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej
republiky, Slovenskej informaènej sluby a elezníc
Slovenskej republiky,
e) vstupova na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú
umiestnené osobitné telekomunikaèné zariadenia22)
a pridruené prostriedky23) v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej èinnosti,
f) zriaïova na cudzích pozemkoch mimo zastavaného
územia obce24) elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribuènej sústavy, plynovody25) a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribuènej siete, zásobníka a zariadení
urèených na ich ochranu, zabránenie ich porúch
alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch
alebo havárií na ochranu ivota, zdravia a majetku
osôb; pri povo¾ovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých mono stavbu
uskutoèni a prevádzkova na cudzom pozemku;
oprávnenia stavebníka na uskutoènenie stavby
vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,
g) vykonáva na cudzích nehnute¾nostiach povolenú
èinnos na elektroenergetických zariadeniach alebo
na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpeèenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých
výstavba bola povolená pod¾a stavebných predpisov.
(2) Èinnosti pod¾a odseku 1 písm. a), b), c) a e) je drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred
oznámi vlastníkovi, to neplatí, ak ide o
a) bezprostredné ohrozenie ivota, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c) poruchy, údrbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a poèas ich odstraòovania.
(3) Výzvu pod¾a odseku 1 písm. b) alebo oznámenie
pod¾a odseku 2 doruèí drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba vlastníkovi najmenej 15 dní pred plánovaným zaèatím èinnosti. Doruèenie verejnou vyhlá-

) Napríklad zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
22
) § 4 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
23
) § 4 ods. 4 zákona è. 351/2011 Z. z.
24
) § 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
25
) § 139 ods. 3 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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kou sa pouije v prípade ve¾kého poètu vlastníkov alebo
ak pobyt vlastníka nie je známy. Doruèenie verejnou
vyhlákou sa vykoná tak, e sa oznámenie vyvesí poèas
najmenej 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude èinnosou priamo dotknuté. V tom
prípade sa oznámenie zverejní aj spôsobom v mieste
obvyklým.
(4) Vlastníkovi nehnute¾nosti patrí po vykonaní èinností na základe výzvy pod¾a odseku 1 písm. b) náhrada
nákladov, ktorú uhrádza drite¾ povolenia, ak boli rozsah a spôsob vykonania èinností a predpokladaná výka nákladov na vykonanie týchto èinností vopred písomne odsúhlasené drite¾om povolenia; v prípade
prevádzkovate¾a sústavy upravujú podrobnosti obchodné podmienky, ktoré sú súèasou prevádzkového
poriadku prevádzkovate¾a sústavy.
(5) Ak vznikne vlastníkovi nehnute¾nosti v dôsledku
výkonu práv drite¾a povolenia alebo ním poverenej
osoby majetková ujma, má nárok na náhradu kody.
Na konanie o náhrade kody sa vzahujú ustanovenia
Obèianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnute¾nosti
obmedzený pri obvyklom uívaní nehnute¾nosti, má
nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené
obmedzenie uívania nehnute¾nosti, ak sa neposkytuje
jednorazová náhrada pod¾a odseku 9 alebo 12. Nárok
na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti mono uplatni u drite¾a povolenia alebo ním poverenej osoby do iestich mesiacov odo dòa, keï sa o tom vlastník dozvedel,
najneskôr vak do jedného roka od vzniku núteného
obmedzenia uívania nehnute¾nosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti zaniká. Ak sa drite¾
povolenia a vlastník nehnute¾nosti na výke primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, kadý z nich
môe poda súdu návrh na rozhodnutie o výke primeranej jednorazovej náhrady do iestich mesiacov odo
dòa uplatnenia si nároku u drite¾a povolenia.
(6) Drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný kona tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnute¾ností, a ak sa jej nedá vyhnú,
obmedzi ujmu na najmeniu monú mieru. Po skonèení
nevyhnutných pozemných prác je drite¾ povolenia alebo
ním poverená osoba povinný uvies pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je moné, je povinný uhradi
vlastníkovi pozemku spôsobenú kodu.
(7) Na úèely odsekov 1 a 6 sa vlastníkom rozumie
vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti.
(8) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam pod¾a odseku 1 sú vecnými bremenami26) spojenými s vlastníctvom nehnute¾nosti. Návrh na vykonanie záznamu do
katastra nehnute¾ností je oprávnený poda drite¾ povolenia.27)
(9) Vlastník nehnute¾nosti má za zriadenie vecného
bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu;
náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri uívaní nehnute¾nosti v dôsledku uplatne26
27
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nia zákonného vecného bremena drite¾om povolenia,
okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná
jednorazová náhrada pod¾a odseku 12.
(10) Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za
uplatnenie zákonného vecného bremena mono uplatni u drite¾a povolenia do iestich mesiacov odo dòa,
keï sa vlastník nehnute¾nosti o uplatnení zákonného
vecného bremena drite¾om povolenia dozvedel, najneskôr vak do jedného roka odo dòa uplatnenia zákonného vecného bremena drite¾om povolenia a pri zákonných vecných bremenách pod¾a odseku 1 písm. f)
a g) odo dòa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnute¾ností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena drite¾om povolenia zaniká. Drite¾ povolenia je
povinný písomne oznámi vlastníkovi nehnute¾nosti
vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnute¾ností. Ak sa drite¾ povolenia a vlastník nehnute¾nosti na výke primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, kadý z nich môe poda súdu návrh na
rozhodnutie o výke primeranej jednorazovej náhrady
do iestich mesiacov odo dòa uplatnenia si nároku
u drite¾a povolenia.
(11) Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria
drite¾ovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby drite¾a
povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám
prechádzajú na nového drite¾a povolenia.
(12) Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v uívaní pozemku v ochrannom pásme pod¾a § 43, § 79,
§ 87 a v bezpeènostnom pásme pod¾a § 80 zriadených
po 1. septembri 2012 je drite¾ povolenia povinný vyplati vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého
uívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú
náhradu si musí vlastník pozemku uplatni u drite¾a
povolenia do iestich mesiacov odo dòa, keï sa o nútenom obmedzení uívania pozemku dozvedel, najneskôr
vak do jedného roka odo dòa núteného obmedzenia
uívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Drite¾ povolenia je povinný písomne oznámi vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu
vecného bremena do katastra nehnute¾ností. Ak sa drite¾ povolenia a vlastník pozemku na výke primeranej
jednorazovej náhrady nedohodnú, kadý z nich môe
poda súdu návrh na rozhodnutie o výke primeranej
jednorazovej náhrady do iestich mesiacov odo dòa
uplatnenia si nároku u drite¾a povolenia.
(13) Vlastník nehnute¾nosti je oprávnený poiada
úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení pod¾a
odseku 1 a pod¾a doterajích predpisov a povinností
zodpovedajúcich týmto oprávneniam týkajúcich sa
elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na jeho nehnute¾nosti. K iadosti
o vydanie rozhodnutia pod¾a prvej vety je vlastník nehnute¾nosti povinný pripoji stanovisko prísluného
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy k iadosti vlastníka nehnute¾nosti.
(14) Úrad vydá rozhodnutie pod¾a odseku 13, ak prí-

) § 151n a 151p Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
) § 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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sluný prevádzkovate¾ distribuènej sústavy v stanovisku nepreukáe úradu opodstatnenos zachovania
elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia z poh¾adu preukázate¾ných súèasných alebo budúcich potrieb prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie
umiestnené na nehnute¾nosti dotknutého vlastníka
nie je najmenej pä rokov vyuívané na distribúciu
elektriny do odberných miest odberate¾ov elektriny pripojených k distribuènej sústave prostredníctvom takého elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia a súèasne dotknutí odberatelia elektriny
v lehote urèenej vo výzve úradu na vyjadrenie nepreukáu úradu opodstatnenos pripojenia ich odberných
miest; úrad je povinný vyzva dotknutých odberate¾ov
elektriny na vyjadrenie v upovedomení o zaèatí konania.
(15) Oprávnenia pod¾a odseku 1 a pod¾a doterajích
predpisov a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam týkajúce sa elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na nehnute¾nosti
dotknutého vlastníka zanikajú dòom právoplatnosti rozhodnutia úradu. Dòom právoplatnosti rozhodnutia úradu zanikajú aj existujúce zmluvy o pripojení alebo iné
existujúce práva na pripojenie k distribuènej sústave odberate¾ov elektriny pripojených k distribuènej sústave
prostredníctvom elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na nehnute¾nosti
dotknutého vlastníka.
(16) Drite¾ povolenia alebo ním poverená osoba je
povinná
a) poskytova ministerstvu informácie nevyhnutné na
výkon tátnej správy,
b) umoni osobám povereným orgánom vykonávajúcim tátnu správu vstup do objektov, v ktorých sa
vykonáva povolená èinnos pod¾a tohto zákona,
c) zabezpeèi, aby práce spojené s výkonom povolenej
èinnosti vyadujúce odbornú spôsobilos vykonávali
len osoby, ktoré sú na tieto práce odborne spôsobilé,
d) zabezpeèi, aby technické zariadenia pouívané na
výkon povolenej èinnosti spåòali poiadavky na kvalitu, bezpeènos a ochranu zdravia pri práci, ako aj
bezpeènos technických zariadení a poiadavky na
ochranu ivotného prostredia; v odvetví plynárenstva musia technické zariadenia pouívané na výkon povolenej èinnosti taktie by v súlade s technickými pravidlami pre plyn, ktoré sú registrované pri
príslunej komore zriadenej zákonom, okrem tých
zariadení, na ktoré sa vzahujú osobitné predpisy
z oblasti tátnej banskej správy; technickým pravidlom pre plyn je pravidlo vyjadrujúce stav technického poznania a techniky v odvetví plynárenstva,
e) oznámi úradu v lehote do 30 dní zaèiatok, zmenu
a ukonèenie vykonávania povolenej èinnosti; oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikaèné
28
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èíslo, sídlo a tatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie povolenej èinnosti, dátum zaèiatku,
zmeny alebo ukonèenia vykonávania povolenej èinnosti,
f) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾ovi prepravnej siete informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a prevádzkovate¾a prepravnej siete
vypracúva alebo spolupracova pri vypracúvaní
plánov rozvoja sústavy alebo siete vrátane sústavy
alebo siete mimo vymedzeného územia pod¾a tohto
zákona a osobitných predpisov.28)
§ 12
Výstavba energetického zariadenia
(1) Energetickým zariadením sa na úèely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod
skvapalneného plynného uh¾ovodíka.
(2) Stava energetické zariadenie mono iba na základe osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia. To
neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na
a) výrobu elektriny zo slneènej energie umiestneného
na strenej kontrukcii alebo obvodovom pláti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnute¾ností s celkovým intalovaným výkonom do 100 kW vrátane a zároveò ide
o výstavbu prvého energetického zariadenia na výrobu elektriny zo slneènej energie na strenej kontrukcii alebo obvodovom pláti takej budovy; zvýi
intalovaný výkon takého energetického zariadenia
nad 100 kW mono iba na základe osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia,
b) výrobu elektriny s celkovým intalovaným výkonom
do 1 MW vrátane, ktoré vyuíva iný primárny energetický zdroj, ako je slneèná energia; zvýi intalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW
mono iba na základe osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia,
c) výrobu plynu,
d) distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozírenie,
rekontrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribuènej sústavy prevádzkovate¾a distribuènej sústavy v èasti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na èas vymedzeného
územia a ktoré bude prevádzkova prevádzkovate¾
distribuènej sústavy do úrovne vysokého napätia
okrem prípadu, e ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpeèuje preprava elektriny medzi èasou územia Európskej únie
alebo územia tretích tátov a vymedzeným územím
alebo èasou vymedzeného územia,
e) distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozírenie, rekontrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribuènej siete prevádzkovate¾a distribuènej siete

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhranièné výmeny elektriny, ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1228/2003 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný
plyn, ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
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v èasti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na èas vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkova prevádzkovate¾ distribuènej siete v rámci èasti vymedzeného územia,
f) prepravu plynu, ktoré predstavuje rekontrukciu
alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete prevádzkovate¾a prepravnej siete a ktoré bude prevádzkova prevádzkovate¾ prepravnej siete,
g) prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekontrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka prevádzkovate¾a zásobníka a ktoré bude
prevádzkova prevádzkovate¾ zásobníka.
(3) Energetickú politiku schva¾uje vláda Slovenskej
republiky (ïalej len vláda) na návrh ministerstva.
(4) Osvedèenie na výstavbu energetického zariadenia
vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej
iadosti iadate¾a, ktorá obsahuje
a) identifikaèné údaje iadate¾a:
1. meno a priezvisko, dátum narodenia a pobyt na
vymedzenom území, ak ide o fyzickú osobu,
2. obchodné meno, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko
a dátum narodenia èlenov tatutárneho orgánu,
ak ide o právnickú osobu,
b) investièný zámer, ktorý obsahuje
1. charakteristiku energetického zariadenia,
2. údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3. predpokladaný vplyv
3.1. elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu a distribuènú sústavu na vymedzenom území z h¾adiska bezpeènosti
a spo¾ahlivosti,
3.2. plynárenského zariadenia na prepravnú sie
alebo distribuènú sie na vymedzenom území z h¾adiska bezpeènosti a spo¾ahlivosti,
3.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia
z h¾adiska bezpeènosti a spo¾ahlivosti,
3.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka na distribuènú sie na vymedzenom území z h¾adiska bezpeènosti
a spo¾ahlivosti,
4. údaje o primárnych zdrojoch energie vrátane
údajov o druhu a mnostve primárnych zdrojov
energie na jeden rok benej prevádzky,
5. energetickú efektívnos energetického zariadenia,
6. predpokladaný vplyv energetického zariadenia na
ochranu verejného zdravia a na ivotné prostredie,
7. finanèné zabezpeèenie investièného zámeru,
8. vplyv
8.1. elektroenergetického zariadenia na bezpeènos dodávok elektriny na vymedzenom
území,
8.2. plynárenského zariadenia na bezpeènos
dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpeènos dodávok
29
30
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pohonných látok alebo bezpeènos dodávok
ropy,
8.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka na bezpeènos rozvodu
skvapalneného plynného uh¾ovodíka na vymedzenom území,
9. súlad investièného zámeru s územným plánom
obce preukázaný stanoviskom obce,
10. spôsob pripojenia
10.1. elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2. plynárenského zariadenia do siete,
10.3. potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4. zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka na distribuènú sie,
11. predpokladaný prínos výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia
11.1. k dosiahnutiu urèeného podielu obnovite¾ných zdrojov energie5) na hrubej koneènej
energetickej spotrebe pod¾a osobitného
predpisu,29)
11.2. k úspore emisií,30)
12. význam plynárenského zariadenia pre vnútorný
trh so zemným plynom.
(5) Súèasou písomnej iadosti pod¾a odseku 4 je stanovisko prevádzkovate¾a
a) distribuènej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom pod¾a odseku 4
písm. b) bodov 3.1 a 10.1,
b) prenosovej sústavy k údajom pod¾a odseku 4
písm. b) bodov 2, 3.1, 8.1 a 10.1,
c) distribuènej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom pod¾a odseku 4 písm. b)
bodov 3.2 a 10.2,
d) prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom pod¾a odseku 4 písm. b)
bodov 2, 3.2, 8.2 a 10.2,
e) potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovate¾a potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy pripojené, k údajom pod¾a
odseku 4 písm. b) bodov 3.3 a 10.3,
f) distribuènej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka pripojené,
k údajom pod¾a odseku 4 písm. b) bodov 3.4 a 10.4.
(6) Súèasou písomnej iadosti iadate¾a pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým intalovaným výkonom od 1 MW je stanovisko úradu k vydaniu osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia.
Súèasou písomnej iadosti iadate¾a pri energetickom
zariadení na výrobu elektriny s celkovým intalovaným
výkonom nad 30 MW je preukázanie odbornej spôsobilosti pod¾a § 5 ods. 4 alebo § 9 ods. 2 a skúseností pri
prevádzke energetického zariadenia.
(7) Skúsenosou pri prevádzke energetického zariadenia sa rozumie prevádzka rovnakého alebo obdobného energetického zariadenia, na ktoré iada iadate¾
osvedèenie na výstavbu energetického zariadenia.

) § 9a zákona è. 309/2009 Z. z. v znení zákona è. 136/2011 Z. z.
) § 2 písm. e) zákona è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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Skúsenos iadate¾ preukazuje zoznamom prevádzkovaných energetických zariadení v èestnom vyhlásení
alebo zoznamom energetických zariadení prevádzkovaných osobou s podstatným vplyvom na èinnos a rozhodovanie iadate¾a v èestnom vyhlásení. Na úèely tohto
ustanovenia sa podstatným vplyvom rozumie podiel na
základnom imaní iadate¾a vo výke minimálne 34 %.
(8) Ak investièný zámer iadate¾a je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedèenie na výstavbu
energetického zariadenia vydá v lehote do 60 dní odo
dòa doruèenia iadosti; táto lehota môe by predåená
o 30 dní. Ak investièný zámer iadate¾a nie je v súlade
s energetickou politikou, ministerstvo iados zamietne. Dôvody na zamietnutie iadosti musia by objektívne, nediskriminaèné a riadne podloené.
(9) Predpokladom na vydanie osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribuènej
sústavy alebo distribuènej siete je, e na vymedzenom
území alebo jeho èasti, na ktorú sa iados o vydanie
osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia vzahuje, ete nie je vybudovaná distribuèná sústava alebo
distribuèná sie, alebo nie je taká sústava alebo sie
plánovaná v pláne rozvoja distribuènej sústavy alebo
distribuènej siete na vybudovanie, alebo ak je úplne vyuitá kapacita súèasnej alebo navrhovanej distribuènej sústavy alebo distribuènej siete.
(10) Na úèel posúdenia iadosti ministerstvo poiada
prísluného prevádzkovate¾a distribuènej sústavy alebo distribuènej siete o vyjadrenie, èi
a) v záujmovej oblasti je vybudovaná distribuèná sústava alebo distribuèná sie,
b) súèasná distribuèná sústava alebo distribuèná sie
je vyuitá a pokrýva potreby predpokladané v investiènom zámere,
c) sa pod¾a plánu rozvoja distribuènej sústavy alebo distribuènej siete pod¾a § 31 ods. 2 písm. q) a § 64 ods. 7
písm. f) v záujmovej oblasti plánuje vybudova distribuèná sústava alebo distribuèná sie a èi táto pokryje
potreby predpokladané v investiènom zámere.
(11) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný predloi vyjadrenie pod¾a odseku 10 najneskôr do 15 pracovných
dní odo dòa doruèenia poiadavky. Ak prevádzkovate¾
distribuènej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej
siete v tomto termíne nepredloí vyjadrenie, znamená
to, e v oblasti, na ktorú sa iados o vydanie osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia vzahuje, nie
je vybudovaná distribuèná sústava alebo distribuèná
sie alebo e jej existujúca alebo plánovaná kapacita je
vyuitá.
(12) Ministerstvo iados zamietne, ak prevádzkovate¾
distribuènej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej
siete vo vyjadrení pod¾a odseku 10 uvedie, e v oblasti
v rámci vymedzeného územia alebo jeho èasti, na ktorú
sa iados o vydanie osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia vzahuje, u bola vybudovaná distribuèná sústava alebo distribuèná sie alebo je plánovaná na vybudovanie a jej existujúca alebo plánovaná
kapacita nie je vyuitá, v primeranom èase zoh¾adòujú31
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com vybudovanie energetického zariadenia pod¾a predloeného investièného zámeru vrátane opatrení na jej
úpravu bude schopná pokry potreby investièného zámeru uvedeného v iadosti o vydanie osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia.
(13) Ak prevádzkovate¾ distribuènej sústavy alebo
prevádzkovate¾ distribuènej siete nedoloí ministerstvu právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu plánovanej distribuènej sústavy alebo distribuènej siete
v lehote do dvoch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí iadosti pod¾a odseku 12, ministerstvo môe vyda osvedèenie na výstavbu
energetického zariadenia inému iadate¾ovi.
(14) Osvedèenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k iadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do
distribuènej sústavy. Osvedèenie na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribuènej sústavy
alebo distribuènej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v energetike pod¾a § 6 a 7. Osvedèenie na výstavbu energetického zariadenia pre zariadenie pre kombinovanú výrobu sa posudzuje aj pod¾a
osobitného predpisu.31)
(15) Kritériá pre vydanie osvedèenia na výstavbu
energetického zariadenia urèené na zabezpeèenie súladu s energetickou politikou, ktorých dodranie je podmienkou pre vydanie osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia, je ministerstvo povinné zverejni na
svojom webovom sídle a vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len vestník ministerstva).
(16) Ministerstvo vedie evidenciu iadate¾ov o vydanie osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia
a zverejòuje zoznam vydaných osvedèení na výstavbu
energetického zariadenia pod¾a odseku 8, ktorý obsahuje údaje pod¾a odseku 4 písm. a) a písm. b) prvého
a druhého bodu vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva.
(17) Platnos rozhodnutia o vydaní osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia je tri roky odo dòa
jeho právoplatnosti. Platnos rozhodnutia o vydaní
osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia na
výstavbu zariadenia na výrobu elektriny z jadrového
paliva je sedem rokov odo dòa jeho právoplatnosti. iadate¾, ktorému ministerstvo vydalo osvedèenie na výstavbu energetického zariadenia, je povinný od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní osvedèenia na výstavbu
energetického zariadenia raz roène písomne informova ministerstvo o stave prípravy a postupe výstavby
elektroenergetického zaradenia a plynárenského zariadenia.
§ 13
Výstavba priameho vedenia
(1) Výrobca elektriny má právo na dopravu elektriny
do vlastného zariadenia alebo do zariadenia vertikálne

) § 12 a 13 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
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integrovaného elektroenergetického podniku prostredníctvom priameho vedenia. Rovnaké právo ako výrobca
elektriny má aj odberate¾ elektriny.
(2) Výstavbu priameho vedenia mono realizova iba
so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho vedenia vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca elektriny
alebo odberate¾ elektriny preukáe splnenie podmienok uvedených v odseku 3.
(3) Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu
priameho vedenia je preukázanie
a) súladu so veobecným hospodárskym záujmom
a s energetickou politikou pod¾a § 88 ods. 2 písm. u),
b) e výrobcovi elektriny alebo odberate¾ovi elektriny
bol odmietnutý prístup do prenosovej sústavy alebo
distribuènej sústavy,
c) e bolo pred úradom zaèaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prenosovej sústavy alebo distribuènej sústavy a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené na podnet niektorého z úèastníkov konania,
d) e výstavba priameho vedenia nezvýhodòuje niektorého úèastníka trhu s elektrinou.
(4) Zoznam priamych vedení uverejòuje na svojom
webovom sídle úrad a mnostvo elektriny prepravené
týmito vedeniami uverejòuje na svojom webovom sídle
prísluný prevádzkovate¾ priameho vedenia.
§ 14
Výstavba priameho plynovodu
(1) Výrobca plynu a odberate¾ plynu majú právo na
doprava plynu urèeného pre vlastnú spotrebu priamym plynovodom.
(2) Výstavbu priameho plynovodu mono realizova
iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho
plynovodu vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca plynu
alebo odberate¾ plynu preukáe splnenie podmienok
uvedených v odseku 3.
(3) Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu
priameho plynovodu je preukázanie
a) súladu so veobecným hospodárskym záujmom
a s energetickou politikou pod¾a § 88 ods. 2 písm. u),
b) e výrobcovi plynu alebo odberate¾ovi plynu bol odmietnutý prístup do prepravnej siete alebo distribuènej siete,
c) e bolo pred úradom zaèaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prepravnej siete alebo distribuènej
siete a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené
na podnet niektorého z úèastníkov konania,
d) e výstavba priameho plynovodu nezvýhodòuje niektorého úèastníka trhu s plynom.
DRUHÁ HLAVA
TRH S ELEKTRINOU A TRH S PLYNOM, OCHRANA
ODBERATE¼OV ELEKTRINY A PLYNU A ZAISTENIE
BEZPEÈNOSTI DODÁVOK ELEKTRINY A PLYNU
§ 15
(1) Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je
dodávka elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej

Èiastka 65

sústavy, distribuènej sústavy, prepravnej siete a distribuènej siete, prístup do prenosovej sústavy a prenos
elektriny a prístup do distribuènej sústavy a distribúcia elektriny na vymedzenom území, prístup do prepravnej siete a preprava plynu a prístup do distribuènej siete a distribúcia plynu na vymedzenom území,
prístup do zásobníka a uskladòovanie plynu, poskytovanie podporných sluieb v elektroenergetike a plynárenstve, poskytovanie systémových sluieb v elektroenergetike, pripojenie a prístup nových výrobcov
elektriny a plynu do sústavy alebo do siete.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Úèastníkom trhu s elektrinou je
výrobca elektriny,
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy,
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy,
dodávate¾ elektriny,
odberate¾ elektriny,
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) Úèastníkom trhu s plynom je
výrobca plynu,
prevádzkovate¾ prepravnej siete,
prevádzkovate¾ distribuènej siete,
prevádzkovate¾ zásobníka,
dodávate¾ plynu,
odberate¾ plynu.

(4) Úèastník trhu s elektrinou a trhu s plynom má
právo prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom na základe
a) regulovaného prístupu,
b) dohodnutého prístupu.
(5) Reguláciu prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom vykonáva úrad pod¾a osobitného predpisu.2)
(6) Regulovaný prístup na trh s elektrinou má úèastník trhu do prenosovej sústavy a distribuènej sústavy.
(7) Úèastník trhu s elektrinou je povinný uzatvori
zmluvu o zúètovaní odchýlky so zúètovate¾om odchýlok
alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
s iným úèastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúètovania. Koncový odberate¾ elektriny pripojený
do miestnej distribuènej sústavy má právo uzatvori
s prevádzkovate¾om miestnej distribuènej sústavy,
ktorý mu zároveò dodáva elektrinu za nákupnú cenu
vrátane zloiek ceny za prenos elektriny, distribúciu
elektriny a ostatné sluby spojené s dodávkou elektriny
bez ïalieho zvýenia, zmluvu o prevzatí zodpovednosti
za odchýlku aj vtedy, ak koncový odberate¾ nie je subjektom zúètovania.
(8) Úèastník trhu s plynom s právom regulovaného
prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku úèastníka
trhu s plynom a ak nepreniesol svoju zodpovednos za
odchýlku na iný subjekt, je subjektom zúètovania odchýlky siete. Zodpovednos za odchýlku úèastníka
trhu s plynom môe by na základe zmluvy prenesená
aj na iný subjekt. Ak zodpovednos za odchýlku úèastníka trhu s plynom bola prenesená na základe zmluvy
na iný subjekt, tento subjekt sa stáva subjektom zúètovania odchýlky siete.
(9) Subjekt zúètovania je povinný odovzda organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné
na zúètovanie odchýlok a vyhodnotenie organizované-
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ho krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou
v rozsahu a kvalite pod¾a pravidiel trhu. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy je povinný poskytnú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na zúètovanie
odchýlok, opravné zúètovanie odchýlok a vyhodnotenie
organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu
s elektrinou v rozsahu a kvalite pod¾a osobitného predpisu.2)
(10) Subjekt zúètovania je povinný voèi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vèas uhradi záväzky
súvisiace so zúètovaním a s vysporiadením organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou
a zúètovaním a vysporiadaním odchýlok.
(11) Regulovaný prístup na trh s plynom má úèastník
trhu s plynom do prepravnej siete a do distribuènej siete.
(12) Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatòuje
pre prístup do aobnej siete, do zásobníka a k akumulácii plynu v sieti. Prevádzkovate¾ aobnej siete, prevádzkovate¾ zásobníka, prevádzkovate¾ prepravnej siete a prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný
kadoroène zverejni obchodné podmienky na prístup
a vyuívanie aobnej siete, zásobníka a akumulácie
plynu v sieti. Prevádzkovate¾ aobnej siete, prevádzkovate¾ zásobníka, prevádzkovate¾ prepravnej siete a prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný umoni uívate¾om siete vyjadri sa k návrhu obchodných
podmienok na prístup a vyuívanie aobnej siete, zásobníka alebo akumulácie plynu v sieti a k návrhu
zmien týchto podmienok.
(13) Dohodnutý prístup úèastníkov trhu s plynom do
zásobníka pod¾a odseku 12 môe úrad zmeni na regulovaný prístup v súlade s osobitným predpisom.32) Regulovaný prístup úèastníkov trhu s plynom do zásobníka môe úrad zmeni na dohodnutý prístup do
zásobníka v súlade s osobitným predpisom.
(14) Právo výberu dodávate¾a elektriny a dodávate¾a
plynu pod¾a tohto zákona má kadý odberate¾ elektriny
a odberate¾ plynu.
(15) Úèastníci trhu s elektrinou a úèastníci trhu
s plynom sú povinní dodriava pravidlá trhu.
(16) Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o zdruenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu a zmluve o zdruenej dodávke plynu, uzatvorenej na neurèitý
èas, je výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá zaèína
plynú od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po doruèení písomnej výpovede a skonèí sa uplynutím posledného dòa prísluného mesiaca. Tým nie je dotknuté
ustanovenie § 17 ods. 4 a 6.
(17) Ak oprávnený odberate¾ elektriny alebo oprávnený odberate¾ plynu iného èlenského tátu je oprávneným odberate¾om elektriny alebo oprávneným odberate¾om plynu na území tohto èlenského tátu a spåòa
technické podmienky a obchodné podmienky prístupu
do sústavy alebo siete, prevádzkovate¾ sústavy alebo
prevádzkovate¾ siete na vymedzenom území je povinný
uzatvori s týmto oprávneným odberate¾om elektriny
alebo oprávneným odberate¾om plynu zmluvu o prístu32
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pe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvu
o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave
plynu alebo zmluvu o prístupe do distribuènej siete
a distribúcii plynu.
(18) Ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo prevádzkovate¾ distribuènej siete na vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného územia
odmietne uzatvori zmluvu o prístupe do prenosovej
sústavy a prenose elektriny, zmluvu o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu
s oprávneným odberate¾om elektriny alebo oprávneným odberate¾om plynu iného èlenského tátu, má
právo taký oprávnený odberate¾ elektriny alebo oprávnený odberate¾ plynu poiada Európsku komisiu (ïalej len Komisia) o vydanie rozhodnutia o prístupe do
sústavy alebo o prístupe do siete na vymedzenom území. Prevádzkovate¾ sústavy alebo prevádzkovate¾ siete
je povinný repektova rozhodnutie Komisie a uzatvori
s oprávneným odberate¾om elektriny alebo oprávneným odberate¾om plynu zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvu o prístupe do
distribuènej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu
o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo
zmluvu o prístupe do distribuènej siete a distribúcii
plynu.
§ 16
Vedenie evidencie
(1) Na úèely zabránenia vzniku diskriminácie a kríových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej siete,
prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ zásobníka povinní vies evidenciu skutoèností, ktoré sú
predmetom úètovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, urèi pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a urèi pravidlá na
odpisovanie samostatne za kadú jednu z èinností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny,
výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu
a uskladòovanie plynu; kríovou dotáciou je èiastoèné
alebo úplné vyrovnanie straty alebo nákladov z jednej
èinnosti ziskom alebo výnosmi z inej èinnosti.
(2) Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní
vies evidenciu skutoèností oddelene aj za inú èinnos,
ktorú vykonávajú v rámci podnikania, ako je èinnos
uvedená v odseku 1.
(3) Dodávate¾ elektriny a dodávate¾ plynu je povinný
vies evidenciu skutoèností pod¾a odseku 1 oddelene
pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberate¾ovi elektriny alebo odberate¾ovi plynu mimo domácnosti a oddelene pre dodávku elektriny alebo pre
dodávku plynu odberate¾ovi elektriny alebo odberate-

) § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod, § 10 písm. k) a § 16 ods. 1 zákona è. 250/2012 Z. z.
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¾ovi plynu v domácnosti a oddelene za inú èinnos, ktorú vykonáva v rámci podnikania.
(4) Osoby uvedené v odsekoch 1 a 3 sú povinné
a) vyhotovi za kadú èinnos samostatný výkaz ziskov
a strát a samostatný preh¾ad aktív a pasív, mnostvo
dodanej elektriny alebo plynu za predchádzajúci kalendárny rok v èlenení pod¾a odberate¾ov elektriny
alebo plynu v domácnosti a odberate¾ov elektriny
alebo plynu mimo domácnosti a predloi ich úradu
kadoroène do 15. júla,
b) predloi úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do
30 dní odo dòa zaèatia výkonu èinnosti,
c) predloi úradu nové pravidlá pre rozvrhovanie aktív
a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo
dòa zmeny rozsahu podnikania v energetike pod¾a
§ 8 alebo do 30 dní odo dòa zmeny v spôsobe rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov.
(5) Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov
a výnosov pod¾a odseku 4 písm. b) a c) úrad schváli na
neurèitý èas, ak iadate¾ neiada inak. Úradom schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov
a výnosov tieto osoby uplatnia od 1. januára nasledujúceho roka, ak úrad rozhodnutím neurèí inak. Na rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, ktoré sa nedajú priamo priradi k èinnostiam pod¾a odsekov 1 a
3, sa pouije pomer výnosov za èinnosti pod¾a odsekov
1 a 3 k iným èinnostiam, ktoré vykonávajú v rámci
podnikania.
(6) Predklada pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na schválenie úradu nie je povinná osoba,
a) ktorá je drite¾om povolenia, ale v tejto oblasti nevykonáva èinnos,
b) u ktorej nenastala zmena v podnikate¾skej èinnosti
a má schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na neurèitý èas,
c) ktorá v rámci podnikania vykonáva len jednu z èinností pod¾a odseku 1 a nevykonáva iadnu inú èinnos; na túto osobu sa primerane vzahuje odsek 3
a odsek 4 písm. a).
(7) Na vedenie evidencie skutoèností pod¾a odsekov 1
a 4 sa primerane vzahujú ustanovenia o rámcovej úètovnej osnove a o úètovnom rozvrhu pod¾a osobitného
predpisu.33) Ustanoveniami odsekov 1 a 4 nie sú dotknuté povinnosti úètovných jednotiek pod¾a osobitného predpisu.
(8) Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní
ma roènú úètovnú závierku overenú audítorom, 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.33) Ak
zverejnenie roènej úètovnej závierky nevyplýva z osobitného predpisu, sú povinní na poiadanie sprístupni
verejnosti roènú úètovnú závierku. Preh¾ad o vzájom33
34
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ných finanèných a iných transakciách s prepojenými
podnikmi nie je súèasou roènej úètovnej závierky prevádzkovate¾a pod¾a odseku 1.
§ 17
Ochrana odberate¾a elektriny, odberate¾a plynu
a univerzálna sluba
(1) Odberate¾ elektriny v domácnosti a odberate¾ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebite¾a
pod¾a osobitných predpisov34) majú právo pri dodávke
elektriny a dodávke plynu
a) uzatvori s dodávate¾om elektriny alebo dodávate¾om plynu zmluvu o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zdruenej dodávke plynu v súlade s odsekom 7, ktorá musí obsahova najmä
1. identifikáciu dodávate¾a a odberate¾a,
2. rozsah dodávky elektriny alebo dodávky plynu
a sluieb súvisiacich s týmito dodávkami,
3. podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a sluieb súvisiacich s dodávkou,
4. zdroj, spôsob a monosti získavania informácií
o cene elektriny alebo o cene plynu vrátane truktúry ceny,
5. dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých mono zmluvu vypoveda, vrátane informácie o poplatku za vypovedanie zmluvy alebo informácie,
e zmluvu je moné vypoveda bez poplatku,
6. spôsob a výku kompenzácie za nedodranie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu a sluieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácie za chybné alebo oneskorené
vyúètovanie platby za dodávku elektriny alebo
plynu,
7. miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na uplatòovanie dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
8. informáciu, za akých podmienok môe odberate¾
vypoveda zmluvu, ak nesúhlasí so zmenou ceny
za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu
a s tým súvisiacich sluieb alebo so zmenou podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu,
9. spôsob oznámenia termínu výmeny urèeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny urèeného
meradla,
10. informácie o právach odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti
aspoò formou odkazu na také informácie zverejnené na webovom sídle dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu,
11. náhradný spôsob urèenia mnostva dodanej elektriny alebo dodaného plynu v prípade poruchy urèeného meradla alebo mimo urèeného termínu
odpoètu,
b) na poskytnutie informácie o kadej zmene ceny za
dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu
a o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich sluieb

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
§ 52 a 54 Obèianskeho zákonníka.
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a pouèenie o práve vypoveda zmluvu o zdruenej
dodávke elektriny alebo zmluvu o zdruenej dodávke
plynu pod¾a odseku 4 transparentným a zrozumite¾ným spôsobom urèeným v obchodných podmienkach pod¾a § 34 ods. 2 písm. f) tretieho bodu alebo
§ 69 ods. 2 písm. a) tretieho bodu najneskôr 30 dní
pred nadobudnutím úèinnosti zmeny,
c) na výber nediskriminaènej formy a spôsobu platenia
za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým
spojených sluieb a uhrádza platby za dodávku
elektriny alebo za dodávku plynu formou s dodávate¾om dohodnutých preddavkových platieb; pri urèení výky týchto preddavkových platieb dodávate¾
elektriny alebo dodávate¾ plynu zoh¾adní výku
preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúètovacieho obdobia; dohodnutá výka
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 cenou elektriny alebo plynu uplatòovanou v predchádzajúcom zúètovacom období a cenou elektriny alebo plynu, ktorá sa bude uplatòova
v nadchádzajúcom zúètovacom období; odmietnutie
dohody o úhrade formou preddavkových platieb je
povinný dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu
odôvodni,
d) na poskytnutie informácií o obsahu zmluvy o zdruenej dodávke elektriny a zmluvy o zdruenej dodávke plynu pod¾a odseku 1 písm. a) v primeranom èasovom predstihu pred uzavretím takej zmluvy;
primeraným èasovým predstihom sa rozumie èas,
ktorý potrebuje odberate¾ elektriny v domácnosti
alebo odberate¾ plynu v domácnosti na posúdenie
informácií o obsahu zmluvy o zdruenej dodávke
elektriny alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu
pod¾a odseku 1 písm. a),
e) na poskytnutie informácie o práve písomne odstúpi
od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny a zmluvy
o zdruenej dodávke plynu do 14 pracovných dní odo
dòa uzavretia takej zmluvy; takú informáciu je dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu povinný
poskytnú odberate¾ovi elektriny v domácnosti alebo
odberate¾ovi plynu v domácnosti formou samostatného písomného pouèenia najneskôr pri uzavretí
zmluvy o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy
o zdruenej dodávke plynu.
(2) Ustanovenia odseku 1 platia aj vtedy, ak odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti uzatvoria zmluvu o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zdruenej dodávke plynu a s tým
súvisiacich sluieb s dodávate¾om elektriny alebo dodávate¾om plynu prostredníctvom tretej osoby.
(3) Odberate¾ elektriny v domácnosti a odberate¾ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpi od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny a zmluvy o zdruenej dodávke plynu v lehote pod¾a odseku 1
písm. e). Ustanovenie osobitného zákona o ochrane
spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji o zachovaní lehoty na odstúpenie od zmluvy
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o zdruenej dodávke elektriny a zmluvy o zdruenej dodávke plynu sa nepouije.
(4) Ak odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti so zmenou ceny za dodávku
elektriny, ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky
plynu, ktorú mu oznámil dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu pod¾a odseku 1 písm. b), nesúhlasí, má
právo zmluvu o zdruenej dodávke elektriny alebo
zmluvu o zdruenej dodávke plynu bezodplatne
a s úèinnosou najskôr k plánovanému dòu úèinnosti
zmeny vypoveda doruèením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávate¾ovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dòom úèinnosti zmeny; toto právo sa vzahuje
aj na zmluvy uzavreté na dobu urèitú.
(5) Ak dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu neoznámi odberate¾ovi elektriny v domácnosti alebo odberate¾ovi plynu v domácnosti zmenu ceny za dodávku
elektriny, ceny za dodávku plynu alebo zmenu obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v lehote pod¾a odseku 1 písm. b), odberate¾ elektriny
v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti má
právo zmluvu o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zdruenej dodávke plynu bezodplatne vypoveda doruèením oznámenia o výpovedi takej zmluvy
dodávate¾ovi najneskôr do troch mesiacov odo dòa
úèinnosti zmeny s úèinnosou najskôr 15 dní odo dòa
doruèenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávate¾ovi.
(6) Zmluva o zdruenej dodávke elektriny a zmluva
o zdruenej dodávke plynu zaniká dòom úèinnosti výpovede urèeným v oznámení o výpovedi takej zmluvy
pod¾a odseku 4 alebo odseku 5. Odberate¾ elektriny
v domácnosti a odberate¾ plynu v domácnosti je povinný zabezpeèi, aby ku dòu úèinnosti výpovede zmluvy
o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zdruenej
dodávke plynu bol ukonèený proces zmeny dodávate¾a
pod¾a § 31 ods. 3 písm. l) alebo § 64 ods. 7 písm. h).
(7) Odberate¾ elektriny v domácnosti a odberate¾ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území na
dodávku elektriny a dodávku plynu v rámci univerzálnej sluby v ustanovenej kvalite3) a za jednoducho
a zrozumite¾ne porovnate¾né, transparentné a nediskriminaèné ceny, ktoré zoh¾adòujú náklady a primeraný zisk, ak splnia obchodné podmienky dodávate¾a
poskytujúceho univerzálnu slubu.
(8) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej siete na èasti vymedzeného územia
pripojí za podmienok urèených úradom a pri dodraní
ceny alebo metodiky jej tvorby urèenej úradom odberate¾a elektriny v domácnosti a odberate¾a plynu v domácnosti do sústavy a siete, ak sú splnené technické
podmienky a obchodné podmienky. Zmluva o pripojení
musí obsahova aj lehotu, v ktorej je prevádzkovate¾
distribuènej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej
siete povinný zabezpeèi pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného plynového zariadenia.
(9) Odberate¾ elektriny a odberate¾ plynu majú právo
zmeni dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu.
Dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu nesmie po-
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adova od odberate¾a elektriny alebo odberate¾a plynu
finanènú úhradu za vykonanie zmeny ani iadne iné
platby. Podmienkou na zmenu dodávate¾a elektriny
alebo dodávate¾a plynu je ukonèenie zmluvy o dodávke
elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávate¾om elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s pôvodným dodávate¾om plynu najneskôr ku dòu vykonania
tejto zmeny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny
s novým dodávate¾om elektriny alebo uzatvorenie
zmluvy o dodávke plynu s novým dodávate¾om plynu
s úèinnosou ku dòu vykonania zmeny dodávate¾a
elektriny alebo dodávate¾a plynu. Ustanovenia o zmluve o dodávke elektriny a zmluve o dodávke plynu pod¾a
tohto odseku a odsekov 10 a 11 platia aj pre zmluvu
o zdruenej dodávke elektriny a zmluvu o zdruenej dodávke plynu.
(10) Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávate¾om elektriny alebo po uzatvorení zmluvy
o dodávke plynu s novým dodávate¾om plynu je odberate¾ elektriny alebo odberate¾ plynu povinný písomne
alebo v elektronickej podobe poiada o zmenu dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávate¾a elektriny alebo
nového dodávate¾a plynu prísluného prevádzkovate¾a
sústavy alebo prevádzkovate¾a siete najneskôr 21 dní
pred uplynutím výpovednej lehoty pod¾a § 15 ods. 16
alebo pred skonèením platnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu.
(11) Pôvodný dodávate¾ elektriny alebo pôvodný dodávate¾ plynu môe vznies námietku proti zmene dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu pre prísluné odberné miesto prevádzkovate¾ovi sústavy alebo
prevádzkovate¾ovi siete do 10 dní pred poadovaným
dòom vykonania zmeny dodávate¾a, avak nie skôr ako
15 dní pred poadovaným dòom vykonania zmeny dodávate¾a, a to výluène z dôvodu neukonèenia zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dòu zmeny dodávate¾a. Ak bola vznesená
námietka pod¾a prvej vety, prevádzkovate¾ sústavy alebo prevádzkovate¾ siete zmenu dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávate¾a elektriny, nového
dodávate¾a elektriny a odberate¾a elektriny alebo pôvodného dodávate¾a plynu, nového dodávate¾a plynu a odberate¾a plynu. Prevádzkovate¾ sústavy alebo prevádzkovate¾ siete neposudzuje platnos alebo neplatnos
ukonèenia doterajej zmluvy o dodávke elektriny alebo
zmluvy o dodávke plynu. Ak pôvodný dodávate¾ elektriny alebo pôvodný dodávate¾ plynu vznesie námietku
proti zmene dodávate¾a bezdôvodne, zodpovedá za kodu,
ktorá vznikla odberate¾ovi elektriny, novému dodávate¾ovi
elektriny a prevádzkovate¾ovi sústavy alebo odberate¾ovi
plynu, novému dodávate¾ovi plynu a prevádzkovate¾ovi
siete.
(12) Pôvodný dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ ply35
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nu je povinný odberate¾ovi elektriny v domácnosti alebo
odberate¾ovi plynu v domácnosti doruèi koneèné vyúètovanie platieb za dodávku elektriny alebo dodávku plynu najneskôr do tyroch týdòov po vykonaní zmeny.
Koneèné vyúètovanie platieb za dodávku elektriny alebo
dodávku plynu sa uskutoèní na základe odpoètu skutoèného stavu na urèenom meradle vykonaného prísluným prevádzkovate¾om sústavy alebo prevádzkovate¾om siete, ak tento zákon neustanovuje inak.
(13) Ak odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúètovacej faktúry do urèeného
dòa splatnosti, dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾
plynu je povinný odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti na tento stav upozorni a urèi nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie by kratí ako 10 dní od upozornenia
o neuhradení záväzku odberate¾a elektriny v domácnosti alebo odberate¾a plynu v domácnosti. Písomné
upozornenie dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a
plynu obsahuje aj pouèenie o preruení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti nesplní
svoj záväzok ani v dodatoènej lehote.
(14) Dodávate¾ elektriny a dodávate¾ plynu je povinný
riadne a úplne informova na vyhotovenej faktúre alebo
v materiáli zasielanom súèasne s faktúrou odberate¾a
elektriny v domácnosti a odberate¾a plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zloiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu vrátane ich jednotkovej ceny.
Informácia o skladbe jednotlivých zloiek ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu obsahuje najmä jednotkovú cenu za
a) nákup elektriny alebo plynu vrátane obchodnej èinnosti dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu,
b) prepravu plynu,
c) distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu,
d) skladovanie plynu,
e) straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
f) systémové sluby v elektroenergetike,
g) prevádzkovanie systému v elektroenergetike,
h) odvod urèený osobitným predpisom35) spôsobom
pod¾a osobitného predpisu.36)
(15) Dodávate¾ poskytujúci univerzálnu slubu zverejní cenník elektriny alebo plynu dodávaných v rámci
poskytovania univerzálnej sluby na svojom webovom
sídle pred jeho úèinnosou; zároveò ho doruèí úradu.
Úrad zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam dodávate¾ov poskytujúcich univerzálnu slubu spolu
s odkazom na ich webové sídla.
(16) Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávate¾
elektriny, dodávate¾ plynu, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej siete pod¾a
osobitného predpisu.37)

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výke odvodu z dodanej elektriny koncovým odberate¾om a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
36
) 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.
37
) § 18 zákona è. 250/2007 Z. z. v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
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(17) Odberate¾ elektriny v domácnosti a odberate¾ plynu v domácností je oprávnený predloi úradu na mimosúdne rieenie spor s dodávate¾om elektriny, dodávate¾om plynu, prevádzkovate¾om distribuènej sústavy
alebo prevádzkovate¾om distribuènej siete za podmienok a postupom ustanoveným osobitným predpisom.38)
§ 18
Dodávate¾ poslednej intancie
(1) Dodávate¾ poslednej intancie je povinný dodáva
elektrinu alebo plyn odberate¾om elektriny a odberate¾om plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávate¾ stratil spôsobilos dodáva elektrinu alebo plyn pod¾a odseku 6 alebo dôjde k zastaveniu procesu
zmeny dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu, a zároveò ku dòu preruenia dodávok elektriny alebo plynu
nemajú zabezpeèenú dodávku iným spôsobom.
(2) Dodávate¾ poslednej intancie je povinný dodáva
elektrinu alebo plyn odberate¾om pod¾a odseku 1 najviac poèas troch mesiacov. Dodávate¾ poslednej intancie túto skutoènos bezodkladne oznámi úradu.
(3) Skutoènos, e dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾
plynu stratil spôsobilos dodáva elektrinu alebo plyn
pod¾a odseku 6 alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny
dodávate¾a elektriny alebo dodávate¾a plynu, a zároveò
odberate¾ elektriny alebo odberate¾ plynu ku dòu preruenia dodávok elektriny alebo plynu nemá zabezpeèenú
dodávku iným spôsobom, je prevádzkovate¾ sústavy alebo prevádzkovate¾ siete, do ktorej je odberate¾ elektriny
alebo odberate¾ plynu pripojený, povinný bezodkladne
oznámi odberate¾om a dodávate¾ovi poslednej intancie
v rozsahu pod¾a pravidiel trhu.
(4) Úrad rozhodne o výbere dodávate¾a poslednej intancie v súlade s kritériami urèenými pod¾a osobitného
predpisu.39) Rozhodnutie o výbere dodávate¾a poslednej
intancie doruèí úrad vybranému dodávate¾ovi a ostatným uchádzaèom. Na rozhodnutie o výbere dodávate¾a
poslednej intancie sa vzahuje veobecný predpis
o správnom konaní okrem oddielov 2 a 4 tvrtej èasti
a piatej èasti. Odvolanie proti rozhodnutiu o výbere dodávate¾a poslednej intancie nemá odkladný úèinok
a ustanovenia veobecného predpisu o konaní pred
súdmi o odloení vykonate¾nosti rozhodnutia sa nepouijú.
(5) Dodávate¾ poslednej intancie môe odmietnu
dodávku elektriny alebo dodávku plynu pod¾a odseku
1, ak u odberate¾a elektriny alebo odberate¾a plynu bol
zistený neoprávnený odber elektriny alebo plynu alebo
ak pôvodný dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu
stratil spôsobilos dodáva elektrinu alebo plyn do odberného miesta z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.
(6) Dodávka elektriny alebo plynu do odberného
miesta dodávate¾om poslednej intancie sa zaèína
dòom nasledujúcim po dni, keï pôvodný dodávate¾
stratil spôsobilos dodáva elektrinu alebo plyn odbe38

) § 37 zákona è. 250/2012 Z. z.
) § 10 písm. a) prvý bod zákona è. 250/2012 Z. z.
40
) § 7 ods. 1 písm. b) zákona è. 238/2006 Z. z.
39
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rate¾om, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke
elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu
o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zdruenej
dodávke plynu. Pôvodný dodávate¾ stratí spôsobilos
dodáva elektrinu alebo plyn do odberného miesta, ak
a) nezabezpeèil pre odberné miesta odberate¾ov, s ktorými uzatvoril zmluvu o zdruenej dodávke elektriny
alebo zmluvu o zdruenej dodávke plynu, prístup do
prenosovej sústavy a prenos elektriny alebo prístup
do distribuènej sústavy a distribúciu elektriny v prípade dodávky elektriny alebo prístup do prepravnej
siete a prepravu plynu alebo prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu;
podrobnosti upravujú pravidlá trhu,
b) nemá uzavretú platnú a úèinnú zmluvu o zúètovaní
odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku; podrobnosti upravujú pravidlá trhu; tým
nie je dotknutá povinnos dodávate¾a elektriny pod¾a § 34 ods. 2 písm. a),
c) mu bolo zruené povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodáva elektrinu alebo plyn na vymedzenom území
pod¾a § 6 ods. 10.
(7) Ak dodávate¾ stratil spôsobilos dodáva elektrinu
alebo plyn odberate¾om, s ktorými má uzatvorenú
zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke
plynu alebo zmluvu o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zdruenej dodávke plynu, zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o zdruenej dodávke elektriny alebo zmluva
o zdruenej dodávke plynu zaniká dòom, keï dodávate¾
stratil spôsobilos dodáva elektrinu alebo plyn.
(8) Odberate¾, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn
dodávate¾ poslednej intancie, je povinný dodávate¾ovi
poslednej intancie uhradi cenu za dodávku poslednej
intancie vrátane platieb pod¾a osobitného predpisu.40)
Podrobnosti upravujú pravidlá trhu.
(9) Ak zúètovate¾ odchýlok predèasne ukonèí zmluvu
o zúètovaní odchýlky na základe poruenia zmluvy zo
strany dodávate¾a, túto skutoènos bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a o tejto skutoènosti
bezodkladne písomne informuje prevádzkovate¾ov regionálnych distribuèných sústav, prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a úrad.
(10) Ak úrad zruí dodávate¾ovi elektriny alebo dodávate¾ovi plynu povolenie na dodávku elektriny alebo
dodávku plynu, túto skutoènos bezodkladne zverejní
na svojom webovom sídle a bezodkladne oznámi príslunému prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej siete a príslunému
dodávate¾ovi poslednej intancie. Rozhodnutie o zruení povolenia úrad bezodkladne zale dotknutému dodávate¾ovi elektriny alebo dotknutému dodávate¾ovi
plynu, prevádzkovate¾om regionálnych distribuèných
sústav alebo prevádzkovate¾om distribuèných sietí,
prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ovi prepravnej siete, dodávate¾ovi poslednej intancie a zúètovate¾ovi odchýlok.
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(11) Zánik oprávnenia zahraniènej osoby v táte,
pod¾a ktorého práva vzniklo, je osoba pod¾a § 6 ods. 7
povinná písomne oznámi prevádzkovate¾om regionálnych distribuèných sústav alebo prevádzkovate¾om
distribuèných sietí, prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ovi prepravnej siete, dodávate¾ovi poslednej intancie a zúètovate¾ovi odchýlok bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoènosti dozvie.
(12) Dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu je povinný bezodkladne písomne oznámi vznik skutoènosti
pod¾a odseku 6 písm. a) a b) prevádzkovate¾om regionálnych distribuèných sústav alebo prevádzkovate¾om
distribuèných sietí, prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ovi prepravnej siete, dodávate¾ovi poslednej intancie, zúètovate¾ovi odchýlok
a úradu.
(13) Podmienky zaèatia a ukonèenia dodávky poslednej intancie upravujú pravidlá trhu.
§ 19
Technické podmienky sústavy a siete
(1) Prevádzkovate¾ sústavy alebo prevádzkovate¾ siete je povinný v záujme zabezpeèenia nediskriminaèného, transparentného, bezpeèného prístupu, pripojenia
a prevádzkovania sústavy a siete urèi technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete, pravidlá prevádzkovania sústavy a siete a urèi a dodra
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 obsahujú najmä podmienky
a) prístupu do sústavy a siete,
b) pripojenia do sústavy a siete,
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 prevádzky sústavy a siete,
g) preruenia dodávok elektriny a plynu,
h) odpojenia zo sústavy alebo siete,
i) riadenia sústavy alebo siete.
(3) Technické podmienky obsahujú aj kritériá technickej bezpeènosti sústavy a siete, spôsob vypracovania
a zverejnenia minimálnych technicko-kontrukèných
a prevádzkových poiadaviek na prístup, pripojenie
a prevádzkovanie sústavy a siete. V technických podmienkach prevádzkovate¾a sústavy sú vymedzené postupy na zachovanie prevádzkovej bezpeènosti sústavy.
(4) Technické podmienky pod¾a odsekov 2 a 3 vypracované prevádzkovate¾om sústavy alebo prevádzkovate¾om siete musia by nediskriminaèné.
(5) Technické podmienky pod¾a odsekov 2 a 3 uverejní prevádzkovate¾ sústavy alebo prevádzkovate¾ siete
na svojom webovom sídle tak, aby boli prístupné vet41

) Napríklad § 24 zákona è. 250/2012 Z. z.
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kým úèastníkom trhu najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím ich úèinnosti, a súèasne ich predloí úradu.
Technické podmienky pod¾a odsekov 2 a 3 v rozsahu,
v akom urèujú minimálne technicko-kontrukèné a prevádzkové poiadavky na pripojenie do inej sústavy a siete
a zabezpeèujú vzájomnú prevádzkyschopnos týchto
sústav a sietí, predloí prevádzkovate¾ sústavy a prevádzkovate¾ siete ministerstvu na úèely informovania Komisie
pod¾a § 88 ods. 9 písm. e). Technické podmienky pod¾a
odsekov 2 a 3 sú záväzné pre úèastníkov trhu s elektrinou a úèastníkov trhu s plynom.
(6) Úrad môe poiada prevádzkovate¾a sústavy alebo prevádzkovate¾a siete o zmenu technických podmienok pod¾a odsekov 2 a 3, ak sú technické podmienky
pod¾a odsekov 2 a 3 v rozpore s týmto zákonom alebo
osobitnými predpismi.41) Prevádzkovate¾ sústavy alebo
prevádzkovate¾ siete je povinný vypracova a predloi
úradu do 30 dní odo dòa doruèenia odôvodnenej iadosti úradu pod¾a prvej vety návrh zmeny technických
podmienok pod¾a odsekov 2 a 3 v rozsahu vyadovanom úradom. Úrad môe poiada prevádzkovate¾a
sústavy alebo prevádzkovate¾a siete o zmenu návrhu
pod¾a predchádzajúcej vety do 30 dní odo dòa jeho
predloenia, ak je návrh pod¾a predchádzajúcej vety
v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi; ustanovenie predchádzajúcej vety sa pouije primerane. Prevádzkovate¾ sústavy alebo prevádzkovate¾
siete je povinný zmeni technické podmienky pod¾a odsekov 2 a 3 v súlade s návrhom predloeným úradu, ak
úrad nepoiada o zmenu takého návrhu v lehote pod¾a
predchádzajúcej vety, do 40 dní odo dòa uplynutia lehoty pod¾a predchádzajúcej vety.
(7) Prevádzkovate¾ sústavy a prevádzkovate¾ siete je
povinný urèi obchodné podmienky na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. Rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súèasou prevádzkového poriadku prevádzkovate¾a sústavy alebo prevádzkovate¾a
siete, ustanovia pravidlá trhu.
(8) Prevádzkovate¾ sústavy a prevádzkovate¾ siete
môe odmietnu prístup do sústavy a siete z dôvodu nedostatoènej kapacity sústavy a siete alebo z dôvodu
hrozby vánej ekonomickej ujmy a ványch ekonomických akostí v súvislosti so zmluvami o dodávke plynu
s pevne dohodnutým objemom dodávky a s povinnosou zaplati bez oh¾adu na odobraté mnostvo plynu.
Pri odmietnutí prístupu do sústavy a siete je prevádzkovate¾ sústavy a prevádzkovate¾ siete povinný prihliada na plnenie povinností vo veobecnom hospodárskom záujme a na ochranu práv odberate¾ov. Kadé
odmietnutie prístupu do sústavy a siete musí by odôvodnené.
§ 20
Stav núdze v elektroenergetike
(1) Stavom núdze v elektroenergetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok energie, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveò urèenú pre technické
prostriedky zabezpeèujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami
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prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a § 19 alebo
preruenie paralelnej prevádzky prenosových sústav,
ktoré môe spôsobi významné zníenie alebo preruenie dodávok elektriny alebo vyradenie energetických
zariadení z èinnosti alebo ohrozenie ivota a zdravia
¾udí na vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného územia v dôsledku
a) mimoriadnych udalostí a krízovej situácie,42)
b) opatrení hospodárskej mobilizácie,43)
c) havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia,
d) ohrozenia bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky
sústavy,
e) nedostatku zdrojov energie,
f) teroristického èinu.
(2) Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom
území alebo na èasti vymedzeného územia po posúdení
dôsledkov pod¾a odseku 1 vyhlasuje a odvoláva prevádzkovate¾ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych
hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou
prostriedkov dispeèerského riadenia. Prevádzkovate¾
prenosovej sústavy vyhlásenie a odvolanie stavu núdze
bezodkladne oznamuje ministerstvu.
(3) Ak bol vyhlásený stav núdze, úèastníci trhu
s elektrinou sú povinní podie¾a sa na odstránení príèin
a dôsledkov uvedených v odseku 1 a na obnove dodávok elektriny.
(4) Kadý úèastník trhu s elektrinou je povinný podrobi sa opatreniam zameraným na predchádzanie
stavu núdze a pri stave núdze (ïalej len obmedzujúce
opatrenia v elektroenergetike) poèas ich prípravy
a realizácie a opatreniam zameraným na odstránenie
stavu núdze. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sa uplatòujú v tomto poradí:
a) obmedzenie odberu elektriny u odberate¾ov, ktorí
prevádzkujú výrobu alebo poskytujú sluby nároèné
na spotrebu elektriny,
b) preruenie dodávok elektriny pre odberate¾ov pod¾a
písmena a),
c) obmedzenie a preruenie dodávok elektriny pre
ostatných odberate¾ov mimo domácností a zariadení
verejnoprospených sluieb,
d) obmedzenie a preruenie dodávok elektriny pre výrobcov elektriny,
e) obmedzenie a preruenie dodávok elektriny pre zariadenia verejnoprospených sluieb,
f) obmedzenie a preruenie dodávok elektriny pre odberate¾ov elektriny v domácnosti.
(5) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na
vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispeèerského riadenia.
(6) Obmedzenie dodávok elektriny pri vyhlásení sta42
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vu núdze v elektroenergetike sa uskutoèní pod¾a vopred urèených pravidiel na vyrovnanie nerovnováhy
prevádzkovate¾om prenosovej sústavy. Obmedzujúce
opatrenia v elektroenergetike sa prijímajú po porade
s ïalími významnými prevádzkovate¾mi prenosových
sústav pri dodriavaní prísluných dvojstranných dohôd vrátane dohôd o výmene informácií.
(7) Ak úèastník trhu s elektrinou nedodrí obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike poèas ich vyhlásenia, má prevádzkovate¾ prenosovej sústavy právo poadova od neho náhradu kody, ktorá prevádzkovate¾ovi
prenosovej sústavy z tohto dôvodu vznikla.
(8) Pri stave núdze a do jeho odvolania je právo na
náhradu kody a ulého zisku z dôvodu, pre ktorý bol
stav núdze vyhlásený, alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike vylúèené. Právo
na náhradu kody a ulého zisku z dôvodu, pre ktorý
bol stav núdze vyhlásený, alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike je vylúèené
aj vtedy, ak bolo zariadenie uívate¾a sústavy odpojené
v dôsledku èinnosti technických prostriedkov zabezpeèujúcich automatické odpájanie zariadení od sústavy
v súlade s technickými podmienkami prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy pod¾a § 19. Vyhodnotenie a zúètovanie odchýlok a regulaènej elektriny sa uskutoèòuje
v rozsahu pod¾a pravidiel trhu.
§ 21
Krízová situácia v plynárenstve
(1) Úrovne krízovej situácie v plynárenstve sú úroveò
vèasného varovania (vèasné varovanie), úroveò pohotovosti (pohotovos) a úroveò núdze (stav núdze) pod¾a
osobitného predpisu.44)
(2) Krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveò na vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného územia
vyhlasuje a odvoláva prevádzkovate¾ distribuènej siete,
ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy
plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, vo
verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispeèerského riadenia. Tento prevádzkovate¾ distribuènej siete bezodkladne oznamuje ministerstvu
a) vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie a jej úroveò,
b) informácie o opatreniach pod¾a odseku 5, ktoré plánuje prija,
c) na poiadanie ïalie informácie týkajúce sa vyhlásenej krízovej situácie a jej úrovne alebo opatrení pod¾a odseku 5,
d) informáciu, èi krízová situácia môe ma za následok podanie iadosti o poskytnutie pomoci od Európskej únie a jej èlenských tátov.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe
rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dis-

) Napríklad § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov, èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu, § 2 písm. a) zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu.
43
) § 5 zákona è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
44
) Èl. 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
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peèingu na vymedzenom území, je povinný na iados
ministerstva bezodkladne odvola krízovú situáciu.
(4) Ak bola vyhlásená krízová situácia, úèastníci trhu
s plynom sú povinní podie¾a sa na odstránení jej príèin
a dôsledkov.
(5) Kadý úèastník trhu s plynom je povinný podrobi
sa prijatým opatreniam pri krízovej situácii (ïalej len
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve) a opatreniam
zameraným na odstránenie krízovej situácie, ktoré vyhlási alebo urèí prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území.
Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, pri ktorých sa
obmedzuje alebo preruuje dodávka plynu, sa uplatòujú v tomto poradí:
a) obmedzenie odberu plynu u odberate¾ov, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú sluby nároèné na
spotrebu plynu,
b) preruenie dodávok plynu pre odberate¾ov pod¾a
písmena a),
c) obmedzenie a preruenie dodávok plynu pre ostatných odberate¾ov okrem chránených odberate¾ov,
d) obmedzenie a preruenie dodávok plynu pre chránených odberate¾ov pod¾a § 3 písm. c) bodov 16.2 a 16.8,
e) obmedzenie a preruenie dodávok plynu pre chránených odberate¾ov pod¾a § 3 písm. c) bodu 16.3,
f) obmedzenie a preruenie dodávok plynu pre chránených odberate¾ov pod¾a § 3 písm. c) bodov 16.4 a
16.7,
g) obmedzenie a preruenie dodávok plynu pre chránených odberate¾ov pod¾a § 3 písm. c) bodu 16.1.

nie sú uvedené v núdzovom pláne pod¾a § 23, ak sú splnené tieto podmienky:
a) obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie neobmedzujú neprimerane tok plynu v rámci vnútorného
trhu,
b) obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie neohrozujú váne situáciu v oblasti dodávky plynu
v inom èlenskom táte, a
c) je zachovaný cezhranièný prístup k infratruktúre
v súlade s osobitným predpisom,45) pokia¾ je to
z technického a bezpeènostného h¾adiska moné.
(9) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského
dispeèingu na vymedzenom území, je povinný na iados ministerstva bezodkladne odvola alebo zrui obmedzujúce opatrenie v plynárenstve alebo opatrenie
zamerané na odstránenie krízovej situácie.
(10) Ak úèastník trhu s plynom nedodrí obmedzujúce
opatrenia v plynárenstve, je povinný prevádzkovate¾ovi
distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, nahradi kodu, ktorá prevádzkovate¾ovi distribuènej siete z tohto dôvodu vznikla.
(11) Pri stave núdze a do jeho odvolania je právo na
náhradu kody a ulého zisku z dôvodu, pre ktorý bol
stav núdze vyhlásený, alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve alebo opatrení zameraných na odstránenie stavu núdze, vylúèené.

(6) Obmedzenie a preruenie dodávok plynu pod¾a
odseku 5 sa nevzahuje na prevádzkovate¾a zásobníka
a výrobcu plynu.
(7) Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na vymedzenom území alebo na èasti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovate¾ distribuènej siete,
ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy
plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, vo
verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispeèerského riadenia. Tento prevádzkovate¾ distribuènej siete vyhlásenie a odvolanie obmedzujúcich opatrení v plynárenstve
a urèenie opatrení zameraných na odstránenie krízovej
situácie bezodkladne oznamuje ministerstvu; oznámenie o vyhlásení a odvolaní obmedzujúcich opatrení
v plynárenstve alebo o urèení opatrení zameraných na
odstránenie krízovej situácie obsahuje aj podrobnosti
o uplatòovaných obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve alebo opatreniach zameraných na odstránenie
krízovej situácie a v prípade opatrení pod¾a odseku 8 aj
náleité odôvodnenie.
(8) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského
dispeèingu na vymedzenom území, môe v náleite odôvodnených výnimoèných situáciách vyhlási alebo urèi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie, ktoré
45
46
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§ 22
tandard bezpeènosti dodávok plynu
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe
rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, dodávate¾ plynu a chránený odberate¾, ktorí si zabezpeèujú dodávky plynu
z územia Európskej únie alebo z územia tretích tátov,
sú povinní na úèel rieenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpeèi tandard bezpeènosti
dodávok plynu pre chránených odberate¾ov.
(2) tandardom bezpeènosti dodávok plynu je zabezpeèenie dodávky plynu pre chránených odberate¾ov
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu.46)
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského
dispeèingu na vymedzenom území, na úèel rieenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpeèuje tandard bezpeènosti dodávok plynu pre chránených odberate¾ov pod¾a § 3 písm. c) bodu 16.1.
Dodávate¾ plynu na úèel rieenia krízovej situácie
a predchádzania krízovej situácii zabezpeèuje tandard bezpeènosti dodávok plynu pre chránených odberate¾ov, ktorým dodáva plyn, okrem chránených odberate¾ov pod¾a § 3 písm. c) bodu 16.1. Chránený
odberate¾, ktorý si zabezpeèuje dodávky plynu z úze-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009.
) Èl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
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mia Európskej únie alebo z územia tretích tátov, si zároveò zabezpeèuje tandard bezpeènosti dodávok plynu na úèel rieenia krízovej situácie a predchádzania
krízovej situácii.

nosti dodávok plynu nedostatoèné, ministerstvo uloí
rozhodnutím opatrenia. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o opatrení na zabezpeèenie tandardu bezpeènosti dodávok plynu nemá odkladný úèinok.

(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského
dispeèingu na vymedzenom území, dodávate¾ plynu
pre chránených odberate¾ov a chránený odberate¾, ktorí si zabezpeèujú dodávky plynu z územia Európskej
únie alebo z územia tretích tátov, zabezpeèujú tandard bezpeènosti dodávok plynu zásobami plynu v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu zo zásobníkov pri krízovej situácii do siete na vymedzenom území,
alebo zmluvne zabezpeèenými dodávkami plynu vyrobeného na vymedzenom území. Najviac 50 % objemu
plynu potrebného na zabezpeèenie tandardu bezpeènosti dodávok plynu môu zabezpeèi vyuitím cezhraniènej kapacity sietí zmluvne zabezpeèenými výpomocnými dodávkami plynu disponibilnými pri krízovej
situácii na vymedzenom území.

(9) Dodávate¾ plynu a chránený odberate¾ uvedení
v odseku 1 môu na základe zmluvy prenies zodpovednos za zabezpeèenie tandardu bezpeènosti dodávok
plynu na iného úèastníka trhu s plynom. Prenesením
zodpovednosti nie je dotknutá povinnos predklada
informácie pod¾a odseku 8.

(5) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe
rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, dodávate¾ plynu a chránený odberate¾, ktorí si zabezpeèujú dodávky plynu
z územia Európskej únie alebo z územia tretích tátov,
predkladajú ministerstvu kadoroène do 28. februára
návrh spôsobu zabezpeèenia tandardu bezpeènosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do
31. marca.
(6) Ministerstvo do 31. marca po prerokovaní s úradom a prevádzkovate¾om distribuènej siete, ktorý na
základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území, rozhodne
o spôsobe zabezpeèenia tandardu bezpeènosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do
31. marca.

§ 23
Preventívny akèný plán a núdzový plán
v plynárenstve
(1) Ministerstvo vypracúva, prijíma a zverejòuje na
svojom webovom sídle a vo vestníku ministerstva preventívny akèný plán a núdzový plán pod¾a osobitného
predpisu.47)
(2) Kadý úèastník trhu s plynom je povinný dodriava povinnosti ustanovené záväznou èasou preventívneho akèného plánu alebo spoloèného preventívneho
akèného plánu pod¾a osobitného predpisu48) a záväznou èasou núdzového plánu alebo spoloèného núdzového plánu pod¾a osobitného predpisu.49)

§ 24
Povinnosti vo veobecnom hospodárskom záujme

(7) Vo výnimoèných prípadoch z h¾adiska technických
moností a na základe iadosti osôb pod¾a odseku 1
môe ministerstvo rozhodnutím udeli výnimku zo spôsobu zabezpeèenia tandardu bezpeènosti dodávok
plynu; povinnos dodriava tandard bezpeènosti dodávok plynu tým nie je dotknutá. Ak dodávate¾ plynu
získa povolenie na dodávku plynu po 28. februári,
predloí ministerstvu návrh spôsobu zabezpeèenia
tandardu bezpeènosti dodávok plynu na nasledujúce
obdobie od 1. novembra do 31. marca alebo jeho èas
najneskôr 60 dní predo dòom zaèatia vykonávania èinnosti dodávky plynu.

(1) Veobecným 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 a energetickej efektívnosti,
b) prednostného prístupu do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie
a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c) vyuitia obnovite¾ných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
d) plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
e) plnenia záväzkov vyplývajúcich z èlenstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
f) ochrany ivotného prostredia.

(8) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského
dispeèingu na vymedzenom území, dodávate¾ plynu
a chránený odberate¾, ktorí si zabezpeèujú dodávky
plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích
tátov, predloia ministerstvu kadoroène do 31. augusta informácie o zabezpeèení tandardu bezpeènosti
dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra
do 31. marca. Ak je zabezpeèenie tandardu bezpeè-

(2) Veobecný hospodársky záujem v energetike
schva¾uje vláda na návrh ministerstva. Ministerstvo
pred predloením návrhu na schválenie veobecného
hospodárskeho záujmu vláde Slovenskej republiky vypracuje analýzu vplyvu navrhovaných opatrení vo veobecnom hospodárskom záujme na úèastníkov trhu
s elektrinou a trhu s plynom, na rozpoèet verejnej správy a na podnikate¾ské prostredie. Ministerstvo navrhne
vláde schválenie veobecného hospodárskeho z áujmu,

47

) Èl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
) Èl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
49
) Èl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
48
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iba ak analýza vplyvu opatrení vo veobecnom hospodárskom záujme preukáe ich opodstatnenie.

rentného výberového konania, ktoré organizuje a kontroluje úrad.

(3) Ministerstvo môe vo veobecnom hospodárskom
záujme uloi povinnos výrobcovi elektriny, prevádzkovate¾ovi sústavy a prevádzkovate¾ovi siete, dodávate¾ovi elektriny a dodávate¾ovi plynu a prevádzkovate¾ovi
zásobníka zabezpeèi
a) bezpeènos, pravidelnos, kvalitu a cenu dodávky
elektriny a plynu a energetickú efektívnos dodávok
elektriny,
b) vyuitie obnovite¾ných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
c) prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu
a dodávku elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
d) ochranu odberate¾ov elektriny v domácnosti a odberate¾ov plynu v domácnosti,
e) plnenie záväzkov pod¾a odseku 1 písm. d) a e),
f) poskytovanie podporných sluieb potrebných na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy a na
poskytovanie systémových sluieb v zariadeniach
na výrobu elektriny.

(5) Oznámenie o zaèatí výberového konania a podrobnosti o výberovom konaní pod¾a odseku 4 úrad uverejní
v Obchodnom vestníku najneskôr es mesiacov pred
dátumom ukonèenia prijímania ponúk. Úrad zasiela
oznámenie o zaèatí výberového konania a podrobnosti
o výberovom konaní Úradu pre vydávanie publikácií
Európskej únie na uverejnenie v Úradnom vestníku
Európskej únie; lehota na prijímanie ponúk sa neskonèí pred uplynutím iestich mesiacov od uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4) Povinnosti uloené pod¾a odseku 3 musia by jednoznaèné, vykonate¾né, kontrolovate¾né, transparentné, nediskriminaèné a musia zabezpeèi rovnos prístupu pre elektroenergetické podniky a plynárenské
podniky v èlenských tátoch ku koncovým odberate¾om na vymedzenom území.
§ 25
Výberové konanie na nové elektroenergetické
zariadenia
(1) Ministerstvo môe uloi prevádzkovate¾ovi elektroenergetického zariadenia povinnos
a) zavies technológie, ktoré zabezpeèia
1. zlepenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy,
2. zníenie spotreby elektriny,
b) vykona opatrenia zamerané na prípravu výstavby
alebo na výstavbu nových elektroenergetických zariadení.
(2) Opatrenia pod¾a odseku 1 písm. b) môe ministerstvo uloi len vtedy, ak
a) súèasné kapacity elektroenergetických zariadení
nedostatoène zabezpeèujú alebo nezabezpeèujú
bezpeènos a spo¾ahlivos sústavy,
b) opatrenia pod¾a odseku 1 písm. a) dostatoène nezabezpeèujú bezpeènos a spo¾ahlivos prevádzkovania sústavy.
(3) Pri ukladaní povinností pod¾a odseku 1 môe ministerstvo poskytnú ekonomické stimuly v súlade
s osobitným zákonom.50)
(4) Dodávate¾ technológie, ktorá zabezpeèí zlepenie
riadenia energetickej efektívnosti sústavy alebo zníenie spotreby elektriny, a dodávate¾, ktorý zabezpeèuje
prípravu výstavby a výstavbu nových elektroenergetických zariadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly, sa urèí na základe nediskriminaèného a transpa50

(6) Podrobnosti o výberovom konaní, ktoré úrad uverejní v oznámení o zaèatí výberového konania v Obchodnom vestníku a Úradnom vestníku Európskej
únie pod¾a odseku 5, zahàòajú najmä
a) adresu, na ktorú treba zasla ponuky, a dátum
ukonèenia prijímania ponúk,
b) predmet výberového konania,
c) podmienky úèasti vo výberovom konaní; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických zariadení úrad zároveò umoní existujúcim výrobcom elektriny predklada ponuky na dlhodobú
dodávku elektriny, ak takýto postup postaèuje na
zabezpeèenie prevádzkovej bezpeènosti a spo¾ahlivosti sústavy,
d) poiadavky na obsah ponuky úèastníka výberového
konania,
e) kritériá hodnotenia ponúk; pri výberovom konaní na
výstavbu nových elektroenergetických zariadení kritériá hodnotenia ponúk zoh¾adòujú splnenie poiadaviek pod¾a odseku 7,
f) popis poskytovaných ekonomických stimulov,
g) predpokladaný termín výberu úspeného úèastníka
výberového konania.
(7) Uskutoèòova výstavbu nových elektroenergetických zariadení je moné, ak sú splnené poiadavky týkajúce sa
a) bezpeènosti sústavy,
b) ochrany zdravia a bezpeènosti práce,
c) ochrany ivotného prostredia,
d) vyuitia pozemkov a ich rozmiestnenia vrátane vyuitia pozemkov vo vlastníctve tátu,
e) energetickej efektívnosti,
f) povahy primárnych zdrojov,
g) technickej, ekonomickej, finanènej schopnosti iadate¾a o výstavbu,
h) minimálnych kontrukèných a prevádzkových poiadaviek na pripojenie elektroenergetického zariadenia do sústavy a zabezpeèenia vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy,
i) prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k dosiahnutiu urèeného podielu obnovite¾ných zdrojov energie na hrubej koneènej energetickej spotrebe pod¾a osobitného predpisu,29)
j) prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k úspore emisií.30)

) § 4 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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TRETIA ÈAS
ELEKTROENERGETIKA
PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚÈASTNÍKOV TRHU
S ELEKTRINOU
§ 26
Základné zmluvné vzahy na trhu s elektrinou
(1) Zmluvou o dodávke elektriny sa zaväzuje dodávate¾ elektriny dodáva elektrinu v dohodnutom mnostve
a v dohodnutom èasovom priebehu výkonu odberate¾ovi
elektriny a odberate¾ elektriny sa zaväzuje zaplati dodávate¾ovi elektriny cenu za dodanú elektrinu.
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a úèastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplati cenu
za poskytnutie distribuèných a súvisiacich sluieb.
(6) Zmluvou o zúètovaní odchýlky sa zúètovate¾ odchýlok zaväzuje vyhodnocova, zúètováva a vysporiadava odchýlky subjektu zúètovania a subjekt zúètovania sa zaväzuje zaplati cenu a poplatky za sluby
poskytnuté zúètovate¾om odchýlok. Uzatvorením zmluvy o zúètovaní odchýlky sa osoba, ktorá ju so zúètovate¾om odchýlok uzatvorila, stáva subjektom zúètovania.
Zúètovate¾ odchýlok sa touto zmluvou zaväzuje uhradi
dodávate¾ovi regulaènej elektriny, ktorý má s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy uzavretú zmluvu o poskytovaní podporných sluieb a dodávke regulaènej
elektriny platbu za regulaènú elektrinu dodanú prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy, alebo uhradi prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy platbu za regulaènú elektrinu, ktorú poskytol prevádzkovate¾ prenosovej sústavy na
základe údajov o mnostve a cene regulaènej elektriny
poskytnutých prevádzkovate¾om prenosovej sústavy.

(2) Zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy sa zaväzuje prevádzkovate¾ prenosovej sústavy po splnení
obchodných podmienok a technických podmienok pripoji do prenosovej sústavy zariadenie iadate¾a na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpeèi dohodnuté technické dimenzovanie pripojenia do
prenosovej sústavy vo výke pod¾a zmluvy a iadate¾ sa
zaväzuje uhradi urèený podiel nákladov vyvolaných
u prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pripojením elektroenergetického zariadenia; technickým dimenzovaním pripojenia do prenosovej sústavy je technologické
dimenzovanie zariadenia na pripojenie výrobcu, odberate¾a, prevádzkovate¾a distribuènej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré sa urèí pre kadé jednotlivé miesto
pripojenia, v súlade s pravidlami trhu.

(7) Zmluvou o zúètovaní regulaènej elektriny sa zúètovate¾ odchýlok zaväzuje uhradi dodávate¾ovi regulaènej
elektriny, ktorý má s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy uzavretú zmluvu o poskytovaní podporných sluieb
a dodávke regulaènej elektriny, platbu za regulaènú
elektrinu dodanú prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
na základe údajov o mnostve a cene regulaènej elektriny poskytnutých prevádzkovate¾om prenosovej sústavy.

(3) Zmluvou o pripojení do distribuènej sústavy sa
zaväzuje prevádzkovate¾ distribuènej sústavy zabezpeèi v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výke a po splnení obchodných podmienok
a technických podmienok pripoji k distribuènej sústave zariadenie iadate¾a na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpeèi dohodnutú kapacitu vo výke pod¾a zmluvy a iadate¾ sa zaväzuje uhradi cenu za
pripojenie.

(9) Zmluvou o zdruenej dodávke elektriny sa zaväzuje dodávate¾ elektriny dodáva odberate¾ovi elektrinu
vymedzenú mnostvom a èasovým priebehom výkonu,
zabezpeèi distribúciu elektriny do odberného miesta
odberate¾a vrátane súvisiacich sluieb a prevzia za odberate¾a zodpovednos za odchýlku a odberate¾ elektriny sa zaväzuje zaplati dodávate¾ovi elektriny cenu za
dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace
sluby.

(4) Zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa zaväzuje prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy umoni prístup do sústavy a prepravi pre
úèastníka trhu s elektrinou mnostvo elektriny vo výke rezervovanej kapacity v prenosovej sústave a úèastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplati cenu za poskytnutie prenosových a súvisiacich sluieb. V zmluve
o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa
dohodne aj spôsob urèenia kapacity pripojenia do prenosovej sústavy na urèené èasové obdobia; kapacitou
pripojenia do prenosovej sústavy je vyuite¾nos technického dimenzovania pripojenia v kadom jednotlivom mieste pripojenia v urèenom èasovom období v súlade s pravidlami trhu.

(10) Zmluvou o prístupe a podmienkach úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou sa zaväzuje organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou umoni úèastníkovi trhu s elektrinou
úèas na organizovanom krátkodobom cezhraniènom
trhu s elektrinou, vysporiadava uskutoènené obchody
a uhradi úèastníkovi trhu s elektrinou platbu za uskutoènené obchody s elektrinou. Úèastník trhu s elektrinou sa zaväzuje uhradi platbu za uskutoènené obchody s elektrinou a sluby poskytnuté organizátorom
krátkodobého trhu s elektrinou úèastníkovi trhu
s elektrinou.

(5) Zmluvou o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovate¾ distribuènej sústavy rezervova dohodnutú distribuènú kapacitu, umoni prístup do sústavy a prepravi pre
úèastníka trhu s elektrinou mnostvo elektriny výkonovo obmedzené výkou rezervovanej kapacity, vrátane sluieb spojených s pouívaním prenosovej sústavy,

(8) Zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa
zaväzuje úèastník trhu s elektrinou prevzia zodpovednos za odchýlku za iného úèastníka trhu s elektrinou.

(11) Zmluvou o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa prevádzkovate¾ prenosovej sústavy zaväzuje za
podmienok urèených pre cezhranièné prenosy elektriny a pravidlami spolupráce prevádzkovate¾ov prenosových sústav prenies pre subjekt zúètovania z vymedzeného územia alebo na vymedzené územie dohodnuté
mnostvo elektriny a subjekt zúètovania sa zaväzuje
dodriava podmienky urèené pre cezhranièné prenosy
elektriny.
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(12) Zmluvou o poskytovaní podporných sluieb
a dodávke regulaènej elektriny sa poskytovate¾ podporných sluieb zaväzuje poskytnú prevádzkovate¾ovi
prenosovej sústavy dohodnuté mnostvo podporných
sluieb a doda poadované mnostvo regulaènej elektriny v urèenej kvalite na iados prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ prenosovej sústavy
sa zaväzuje zaplati dohodnutú cenu za poskytnuté
podporné sluby; platbu za dodanú regulaènú elektrinu uhrádza zúètovate¾ odchýlok na základe zmluvy
o zúètovaní odchýlky alebo zmluvy o zúètovaní regulaènej elektriny.
(13) Zmluvou o poskytovaní podporných sluieb sa
poskytovate¾ podporných sluieb zaväzuje poskytnú
prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy podporné sluby
a prevádzkovate¾ prenosovej sústavy sa zaväzuje zaplati dohodnutú cenu za poskytnuté podporné sluby.
(14) Zmluvou o vysporiadaní cezhranièných výmen
elektriny sa prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a organizátor organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu
s elektrinou zaväzujú na postupoch a podmienkach platieb spojených s prepravou elektriny medzi susednými
prenosovými sústavami zapojenými do organizovaného
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou.
(15) Náleitosti zmlúv pod¾a odsekov 1 a 14 upravujú pravidlá trhu.
§ 27
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1) Výrobca elektriny má právo
a) pripoji zariadenie na výrobu elektriny do sústavy,
ak spåòa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy; tým nie je dotknuté
ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h),
b) uzatvori zmluvu o prístupe do sústavy, ak spåòa
technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy,
c) dodáva elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení
na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,
d) navrhnú na ekonomicky efektívnom princípe prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy zapojenie vlastných zariadení na výrobu elektriny na úèely poskytnutia podporných sluieb a dodávky regulaènej
elektriny,
e) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach
úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou.
(2) Výrobca elektriny je povinný
a) uzatvori zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovate¾om sústavy,
b) uzatvori zmluvu o zúètovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnos zloi finanènú zábezpeku, so zúètovate¾om odchýlok alebo zmluvu o prenesení zodpovednosti za odchýlku s iným úèastníkom trhu
s elektrinou, ktorý je subjektom zúètovania,
c) umoni prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy montá ur-
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èeného meradla a montá zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto
zariadeniam,
d) intalova a priebene certifikova zariadenia na
poskytovanie podporných sluieb, ak celkový intalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny je vyí ako 50 MW,
e) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy technické
údaje potrebné na zabezpeèenie bezpeènosti a spo¾ahlivosti sústavy,
f) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
technické údaje potrebné na prípravu prevádzky
sústavy vo vetkých jej etapách, a to roènej, mesaènej, týdennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
g) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
údaje potrebné na spracovanie návrhov na rieenie
rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny,
údaje potrebné na úèely vypracovania energetickej
politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj
sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a § 19,
h) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
údaje o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebováva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení,
i) poskytova prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je
pripojený, údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových sluieb a za prevádzkovanie systému, najmä údaje o mnostve elektriny meranej na
svorkách zariadení na výrobu elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebúva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení a dodáva vyrobenú elektrinu koncovým odberate¾om elektriny pripojeným do
distribuènej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu pripojené a ktorej distribúcia
elektriny v uplynulom roku bola niia ako 1 500 000
MWh,
j) poskytova zúètovate¾ovi odchýlok technické údaje
o dodávke elektriny potrebné na vyhodnotenie odchýlok a informácie potrebné na èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu pod¾a
pravidiel trhu,
k) poskytova odberate¾ovi elektriny, prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a na poiadanie ministerstvu
a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov
primárnych energetických zdrojov na vyrobenej
elektrine v predchádzajúcom roku,
l) poskytova odberate¾ovi elektriny, prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a na poiadanie ministerstvu
a úradu informácie o vplyve výroby elektriny na ivotné prostredie,
m) vypracova plán rozvoja výroby elektriny na obdobie
piatich rokov a predloi ho ministerstvu kadoroène do 30. novembra; to neplatí, ak celkový intalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny výrobcu
elektriny je najviac 1 MW,
n) dodriava kvalitu vyrábanej elektriny a sluieb
s tým spojených,
o) zabezpeèi dlhodobo spo¾ahlivé, bezpeèné a efektív-
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ne prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny pri
dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia,
p) zabezpeèi meranie vyrobenej elektriny na svorkách
zariadenia na výrobu elektriny,
q) poskytova úradu kadoroène do 30. mája údaje za
predchádzajúci rok, oèakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri
výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny,
r) vybra a uhradi odvod urèený osobitným predpisom35)
spôsobom pod¾a osobitného predpisu.36)
(3) Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávate¾om elektriny, môe predáva elektrinu formou aukcií pod¾a pravidiel schválených úradom.
(4) Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávate¾om elektriny a bude predáva elektrinu pod¾a odseku 3, je povinný
a) vypracova návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií pod¾a osobitného predpisu,51)
b) predloi úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny
formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok
do 31. októbra kalendárneho roka,
c) dodriava úradom schválené pravidlá pre predaj
elektriny formou aukcií.
§ 28
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy má právo
a) zriaïova a prevádzkova elektronickú komunikaènú sie potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na
zabezpeèenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b) nakupova podporné sluby potrebné na zabezpeèenie poskytovania systémových sluieb na dodranie
kvality dodávky elektriny a na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminaèných a trhových postupov;
v prípade predchádzania ohrozeniu bezpeènosti
a stability sústavy nakupova podporné sluby od
poskytovate¾ov podporných sluieb na vymedzenom
území na základe zmluvy o poskytovaní podporných
sluieb a dodávke regulaènej elektriny alebo zmluvy
o poskytovaní podporných sluieb uzavretej v súlade s prevádzkovým poriadkom,53) pri ohrození bezpeènosti prevádzky prenosovej sústavy na nevyhnutnú dobu aj priamo; priamy nákup podporných
sluieb a zmluvné podmienky priameho nákupu
podporných sluieb je prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy povinný bezodkladne oznámi ministerstvu
a úradu,
c) nakupova elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave transparentným a nediskriminaèným spôsobom,
d) nakupova elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminaèným spôsobom,
51
52
53

) § 40 ods. 3 zákona è. 250/2012 Z. z.
) § 2 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z.
) § 15 ods. 6 zákona è. 250/2012 Z. z.
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e) zabezpeèova v súlade s medzinárodnými záväzkami
regulaènú elektrinu v prípade havarijnej výpomoci
a regulaènú elektrinu v systéme spolupráce prevádzkovate¾ov prenosových sústav,
f) odmietnu prístup do sústavy z dôvodu nedostatku
kapacity sústavy,
g) obmedzi alebo prerui v nevyhnutnom rozsahu
a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku
na náhradu kody okrem prípadov, ak koda vznikla
zavinením prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pri
1. bezprostrednom ohrození ivota, 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 alebo opakovanom neumonení 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 alebo odbere elektriny zariadeniami,
ktoré ohrozujú ivot, 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 výrobca elektriny nezabezpeèil obmedzenie týchto
vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10. neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po predchádzajúcej
výzve,
11. iadosti dodávate¾a elektriny pod¾a § 34 ods. 1
písm. f),
h) zrui miesto pripojenia odberate¾a elektriny, výrobcu elektriny alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy v súlade s pravidlami trhu po predchádzajúcom
vyjadrení dotknutého úèastníka trhu s elektrinou
na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy,
i) vyadova od úèastníkov trhu s elektrinou údaje
potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo vetkých
jej etapách, a to roènej, mesaènej, týdennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy, na riadenie
prevádzky sústavy, na riadenie preaenia sústavy,
na hodnotenie prevádzky sústavy, na finanèné vysporiadanie za poskytovanie systémových sluieb
a za prevádzkovanie systému,
j) vyadova od úèastníkov trhu s elektrinou údaje
potrebné na spracovanie návrhov na rieenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na úèely vypracovania energetickej politiky,
správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy
v rozsahu technických podmienok prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy pod¾a § 19, ako aj údaje potrebné
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na plnenie povinností súvisiacich so zverejòovaním
v rozsahu pod¾a pravidiel trhu,
k) vyadova technické údaje o prepravovanej elektrine;
údaje o èasovom priebehu prenosu, odobratom a dodanom mnostve elektriny a mieste odberu elektriny
zo sústavy a mieste dodávky elektriny do sústavy,
o parametroch prepravovanej elektriny a o vyuití
pridelenej prenosovej kapacity v súlade s uzatvorenými zmluvami,
l) vyadova od ostatných elektroenergetických podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovate¾a prenosovej sústavy vypracúva alebo
spolupracova pri vypracúvaní plánov rozvoja sústavy vrátane sústavy mimo vymedzeného územia
pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,54)
m) meni truktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na zabezpeèenie poadovanej úrovne spo¾ahlivosti
prevádzky sústavy a zabezpeèenie poskytovania systémových sluieb,
n) uzatvori zmluvu o zúètovaní odchýlky v rozsahu
pod¾a pravidiel trhu,
o) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach
úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou.
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný
a) zabezpeèi dlhodobo spo¾ahlivé, bezpeèné a úèinné
prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia,
b) riadi prenos elektriny v sústave na vymedzenom
území,
c) zabezpeèi vyrovnávanie odchýlky sústavy na vymedzenom území v súlade s medzinárodnými pravidlami na základe objektívnych, transparentných a nediskriminaèných postupov,
d) zabezpeèi koordináciu a rozvoj sústavy,
e) dodriava minimálne normy pre údrbu a obnovu
prenosovej sústavy pre udranie kapacity prenosovej sústavy a rozvoj prenosovej sústavy v súlade
s technickými podmienkami pod¾a § 19,
f) zabezpeèi prevádzkyschopnos sústavy,
g) zabezpeèi na transparentnom a nediskriminaènom
princípe okrem plnenia povinností vo veobecnom
hospodárskom záujme prístup do sústavy vrátane
prístupu do sústavy pre cezhranièné výmeny elektriny; v prípade odmietnutia prístupu do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uvies opodstatnené dôvody zaloené na objektívnych a technicky
a ekonomicky odôvodnených kritériách,
h) zabezpeèi na transparentnom a nediskriminaènom
princípe prenos elektriny,
i) zabezpeèi nákup podporných sluieb potrebných
na zabezpeèenie poskytovania systémových sluieb
pre dodranie kvality dodávky elektriny a na zabezpeèenie prevádzkovej spo¾ahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminaèných a trho54

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 714/2009.
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vých postupov; ustanovenie odseku 1 písm. b) tým
nie je dotknuté,
j) zabezpeèi meranie v prenosovej sústave a poskytova namerané údaje jednotlivým úèastníkom trhu
s elektrinou,
k) zabezpeèi poskytovanie systémových sluieb na vymedzenom území vrátane sluieb potrebných na zabezpeèenie bezpeènej prevádzky zariadení na výrobu
elektriny výrobcu elektriny a sluieb poskytovaných
ako reakcia na dopyt,
l) uzatvori zmluvu o pripojení do sústavy s kadým,
kto o to poiada, ak sú splnené technické podmienky
a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
m) uzatvori zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy
a prenose elektriny s kadým, kto o to poiada, ak sú
splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a prenosu elektriny,
n) uzatvori zmluvu o poskytovaní podporných sluieb
a dodávke regulaènej elektriny s poskytovate¾mi
podporných sluieb; v prípade subdodávok pri poskytovaní podporných sluieb sa postupuje pod¾a
pravidiel trhu,
o) uzatvori zmluvu o poskytovaní podporných sluieb
s poskytovate¾mi podporných sluieb; v prípade
subdodávok pri poskytovaní podporných sluieb sa
postupuje pod¾a pravidiel trhu,
p) prija kompenzaèný mechanizmus pre cezhranièné
toky elektriny a podie¾a sa na systéme finanèných
kompenzácií,54)
q) urèi zásady a metódy riadenia preaenia sústavy
a vybera platby vyplývajúce z riadenia preaenia54)
a koordinova prevádzku sústavy so sústavou na
území Európskej únie alebo so sústavou na území
tretích tátov bez zvýhodnenia a diskriminácie medzi vnútrotátnymi a cezhraniènými dodávkami,
r) pride¾ova transparentným a nediskriminaèným
spôsobom prenosovú kapacitu,
s) urèi pravidlá pre vyrovnanie nerovnováhy sústavy
a zabezpeèi dostupnos výrobnej rezervnej kapacity
na úèely operatívneho riadenia sústavy,
t) urèova transparentným a nediskriminaèným spôsobom dostupnú kapacitu prenosovej sústavy
a podmienky jej rezervácie, ako aj podmienky na vrátenie nevyuitej pridelenej prenosovej kapacity
a zverejòova o tom informácie,
u) poskytnú informácie potrebné na zabezpeèenie
bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky prenosovej
sústavy prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy,
s ktorou je prenosová sústava prepojená,
v) poskytnú informácie potrebné na prístup do sústavy,
w) obmedzi prenos elektriny na základe rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 88,
x) predklada úradu informácie o celkovom objeme
cezhraniènej výmeny elektriny vrátane elektriny
poskytnutej v systéme spolupráce prevádzkovate¾ov
prenosových sústav,
y) predklada úradu informácie o objeme dovozu elektriny najneskôr do 15 dní po uplynutí tvrroka,
z) predklada úradu tvrroène bilanciu prenosu elektriny prenosovou sústavou.
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(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je ïalej povinný
a) predklada úradu kadoroène do konca februára
zoznam odberate¾ov elektriny pripojených do prenosovej sústavy, ktorí v priebehu roka zmenili dodávate¾a elektriny, a údaje o mnostve nakúpenej regulaènej elektriny, vlastnej spotrebe elektriny a stratách
v prenosovej sústave za predchádzajúci rok,
b) kadoroène vypracúva plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ïalej len desaroèný plán rozvoja sústavy) a predloi ho
ministerstvu a úradu kadoroène do 30. novembra
na nasledujúcich desa rokov vrátane správy o plnení desaroèného plánu rozvoja sústavy,
c) vypracova v spolupráci s úèastníkmi trhu s elektrinou plán prípravy prevádzky sústavy v etapách roèná, mesaèná, týdenná, denná prevádzka; plán prípravy prevádzky v jednotlivých etapách odsúhlasuje
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a je pre úèastníkov trhu s elektrinou záväzný; podrobnosti ustanovia technické podmienky prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a § 19,
d) vypracova kadoroène havarijné plány sústavy,
e) zverejòova na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny,
f) dodriava kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných sluieb,
g) oznámi odberate¾om elektriny zaèiatok plánovaného obmedzenia alebo preruenia prenosu elektriny
a dobu trvania obmedzenia alebo preruenia, a to
najmenej 15 dní pred plánovaným zaèatím; prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný obnovi prenos elektriny bezodkladne po odstránení príèin,
h) vybra odvod pod¾a osobitného predpisu40) a zaplati
tento odvod na úèet Národného jadrového fondu na
vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,55)
i) pripravova, vyhodnocova a schva¾ova výmenu
elektriny medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území èlenských tátov a medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území
tretích tátov,
j) zabezpeèi efektívne vyuívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích vedení
pri zoh¾adnení vyváenosti medzi nákladmi na ich
výstavbu a prospechom koncových odberate¾ov na
vymedzenom území, pri výstavbe nových spojovacích vedení spolupracova s dotknutými prevádzkovate¾mi prenosových sústav èlenských tátov alebo
tretích tátov,
k) poskytova ministerstvu na poiadanie informácie
a návrhy na rieenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na obdobie piatich rokov a perspektívu zabezpeèenia dodávok elektriny na obdobie
piatich a pätnástich rokov na úèely vypracovania
správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny pod¾a § 88 ods. 2 písm. j), informácie
55

) § 7 ods. 4 zákona è. 238/2006 Z. z.
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o dostupnosti výrobných rezervných kapacít na vymedzenom území, a ak je to potrebné, spolupracova
s prevádzkovate¾mi prenosových sústav susediacich
tátov; pri získavaní potrebných údajov zabezpeèi
ochranu dôverných informácií,
l) urèi minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpeènos a spo¾ahlivos prevádzky sústavy; pri urèení
minimálnych prevádzkových pravidiel spolupracova s prevádzkovate¾mi prepojených prenosových
sústav èlenských tátov a tretích tátov,
m) dodriava minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpeènos a spo¾ahlivos prevádzky sústavy a zabezpeèi prevádzkovú bezpeènos sústavy,
n) zabezpeèi technickú prenosovú rezervnú kapacitu
pre prevádzkovú bezpeènos sústavy a pri jej zabezpeèení spolupracova s prevádzkovate¾mi prepojených prenosových sústav,
o) poskytnú prevádzkovate¾om prepojených prenosových sústav a distribuèných sústav èlenských tátov
alebo tretích tátov, ak je to potrebné, informácie
potrebné na zabezpeèenie prevádzkovej bezpeènosti
sústav v súlade s platnými medzinárodnými tandardmi,
p) oznamova dotknutým odberate¾om elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a dodávate¾ovi poslednej intancie skutoènos, e dodávate¾ elektriny
stratil spôsobilos dodáva elektrinu do odberných
miest odberate¾ov elektriny, s ktorými má dodávate¾
elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny
alebo zmluvu o zdruenej dodávke elektriny,
q) registrova a vies evidenciu registrovaných odberných miest úèastníkov trhu s elektrinou pripojených
do prenosovej sústavy,
r) poskytnú vo¾nú dennú kapacitu na úèely jej alokácie formou aukcie pod¾a pravidiel trhu,
s) zabezpeèi meranie elektriny v prenosovej sústave
vrátane vyhodnocovania merania a poskytova organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dotknutým úèastníkom trhu s elektrinou namerané a vyhodnotené údaje, ako aj informácie potrebné pre
èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite pod¾a pravidiel trhu,
t) poskytova súèinnos organizátorovi krátkodobého
trhu s elektrinou pri èinnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu pod¾a pravidiel
trhu,
u) poskytnú zúètovate¾ovi odchýlok a dotknutým
úèastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na
zúètovanie odchýlok, opravné zúètovanie odchýlok
a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite
pod¾a pravidiel trhu a dodávate¾ovi elektriny údaje
a opravné údaje na úèely vyúètovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite pod¾a pravidiel trhu,
v) zabezpeèi na poiadanie ministerstva spracovanie
analýz rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na úèely vypracovania energetickej politiky a dokumentov pre rozvoj sústavy,
w) na základe iadosti dodávate¾a elektriny konajúceho
v mene odberate¾a elektriny bezodplatne umoni
zmenu registrácie odberného miesta odberate¾a
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elektriny na nového dodávate¾a elektriny v lehote
troch týdòov od doruèenia iadosti; tým nie sú
dotknuté zmluvné záväzky odberate¾a elektriny voèi
prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a predchádzajúcemu dodávate¾ovi elektriny,
x) bezodplatne a nediskriminaèným spôsobom poskytnú odberate¾ovi elektriny, ktorého odberné miesto
je pripojené do jeho sústavy, alebo dodávate¾ovi
elektriny iadajúcemu v mene odberate¾a elektriny,
merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste
v súlade so veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 2 písm. b),
y) poskytnú informácie o právach odberate¾ov elektriny vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom pod¾a § 88 ods. 2 písm. q) odberate¾ovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do
prenosovej sústavy a prenose elektriny, na svojom
webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na poiadanie ich zaslaním odberate¾ovi
elektriny,
z) zabezpeèi zdroje potrebné na prevádzku, údrbu
a rozvoj prenosovej sústavy pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu,2)
aa) postupova pri plnení povinností prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy pod¾a tohto zákona a osobitného
predpisu2) spôsobom, ktorý napomáha integrácii
vnútorného trhu s elektrinou,
ab) zabezpeèi intaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s monosou dia¾kového odpoètu pre
odberné miesto pri výmene urèeného meradla a pre
nové odberné miesto v prípade splnenia podmienok
pod¾a pravidiel trhu,
ac) zverejòova na svojom webovom sídle údaje v rozsahu pod¾a pravidiel trhu.
(4) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný pri
rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy prihliada aj
na zabezpeèenie riadenia energetickej efektívnosti prenosovej sústavy vrátane kapacít prepojenia tak, aby
prenosová sústava bola schopná zabezpeèi energetickú efektívnos aj bez dodatoèných nových investícií do
prenosových zariadení.
(5) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný
ma rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom
pod¾a osobitného predpisu.56) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho tátu, je povinný ma rozhodnutie o udelení certifikácie vydané
úradom pod¾a osobitného predpisu.57)
§ 29
Desaroèný plán rozvoja sústavy
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je pri príprave
desaroèného plánu rozvoja sústavy pod¾a § 28 ods. 3
písm. b) povinný vychádza najmä
a) zo súèasného a predpokladaného budúceho stavu
ponuky a dopytu po kapacite prenosovej sústavy,
b) z primeraných predpokladov výroby elektriny, dodávky elektriny, spotreby elektriny, výmen elektriny
56
57

) § 25 zákona è. 250/2012 Z. z.
) § 28 zákona è. 250/2012 Z. z.
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s inými krajinami, prièom zoh¾adní plán rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu a regionálne investièné
plány.
(2) Desaroèný plán rozvoja sústavy musí obsahova
úèinné opatrenia na zaruèenie primeranosti sústavy
a bezpeènosti dodávok elektriny. Desaroèný plán rozvoja sústavy najmä
a) uvádza hlavné èasti prenosovej sústavy, ktoré je potrebné vybudova alebo zmodernizova v nasledujúcich desiatich rokoch, spolu s predpokladanými termínmi ich realizácie,
b) uvádza vetky investície do prenosovej sústavy, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou prenosovej sústavy,
1. o ktorých realizácii prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy u rozhodol,
2. ktoré sa budú musie realizova v nasledujúcich
troch rokoch,
c) urèuje termíny realizácie investícií pod¾a písmena b).
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný
zoh¾adni v desaroènom pláne rozvoja sústavy rozhodnutie úradu o uloení povinnosti vykona zmenu desaroèného plánu rozvoja sústavy pod¾a odseku 7 vydané
v predchádzajúcich obdobiach.
(4) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný návrh desaroèného plánu rozvoja sústavy konzultova
pred jeho predloením úradu nediskriminaèným
a transparentným spôsobom so vetkými zainteresovanými stranami a umoni im vyjadri sa k nemu. Informáciu o výsledkoch prerokovania predkladá prevádzkovate¾ prenosovej sústavy úradu spolu s desaroèným
plánom rozvoja sústavy.
(5) Úrad konzultuje desaroèný plán rozvoja sústavy
nediskriminaèným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi uívate¾mi sústavy a umoní
im k nemu uplatni v primeranej lehote odôvodnené
pripomienky. Pripomienkami, ktoré sa desaroèného
plánu rozvoja sústavy netýkajú, pripomienkami, ktoré
uplatní osoba, ktorá nie je existujúcim uívate¾om sústavy alebo neuvedie, z akých dôvodov je potenciálnym
uívate¾om sústavy, pripomienkami bez odôvodnenia
a pripomienkami uplatnenými po uplynutí úradom urèenej lehoty, sa úrad nezaoberá. Úrad uverejní informácie o výsledkoch konzultácií vrátane informácie
o poiadavkách existujúcich a potenciálnych uívate¾ov sústavy na realizáciu investícií do prenosovej sústavy na svojom webovom sídle.
(6) Úrad preskúma súlad desaroèného plánu rozvoja
sústavy s poiadavkami na realizáciu investícií do prenosovej sústavy pod¾a odseku 5 a s plánom rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu. Pri pochybnostiach o súlade desaroèného plánu rozvoja sústavy s plánom
rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu úrad konzultuje desaroèný plán rozvoja sústavy s agentúrou.
(7) Úrad uloí prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
povinnos zmeni desaroèný plán rozvoja sústavy
v úradom urèenej primeranej lehote, ak desaroèný
plán rozvoja sústavy nezoh¾adòuje primerané a ekono-
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micky a technicky uskutoènite¾né poiadavky na realizáciu investícií do prenosovej sústavy pod¾a odseku 5,
je v rozpore s plánom rozvoja sústavy pre celú Európsku úniu, alebo nie je vypracovaný v súlade s odsekmi
1 a 3. Úèastníkom konania o uloení povinnosti zmeni desaroèný plán rozvoja sústavy je prevádzkovate¾
prenosovej sústavy. Rozhodnutie o uloení povinnosti
zmeni desaroèný plán rozvoja sústavy je prvým úkonom úradu v konaní. Ustanovenia veobecného predpisu o konaní pred súdmi o odloení vykonate¾nosti rozhodnutia sa nepouijú.
(8) Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaroèného plánu rozvoja sústavy.
(9) Ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy nezrealizuje investíciu, ktorá sa pod¾a desaroèného plánu rozvoja sústavy mala zrealizova v nasledujúcich troch rokoch pod¾a odseku 2 písm. b), v lehote pod¾a odseku 2
písm. c), táto investícia je pod¾a najnovieho desaroèného plánu rozvoja sústavy stále oprávnená, úrad zabezpeèí realizáciu danej investície prijatím nasledujúcich opatrení:
a) uloí prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy povinnos zrealizova danú investíciu v lehote urèenej
úradom,
b) ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy nesplní povinnos uloenú úradom pod¾a písmena a), uskutoèní
úrad v súvislosti s danou investíciou výberové konanie,
v ktorom umoní transparentným a nediskriminaèným
spôsobom úèas vetkým investorom; úspený investor
uskutoèòuje investíciu na vlastnú zodpovednos.
(10) Úrad opatrenie pod¾a odseku 9 písm. a) neprijme,
ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy preukáe, e mu
v realizácii investície bráni prekáka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, a nemono rozumne predpoklada,
e by túto prekáku alebo jej následky mohol prevádzkovate¾ prenosovej sústavy odvráti alebo prekona.
(11) Ak úrad prijme opatrenie pod¾a odseku 9 písm. a),
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný zrealizova investíciu v lehote urèenej úradom. Ak úrad prijme
opatrenie pod¾a odseku 9 písm. b), prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný poskytnú investorom vetky
informácie potrebné na realizáciu investície, pripoji
nové elektroenergetické zariadenia do prenosovej sústavy a vyvinú vetko úsilie, ktoré mono od neho spravodlivo poadova, s cie¾om u¾ahèi realizáciu investície.
(12) Ak úrad zabezpeèí realizáciu investície do prenosovej sústavy prijatím opatrenia pod¾a odseku 9, zmluvy
obsahujúce finanèné dojednania súvisiace s realizáciou
týchto investícií do prenosovej sústavy nadobudnú
úèinnos a ich schválením úradom.
§ 30
Oddelenie prevádzkovania prenosovej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný
vlastni prenosovú sústavu.
(2) Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené
a) vykonáva èinnos výroby elektriny, dodávky elek58
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triny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou
vykonávajúcou èinnos výroby elektriny, dodávky
elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu, a zároveò priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad
prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prenosovou sústavou alebo si v súvislosti s nimi uplatòova akéko¾vek právo,
b) priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo nad prenosovou sústavou a zároveò vykonáva èinnos výroby
elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu
alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s òou
uplatòova akéko¾vek právo,
c) voli, vymenúva alebo inak ustanovova tatutárny
orgán, èlenov tatutárneho orgánu, èlenov dozornej
rady alebo prokuristu prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy a vykonáva èinnos výroby elektriny alebo
dodávky elektriny alebo priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou èinnos výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo
si v súvislosti s òou uplatòova akéko¾vek právo,
d) by èlenom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu
alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej èinnos výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo
orgánu, ktorý koná v mene takejto osoby, a zároveò
tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu, èlenom dozornej rady alebo prokuristom prevádzkovate¾a prenosovej sústavy.
(3) Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa
rozumie najmä
a) právo vykonáva hlasovacie práva v spoloènosti,
b) právo voli, vymenúva alebo inak ustanovova èlenov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo
kontrolného orgánu orgánu podniku alebo orgánu,
ktorý koná v mene podniku,
c) podiel na základnom imaní vyí ako polovica.
(4) Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, tátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická
osoba zriadená zákonom na plnenie úloh vo verejnom
záujme58) alebo právnická osoba zriadená tátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, dva samostatné tátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby zriadené zákonom na plnenie úloh vo verejnom
záujme alebo právnické osoby zriadené tátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, z ktorých jedna vykonáva kontrolu nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a druhá vykonáva kontrolu nad osobou
vykonávajúcou èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s òou uplatòuje akéko¾vek práva, sa nepovaujú za
tú istú osobu.
(5) Povinnos pod¾a odseku 1 sa povauje za splnenú
aj vtedy, ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je jedným zo zakladate¾ov právnickej osoby, ktorá koná ako
prevádzkovate¾ prenosovej sústavy v dvoch alebo viacerých èlenských tátoch, alebo v takejto osobe nadobud-

) Napríklad § 27 a 40a zákona è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov.
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ne úèas a prenechá takejto osobe prenosovú sústavu
na úèel jej prevádzkovania. To neplatí, ak osobu pod¾a
predchádzajúcej vety zaloí alebo v nej nadobudne
úèas osoba, ktorej nezávislos nie je overená prísluným orgánom èlenského tátu v konaní o certifikácii
obdobnom konaniu o certifikácii pod¾a osobitného
predpisu2) a ktorá nie je schválená a urèená za prevádzkovate¾a prenosovej sústavy èlenským tátom.
(6) Výrobca elektriny, dodávate¾ elektriny, výrobca
plynu alebo dodávate¾ plynu nie je oprávnený nadobudnú kontrolu nad osobou vykonávajúcou èinnos
prenosu elektriny v èlenskom táte, ktorá nie je súèasou vertikálne integrovaného podniku. Osoba vykonávajúca èinnos výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu nie je oprávnená
nadobudnú kontrolu nad prevádzkovate¾om prenosovej sústavy, ktorý nie je súèasou vertikálne integrovaného podniku.
(7) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy nesmie poskytnú osobám, ktoré sa podie¾ajú na jeho èinnosti,
ani obchodné informácie získané pri svojej èinnosti,
ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) alebo
iné obchodné informácie dôverného charakteru osobám vykonávajúcim èinnos výroby elektriny alebo dodávky elektriny okrem prípadov, ak je poskytnutie takých informácií nevyhnutné na uzatvorenie alebo
plnenie zmluvy s osobou vykonávajúcou èinnos výroby elektriny alebo dodávky elektriny. Prevádzkovate¾
prenosovej sústavy je povinný prija opatrenia potrebné na splnenie povinnosti pod¾a prvej vety a monitorova plnenie týchto opatrení osobami, ktoré sa podie¾ajú
na jeho èinnosti.
(8) Na úèely odseku 2 písm. b) a c) sa za osobu vykonávajúcu èinnos výroby elektriny alebo dodávky elektriny nepovauje koncový odberate¾, ak priamo alebo
prostredníctvom osôb, nad ktorými vykonáva kontrolu
samostatne alebo spoloène s inými, vykonáva èinnos
výroby elektriny alebo dodávky elektriny, ak po zoh¾adnení objemu elektriny vyrobenej osobami, nad ktorými
vykonáva kontrolu samostatne alebo spoloène s inými,
je v celoroènom priemere èistým spotrebite¾om elektriny, a trby z predaja elektriny, ktorú predáva tretím
stranám, sú v porovnaní s trbami z jeho inej obchodnej èinnosti nepatrné.
§ 31
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a
distribuènej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy má právo
a) zriaïova a prevádzkova elektronickú komunikaènú sie potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na
zabezpeèenie prenosu informácií potrebných na
automatizáciu riadenia v súlade s osobitným predpisom,2)
b) nakupova elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v sústave transparentným a nediskriminaèným spôsobom,
59

) § 17 a 20 Obchodného zákonníka.
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c) nakupova elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminaèným spôsobom,
d) odmietnu prístup do sústavy z dôvodu nedostatku
kapacity sústavy,
e) obmedzi alebo prerui bez nároku na náhradu
kody okrem prípadov, ak koda vznikla zavinením
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu
elektriny pri
1. bezprostrednom ohrození ivota, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2. stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze,
3. neoprávnenom odbere elektriny, a to a do nahradenia kody spôsobenej neoprávneným odberom
a splnenia podmienok pod¾a § 46 ods. 5, ak sa
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, dodávate¾
elektriny a odberate¾ elektriny nedohodnú inak,
4. zabránení alebo opakovanom neumonení 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 alebo odbere elektriny zariadeniami,
ktoré ohrozujú ivot, 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 alebo neplnení povinností pod¾a § 35
ods. 2 písm. g) a § 36 ods. 2 písm. d),
11. iadosti dodávate¾a elektriny pod¾a § 34 ods. 1
písm. f),
f) vybavi odberné miesto technickým zariadením regulujúcim ve¾kos odberu,
g) vyadova od úèastníkov trhu s elektrinou údaje
potrebné na prípravu a riadenie prevádzky sústavy
vo vetkých jej etapách, a to roènej, mesaènej, týdennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy
a na finanèné vysporiadanie za poskytovanie systémových sluieb a za prevádzkovanie systému,
h) prenies svoju zodpovednos za odchýlku úèastníka
trhu s elektrinou na iného úèastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku,
i) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach
úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
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a) zabezpeèi spo¾ahlivé, bezpeèné a úèinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia
a energetickú úèinnos,
b) zabezpeèi uívate¾om distribuènej sústavy nediskriminaèné podmienky na pripojenie do sústavy,
c) zabezpeèi prístup do sústavy na transparentnom
a nediskriminaènom princípe okrem plnenia povinností vo veobecnom hospodárskom záujme; v prípade odmietnutia prístupu do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uvies opodstatnené
dôvody zaloené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách,
d) zabezpeèi rozvoj a prevádzkyschopnos sústavy
tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným poiadavkám úèastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribuènej sústavy a distribúciu
elektriny,
e) zabezpeèi distribúciu elektriny,
f) zabezpeèi meranie elektriny v sústave a poskytova
namerané údaje jednotlivým úèastníkom trhu
s elektrinou v rozsahu a kvalite pod¾a pravidiel trhu,
g) uzatvori zmluvu o zúètovaní odchýlky so zúètovate¾om odchýlok, ak nepreniesol svoju zodpovednos za
odchýlku na iného úèastníka trhu s elektrinou pod¾a odseku 1 písm. h),
h) uzatvori zmluvu o pripojení do sústavy s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do
sústavy,
i) uzatvori zmluvu o prístupe do distribuènej sústavy
a distribúcii elektriny s kadým, kto o to poiada, ak
sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a distribúcie elektriny,
j) pride¾ova transparentným a nediskriminaèným
spôsobom distribuènú kapacitu,
k) urèova transparentným a nediskriminaèným spôsobom podmienky rezervácie distribuènej kapacity
a zverejòova o tom informácie,
l) poskytnú informácie potrebné na zabezpeèenie
bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky distribuènej
sústavy prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy, s ktorou je sústava prepojená,
m) poskytnú informácie potrebné na prístup do sústavy,
n) poskytova informácie nevyhnutné na zabezpeèenie
spolupráce s inými prevádzkovate¾mi sústav,
o) pripoji do distribuènej sústavy elektroenergetické
zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie do
piatich pracovných dní, ak sú splnené technické
podmienky a obchodné podmienky pripojenia do
sústavy,
p) obmedzi distribúciu elektriny na základe a v rozsahu rozhodnutia ministerstva pod¾a § 88,
q) kadoroène vypracova plán rozvoja sústavy na obdobie piatich rokov a predloi ho ministerstvu kadoroène do 30. novembra vrátane správy o plnení
plánu rozvoja distribuènej sústavy za predchádzajúci rok; to neplatí, ak je do distribuènej sústavy pre60
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vádzkovate¾a distribuènej sústavy pripojených
najviac 100 000 odberných miest,
r) vypracova v spolupráci s prevádzkovate¾mi distribuèných sústav na vymedzenom území a prevádzkovate¾om prenosovej sústavy plán prípravy prevádzky
sústavy na prísluný rok,
s) vypracova kadoroène havarijné plány sústavy
a vypracova plány obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike pod¾a pokynov prevádzkovate¾a prenosovej sústavy,
t) miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle oznámi odberate¾om elektriny
zaèiatok plánovaného obmedzenia alebo preruenia
distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo preruenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným zaèatím; prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je
povinný obnovi distribúciu elektriny bezodkladne
po odstránení príèin; oznamovacia povinnos nevzniká pri vykonávaní nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých
obmedzenie alebo preruenie distribúcie elektriny
neprekroèí 20 minút v priebehu 24 hodín; prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný vyvinú primerané úsilie, aby zabránil kodám, ktoré z dôvodu
obmedzenia alebo preruenia distribúcie elektriny
môu odberate¾om elektriny vzniknú,
u) zverejòova na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribuènej sústavy a distribúcie
elektriny,
v) dodriava kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných sluieb,
w) vybra odvod pod¾a osobitného predpisu40) a zaplati
tento odvod na úèet Národného jadrového fondu na
vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,55)
x) registrova a vies evidenciu registrovaných odberných miest úèastníkov trhu s elektrinou pripojených
do distribuènej sústavy na èasti vymedzeného územia,
y) predklada úradu kadoroène do 31. januára zoznam odberate¾ov elektriny pripojených do distribuènej sústavy, ktorí v priebehu predchádzajúceho
roku zmenili dodávate¾a elektriny,
z) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
technické údaje potrebné na prípravu prevádzky
sústavy vo vetkých jej etapách, a to roènej, mesaènej, týdennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
aa) zmeni výku dennej distribuènej kapacity na základe iadosti uívate¾a distribuènej sústavy do 15 dní
odo dòa doruèenia iadosti, a to aj poèas trvania
zmluvy o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny uzavretej na jeden rok; prílohou k iadosti sú doklady, ktoré preukazujú, e odberate¾
elektriny vlastnou èinnosou nezavinil prípady odôvodòujúce iados o zmenu výky dennej distribuènej kapacity; iados o zmenu výky dennej distribuènej kapacity je moné poda v týchto prípadoch:
1. závaná priemyselná havária,60)
2. váne ekonomické dôvody nezavinené odberate-

) § 2 písm. h) zákona è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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¾om elektriny, ktoré majú za následok zastavenie
výroby, zánik spoloènosti alebo vyhlásenie konkurzu,
ab) vies evidenciu saností odberate¾ov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a kadoroène
predklada údaje z evidencie saností úradu do 28.
februára nasledujúceho roka.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je ïalej povinný
a) zabezpeèova pravidelnú údrbu a obnovu distribuènej sústavy na udranie kapacity distribuènej
sústavy,
b) dodriava minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpeènos a spo¾ahlivos prevádzky sústavy a zabezpeèi prevádzkovú bezpeènos sústavy,
c) zabezpeèi technickú distribuènú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpeènos sústavy a pri jej zabezpeèení spolupracova s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy na vymedzenom území,
d) oznamova dotknutým odberate¾om elektriny a dodávate¾ovi poslednej intancie skutoènos, e dodávate¾ elektriny stratil spôsobilos dodáva elektrinu
do odberných miest odberate¾ov elektriny, s ktorými
má dodávate¾ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o zdruenej dodávke elektriny,
e) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
údaje potrebné na finanèné vysporiadanie za poskytovanie systémových sluieb a za prevádzkovanie
systému,
f) urèi pre odberate¾a elektriny typový diagram odberu elektriny, ak odberate¾ elektriny nemá naintalované zariadenie na priebehové meranie elektriny;
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
oznámi urèený typový diagram dodávate¾ovi elektriny a zúètovate¾ovi odchýlok,
g) 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 a kvalite pod¾a pravidiel trhu,
h) poskytnú zúètovate¾ovi odchýlok druhy typových
diagramov s príslunými parametrami urèené na
nasledujúci rok do 30. septembra predchádzajúceho roka,
i) poskytnú zúètovate¾ovi odchýlok a dotknutým
úèastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na
zúètovanie odchýlok, opravné zúètovanie odchýlok
a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite
pod¾a pravidiel trhu a dodávate¾ovi elektriny údaje
a opravné údaje na úèely vyúètovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite pod¾a pravidiel trhu,
j) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
údaje potrebné na spracovanie návrhov na rieenie
rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny,
údaje potrebné na úèely vypracovania energetickej
politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj
sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a § 19,
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k) poskytnú dispeèingu informácie o plánovaných výmenách elektriny po cezhranièných vedeniach, ktoré nie sú súèasou prenosovej sústavy na vymedzenom území,
l) na základe iadosti odberate¾a elektriny mimo domácnosti alebo dodávate¾a elektriny konajúceho
v mene odberate¾a elektriny bezodplatne umoni
zmenu registrácie odberného miesta odberate¾a
elektriny na nového dodávate¾a elektriny v lehote
troch týdòov od doruèenia iadosti; tým nie sú
dotknuté zmluvné záväzky odberate¾a elektriny voèi
prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy a predchádzajúcemu dodávate¾ovi elektriny,
m) bezodplatne a nediskriminaèným spôsobom poskytnú odberate¾ovi elektriny, ktorého odberné miesto
je pripojené do sústavy prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, alebo dodávate¾ovi elektriny iadajúcemu v mene odberate¾a elektriny merané údaje
o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so veobecne záväzným právnym predpisom vydaným
pod¾a § 95 ods. 2 písm. b),
n) poskytnú informácie o právach odberate¾ov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom pod¾a
§ 88 ods. 2 písm. q) odberate¾ovi elektriny, s ktorým
má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribuènej
sústavy a distribúcii elektriny, na svojom webovom
sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo
na poiadanie ich zaslaním odberate¾ovi elektriny,
o) vies evidenciu zranite¾ných odberate¾ov elektriny
v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené
do jeho sústavy, a písomne informova o tejto skutoènosti prevádzkovate¾a nadradenej distribuènej
sústavy, písomne informova týchto odberate¾ov
elektriny o kadom plánovanom obmedzení alebo
preruení distribúcie elektriny do ich odberných
miest, plánované preruenie distribúcie elektriny
vykona a po tom, èo zranite¾ný odberate¾ elektriny
potvrdil prijatie informácie o preruení distribúcie
elektriny, a umoni komunikáciu týchto odberate¾ov elektriny priamo s prevádzkovate¾om distribuènej sústavy na úèel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie zranite¾ných
odberate¾ov elektriny v domácnosti a komunikácii
so zranite¾nými odberate¾mi elektriny ustanovujú
pravidlá trhu; evidencia zranite¾ných odberate¾ov
elektriny v domácnosti obsahuje
1. meno, priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. kontaktné telefónne èíslo, faxové èíslo, adresu
elektronickej poty, ak ich má,
4. dátum narodenia,
5. adresu odberného miesta,
6. èíslo odberného miesta zranite¾ného odberate¾a
elektriny,
p) intalova inteligentné meracie systémy pod¾a § 42,
q) zabezpeèi intaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s monosou dia¾kového odpoètu pre
odberné miesto pri výmene urèeného meradla a pre
nové odberné miesto v prípade splnenia podmienok
pod¾a pravidiel trhu,
r) uhradi dodávate¾ovi elektriny kompenzácie, ktoré
dodávate¾ elektriny vyplatil odberate¾ovi elektriny
pod¾a § 17 ods. 1 písm. a) iesteho bodu za chybné
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alebo oneskorené vyúètovanie platby, ak bolo spôsobené chybným alebo oneskoreným poskytnutím
údajov o spotrebe elektriny zo strany prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
s) po zmene dodávate¾a elektriny do desiatich pracovných dní bezplatne poskytnú namerané údaje
o spotrebe pôvodnému a novému dodávate¾ovi elektriny na základe odpoètu urèeného meradla alebo
odpoètu urèeného meradla vykonanom na základe
vzájomne odsúhlaseného stavu urèeného meradla
medzi prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a odberate¾om alebo ním povereným dodávate¾om elektriny.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
pri rozhodovaní o rozvoji distribuènej sústavy prihliada aj na zabezpeèenie riadenia energetickej efektívnosti distribuènej sústavy tak, aby distribuèná sústava
bola schopná zabezpeèi energetickú efektívnos aj bez
dodatoèných nových investícií do distribuèných zariadení.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
vypracova program súladu, v ktorom urèí opatrenia
na zabezpeèenie nediskriminaèného správania prevádzkovate¾a distribuènej sústavy. Program súladu
urèí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na
vylúèenie moného diskriminaèného správania prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(6) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
spolu s výroènou správou61) prevádzkovate¾a distribuènej sústavy zverejòova výroènú správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci
rok vypracovanú osobou povinnou zabezpeèi súlad
pod¾a § 32 ods. 8 písm. b).
(7) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
uskutoèòova prepravu elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení, ktorým sa zabezpeèuje preprava elektriny z èasti územia Európskej únie
alebo z èasti územia tretích tátov na vymedzené územie alebo na èas vymedzeného územia a ktoré nespája
prenosovú sústavu s prenosovou sústavou èlenského
tátu alebo s prenosovou sústavou tretích tátov, v súlade s podmienkami schválenými úradom. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný vypracova podmienky prepravy elektriny distribuènou sústavou
pod¾a predchádzajúcej vety a predloi ich na schválenie úradu najneskôr 40 dní pred zaèiatkom obdobia, na
ktoré sa takáto prevádzka poaduje; úrad podmienky
prepravy elektriny distribuènou sústavou pod¾a predchádzajúcej vety schváli najneskôr 10 dní pred zaèiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka poaduje,
ak nie sú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi.41)
(8) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
prednostne pripoji zariadenia výrobcu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie a kombinovanou výrobou
do svojej sústavy po úhrade ceny za pripojenie, ak výrobca spåòa obchodné podmienky a technické pod61

) § 20 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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mienky pripojenia do sústavy tak, aby bola zachovaná
bezpeènos, spo¾ahlivos a stabilita prevádzky sústavy.
(9) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
zabezpeèi riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a § 32 ods. 8.
(10) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
predloi úradu kadú zmluvu medzi ním a inou osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného podniku, do 15 dní po jej uzavretí.
(11) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorého roèná distribúcia elektriny je niia ako 1 500 GWh, je povinný odovzda údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových sluieb a za prevádzkovanie
systému prevádzkovate¾ovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vdy za prísluný mesiac do siedmeho dòa nasledujúceho mesiaca.
§ 32
Oddelenie prevádzkovania distribuènej sústavy
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, musí by nezávislý z h¾adiska právnej subjektivity, formy, organizácie a 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, e osoby zodpovedné za riadenie distribuènej
sústavy sa priamo ani nepriamo nepodie¾ajú na riadení èinností výroby, prenosu a dodávky elektriny
integrovaného podniku,
b) prijatím opatrení, ktorým sa zabezpeèí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribuènej
sústavy; osoby zodpovedné za riadenie distribuènej
sústavy nesmú ma priamo alebo sprostredkovane
majetkovú úèas na podnikaní inej osoby, ktorá je
súèasou toho istého integrovaného podniku ako
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ani od nej prijíma podiel na zisku alebo iné majetkové plnenie;
odmeòovanie osôb zodpovedných za riadenie distribuènej sústavy nesmie iadnym spôsobom závisie
od hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovate¾a distribuènej sústavy,
c) tým, e rozhodovacie práva, ktoré sa viau k majetku
potrebnému na prevádzkovanie, údrbu alebo rozvoj
distribuènej sústavy, sú nezávislé od rozhodovacích
práv, ktoré sa viau k inému majetku integrovaného
podniku; prevádzkovate¾ distribuènej sústavy musí
disponova zdrojmi vrátane ¾udských, technických,
materiálnych a finanèných zdrojov, ktoré sú potrebné na úèely prevádzkovania, údrby, a rozvoja distribuènej sústavy; nevyluèuje sa existencia vhodných
mechanizmov, ktorými sa zabezpeèí právo na ochra-
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nu majetku integrovaného podniku; integrovaný
podnik môe schva¾ova roèný finanèný plán prevádzkovate¾a distribuènej sústavy a urèi mieru zadlenia prevádzkovate¾a distribuènej sústavy; integrovaný podnik nemá právo vydáva pokyny týkajúce
sa kadodennej 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) vypracovaním programu súladu pod¾a § 31 ods. 5,
e) vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a odsekov 4 a 8.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje
alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpeèi súlad po predchádzajúcom súhlase úradu. Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpeèi,
aby ním vymenovaná alebo inak ustanovená osoba povinná zabezpeèi súlad
a) spåòala podmienky nezávislosti pod¾a odseku 5,
b) mala odbornú prax v elektroenergetike v dåke najmenej piatich rokov; ak je osobou povinnou zabezpeèi súlad právnická osoba, poiadavku odbornej praxe v elektroenergetike musí spåòa jej zodpovedný zástupca,
c) mala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak je osobou povinnou zabezpeèi súlad právnická osoba, poiadavku vysokokolského vzdelania
musí spåòa jej zodpovedný zástupca,
d) mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej
úloh pod¾a odseku 8; podmienkami na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpeèi súlad sú aj
zmluvné podmienky týkajúce sa dåky a skonèenia
jej zmluvného vzahu s prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a jej odmeòovania,
e) ak vykonáva èinnos pre prevádzkovate¾a distribuènej sústavy v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzahu, bola vo veciach týkajúcich sa plnenia
jej úloh pod¾a odseku 8 v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(5) Osoba povinná zabezpeèi súlad nesmie
a) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných
alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy, alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovate¾
distribuènej sústavy, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonáva èinnos v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom
vzahu alebo by s takouto osobou alebo osobami
priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom
62

) § 63 Zákonníka práce.
) § 68 Zákonníka práce.
64
) § 63 ods. 4 a 5 a § 68 ods. 2 Zákonníka práce.
63
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vzahu; iným zmluvným vzahom nie je zmluvný
vzah zaloený zmluvou o pripojení do prenosovej
sústavy, zmluvou o pripojení do distribuènej sústavy, zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvou o prístupe do distribuènej
sústave a distribúcii elektriny, zmluvou o prevzatí
zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o zdruenej dodávke elektriny a zmluvou o dodávke elektriny pre
vlastnú spotrebu odberate¾a,
b) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných
alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo
alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu
s osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, alebo osobou, ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého
vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; iným zmluvným vzahom nie je zmluvný vzah zaloený zmluvou
o pripojení do prenosovej sústavy, zmluvou o pripojení do distribuènej sústavy, zmluvou o prístupe do
prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvou
o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
zmluvou o zdruenej dodávke elektriny a zmluvou
o dodávke elektriny pre vlastnú spotrebu odberate¾a.
(6) Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej
zabezpeèi súlad sa vyaduje predchádzajúci súhlas
úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním
alebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a odseku 4.
Na odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad sa vyaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti
dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad.
Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho
súhlasu pod¾a tohto odseku do troch týdòov odo dòa
doruèenia úplnej iadosti prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy, predpokladá sa, e úrad vydal rozhodnutie
o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad oznámi prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy deò doruèenia úplnej iadosti o predchádzajúci súhlas.
(7) Odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad je podmienkou skonèenia pracovného pomeru osoby povinnej
zabezpeèi súlad, ktorá vykonáva èinnos v pracovnom
pomere, výpoveïou62) alebo okamitým skonèením pracovného pomeru zo strany zamestnávate¾a;63) lehoty
pod¾a Zákonníka práce na skonèenie pracovného pomeru výpoveïou alebo okamitým skonèením pracovného
pomeru64) poèas konania o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad neplynú.
(8) Osoba povinná zabezpeèi súlad je povinná
a) sledova plnenie programu súladu,
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b) vypracova a kadoroène do 30. apríla predloi úradu
výroènú správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie
opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c) vydáva prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy odporúèania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d) bezodkladne informova úrad o kadom závanom
poruení programu súladu.
(9) Kadý, kto sa podie¾a na èinnosti prevádzkovate¾a
distribuènej sústavy, je povinný poskytnú osobe povinnej zabezpeèi súlad informácie a doklady potrebné
na plnenie úloh pod¾a odseku 8 a poskytnú jej ïaliu
potrebnú súèinnos.
(10) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
kona tak, aby nedolo k jeho zámene s dodávate¾om
elektriny alebo výrobcom elektriny, ktorý je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného podniku.
(11) Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje sluby pre menej ako 100 000 pripojených odberate¾ov, sa nevzahujú povinnosti pod¾a § 31 ods. 5, 6, 9
a 10, povinnosti pod¾a odsekov 1 a 10 a povinnosti
pod¾a § 96 ods. 21.
(12) Pri plnení povinností pod¾a odsekov 1 a 3 sa primerane pouijú ustanovenia prvej a druhej èasti Obchodného zákonníka.
§ 33
Riadenie sústavy na vymedzenom území
(1) Sústavu na vymedzenom území riadi dispeèing,
ktorý je zodpovedný za bezpeènú a spo¾ahlivú prevádzku sústavy, za operatívne riadenie sústavy a za urèovanie kapacít na vyuitie spojovacích vedení.
(2) Dispeèing zriaïuje prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy na zabezpeèenie riadenia výroby elektriny
a spotreby elektriny na vymedzenom území a na zabezpeèenie spolupráce s dispeèingmi na území èlenských
tátov a s dispeèingmi na území tretích tátov.
(3) Výrobca elektriny môe poadova od dispeèingu
prednostné zapojenie zariadení na výrobu elektriny,
ktoré vyrábajú elektrinu z obnovite¾ných zdrojov, kombinovanou výrobou alebo z domáceho uhlia.
(4) Dispeèing je povinný
a) zabezpeèova dodriavanie pravidiel operatívneho
riadenia sústavy v spolupráci s prevádzkovate¾mi
prenosových sústav na území Európskej únie a na
území tretích tátov,
b) urèi transparentným a nediskriminaèným spôsobom pravidlá riadenia sústavy a pravidlá vyuívania
spojovacích vedení, prièom prihliada na povinnosti
uloené vo veobecnom hospodárskom záujme, ako
aj na technické obmedzenia sústavy,
c) zverejni pravidlá riadenia sústavy a pravidlá prevádzkovania sústavy na webovom sídle prevádzkovate¾a prenosovej sústavy,
d) vyhlási obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike
pri stave núdze pod¾a § 20,
e) urèi opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.
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(5) Dispeèing má právo na informácie od dodávate¾a
elektriny a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou o objeme vetkých plánovaných obchodných
transakcií na vymedzenom území a od prevádzkovate¾a
distribuènej sústavy o plánovaných výmenách elektriny po cezhranièných vedeniach, ktoré nie sú súèasou
prenosovej sústavy na vymedzenom území.
(6) 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 na vymedzenom území.
(7) Dispeèing prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
je povinný
a) zabezpeèova dodriavanie pravidiel pre vzájomné
vyuívanie prepojení distribuèných sústav na èasti
vymedzeného územia a pravidiel pre vyuívanie 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.
(8) Dispeèingy na vymedzenom území alebo na èasti
vymedzeného územia sú povinné navzájom spolupracova. Dispeèing je nadradený dispeèingu prevádzkovate¾a distribuènej sústavy.
(9) Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispeèingami 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 8. Dispeèerský
poriadok po schválení úradom vydá prevádzkovate¾
prenosovej sústavy a je záväzný pre vetkých úèastníkov trhu s elektrinou.
§ 34
Práva a povinnosti dodávate¾a elektriny
(1) Dodávate¾ elektriny má právo
a) na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú
zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose
elektriny s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy
alebo uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribuènej
sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovate¾om
distribuènej sústavy,
b) na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu
o zúètovaní odchýlky úèastníka trhu s elektrinou so
zúètovate¾om odchýlok,
c) dodáva elektrinu odberate¾ovi elektriny,
d) zúèastòova sa organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach
úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou,
e) na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúètovate¾a odchýlok na úèely vyúètovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúètovania v rozsahu
a kvalite pod¾a pravidiel trhu a údajov a opravných
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údajov od prevádzkovate¾a sústavy na úèely vyúètovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite pod¾a
pravidiel trhu,
f) poiada prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy o preruenie
alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny odberate¾ovi elektriny, s ktorým má dodávate¾
elektriny uzatvorenú zmluvu o zdruenej dodávke
elektriny, ak odberate¾ elektriny podstatne poruuje
zmluvu o zdruenej dodávke elektriny aj po doruèení
predchádzajúceho písomného upozornenia.
(2) Dodávate¾ elektriny je povinný
a) uzatvori so zúètovate¾om odchýlok zmluvu o zúètovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnos zloi finanènú zábezpeku; táto povinnos sa nevzahuje na prevádzkovate¾a miestnej distribuènej sústavy, ktorý
dodáva elektrinu koncovým odberate¾om elektriny
pripojeným do jeho miestnej distribuènej sústavy
a preniesol svoju zodpovednos za odchýlku na iného
úèastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 7,
b) poskytova zúètovate¾ovi odchýlok technické údaje
o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,
c) poskytova odberate¾ovi elektriny informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických
zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávate¾om na úèel jej dodávky odberate¾om elektriny
vrátane odberate¾ov elektriny mimo vymedzeného
územia v predchádzajúcom roku; pri poskytovaní
týchto informácií zoh¾adní dodávate¾ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných èlenských tátoch
a v tretích tátoch; informácie je povinný poskytnú
na poiadanie aj ministerstvu a úradu,
d) poskytova informácie odberate¾ovi elektriny o vplyve
výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávate¾om na úèel jej dodávky odberate¾om elektriny vrátane odberate¾ov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na ivotné prostredie,
vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, alebo
uvies odkaz na verejný zdroj týchto informácií; pri
poskytovaní týchto informácií zoh¾adní dodávate¾ aj
elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných èlenských tátoch a v tretích tátoch; informácie je povinný poskytnú na poiadanie aj ministerstvu a úradu,
e) obmedzi dodávku elektriny z èlenských tátov
a z tretích tátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva pod¾a § 88,
f) ak je dodávate¾om elektriny poskytujúcim univerzálnu slubu,
1. uzatvori zmluvu o zdruenej dodávke elektriny
na vymedzenom území pod¾a § 17 ods. 1 s kadým
odberate¾om elektriny v domácnosti, ktorý o to
poiada a splní obchodné podmienky dodávate¾a
elektriny,
2. informova na svojom webovom sídle a na svojich
obchodných miestach odberate¾a elektriny v domácnosti o monosti uzatvori zmluvu o zdruenej dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna sluba,
65
66

) § 45 ods. 6 zákona è. 250/2012 Z. z.
) § 52 a 54 Obèianskeho zákonníka.
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3. vypracova obchodné podmienky poskytovania
univerzálnej sluby pod¾a osobitného predpisu65)
a predloi ich a kadú ich zmenu na schválenie
úradu najneskôr 30 dní pred dòom nadobudnutia
ich platnosti; nový dodávate¾ elektriny predkladá
obchodné podmienky poskytovania univerzálnej
sluby úradu na schválenie do 30 dní po doruèení
povolenia; obchodné podmienky poskytovania
univerzálnej sluby musia spåòa poiadavky
ustanovení Obèianskeho zákonníka o spotrebite¾ských zmluvách,66) musia obsahova spôsob predaja elektriny a reklamaèný poriadok, musia by
formulované jasne a zrozumite¾ne a nesmú obsahova ustanovenia, ktoré neprimeraným spôsobom saujú alebo znemoòujú výkon práv odberate¾a elektriny v domácnosti,
4. zverejni obchodné podmienky poskytovania univerzálnej sluby a kadú ich zmenu na svojom webovom sídle; kadú zmenu obchodných podmienok
poskytovania univerzálnej sluby je dodávate¾ elektriny povinný zverejni na svojom webovom sídle
najmenej 30 dní pred úèinnosou tejto zmeny,
5. poskytova informácie v súlade s § 17 ods. 1
písm. b), d) a e),
g) nakupova vo veobecnom hospodárskom záujme
elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnovite¾ných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z domáceho uhlia,
h) poskytova koncovému odberate¾ovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
i) poskytova dispeèingu informácie o objeme vetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území,
j) poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy
údaje v rozsahu pod¾a technických podmienok prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a § 19 potrebné na spracovanie návrhov na rieenie rovnováhy
medzi ponukou a dopytom elektriny a na úèely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny,
k) poskytnú informácie o právach odberate¾ov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom pod¾a
§ 88 ods. 2 písm. q) odberate¾ovi elektriny, s ktorým
má uzatvorenú zmluvu o zdruenej dodávke elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na poiadanie ich zaslaním
odberate¾ovi elektriny,
l) vybra a uhradi odvod urèený osobitným predpisom35)
spôsobom pod¾a osobitného predpisu,36)
m) bezodplatne umoni odberate¾ovi elektriny zmenu
dodávate¾a elektriny,
n) uchováva údaje o obchodoch medzi dodávate¾om
elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na
úèel jej ïalieho predaja, alebo prevádzkovate¾mi
prenosovej sústavy týkajúcich sa zmlúv o dodávke
elektriny poèas piatich rokov nasledujúcich po
roku, ktorého sa týkajú, a tieto údaje poskytova na
poiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému
úradu Slovenskej republiky, iným tátnym orgánom
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v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii; na úèely tohto
ustanovenia sa zmluvou o dodávke elektriny rozumie zmluva o dodávke elektriny okrem zmluvy oh¾adom derivátu týkajúceho sa elektriny; derivátom týkajúcim sa elektriny je finanèný nástroj pod¾a
osobitného predpisu,67) ktorý sa týka elektriny,
o) uchováva údaje o obchodoch medzi dodávate¾om
elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na
úèel jej ïalieho predaja, alebo prevádzkovate¾mi
prenosovej sústavy týkajúcich sa derivátov týkajúcich sa elektriny poèas piatich rokov nasledujúcich
po roku, ktorého sa týkajú, v súlade s osobitným
predpisom, ktorý vydá Komisia, a tieto údaje poskytova na poiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným tátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii,
p) vies evidenciu saností odberate¾ov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a kadoroène
predklada údaje z evidencie saností úradu
do 28. februára nasledujúceho roka,
q) poiada prevádzkovate¾a distribuènej sústavy o vyradenie odberného miesta odberate¾a elektriny zo
svojej bilanènej skupiny ku dòu ukonèenia zmluvy
o dodávke elektriny.
(3) Informácie pod¾a odseku 2 písm. c), d) a h) musia
by spo¾ahlivé; dodávate¾ elektriny je ich povinný
uvies na vyhotovenej faktúre za dodávku elektriny alebo v materiáli zasielanom súèasne s takouto faktúrou
a v propagaèných materiáloch zasielaných koncovým
odberate¾om elektriny. Informácie pod¾a odseku 2
písm. c) je dodávate¾ elektriny povinný uvádza spôsobom, ktorý je pre odberate¾a elektriny zrozumite¾ný
a ktorý umoní ich jednoduchú porovnate¾nos s obdobnými informáciami poskytovanými inými dodávate¾mi dodávajúcimi elektrinu na vymedzenom území.
(4) Úrad môe poiada dodávate¾a elektriny poskytujúceho univerzálnu slubu o predloenie návrhu
zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej sluby, ak obchodné podmienky poskytovania
univerzálnej sluby nespåòajú poiadavky pod¾a odseku 2 písm. f) tretieho bodu alebo ak sa úrad dôvodne
domnieva, e dodávate¾ elektriny uplatòuje obchodné
podmienky poskytovania univerzálnej sluby neprimeraným alebo diskriminaèným spôsobom.
(5) Dodávate¾ elektriny poskytujúci univerzálnu slubu je povinný vypracova a predloi úradu do 30 dní
odo dòa doruèenia odôvodnenej iadosti úradu pod¾a
odseku 4 návrh zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej sluby v rozsahu vyadovanom
úradom. Úrad môe poiada dodávate¾a elektriny poskytujúceho univerzálnu slubu o zmenu návrhu pod¾a
predchádzajúcej vety do 30 dní odo dòa jeho predloenia, ak je návrh pod¾a predchádzajúcej vety v rozpore
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi;68) ustanovenie predchádzajúcej vety sa pouije primerane.
(6) Dodávate¾ elektriny poskytujúci univerzálnu
slubu je povinný zmeni obchodné podmienky posky67
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tovania univerzálnej sluby v súlade s návrhom
predloeným úradu, ak úrad nepoiada o zmenu takéhoto návrhu v lehote pod¾a odseku 5, do 40 dní odo dòa
uplynutia tejto lehoty.
(7) Dodávate¾ elektriny je povinný vies evidenciu odberate¾ov elektriny v domácnosti, ktorá obsahuje
1. meno, priezvisko a dátum narodenia odberate¾a
elektriny v domácnosti,
2. adresu trvalého pobytu odberate¾a elektriny v domácnosti,
3. adresu odberného miesta,
4. èíslo odberného miesta,
5. dátum, od ktorého je odberate¾ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberate¾ov elektriny
v domácnosti.
(8) Ak dodávate¾ elektriny nemá k dispozícii údaje
potrebné na splnenie povinnosti pod¾a odseku 2
písm. c) alebo d) týkajúce sa èasti elektriny nakúpenej
na úèel jej dodávky odberate¾om elektriny vrátane odberate¾ov elektriny mimo vymedzeného územia, pouije namiesto skutoèných údajov týkajúcich takejto èasti
elektriny súhrnné tatistické údaje za predchádzajúci
rok týkajúce sa elektriny vyrobenej v tých èlenských
tátoch, v ktorých sú takéto údaje dostupné.
(9) Dodávate¾ elektriny môe predáva elektrinu formou aukcií pod¾a pravidiel schválených úradom.
(10) Dodávate¾ elektriny, ktorý bude predáva elektrinu pod¾a odseku 9, je povinný
a) vypracova návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií pod¾a osobitného predpisu,51)
b) predloi úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny
formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok
do 31. októbra kalendárneho roka,
c) dodriava úradom schválené pravidlá pre predaj
elektriny formou aukcií.
§ 35
Práva a povinnosti odberate¾a elektriny
(1) Odberate¾ elektriny má právo
a) uzatvori zmluvu o dodávke elektriny s dodávate¾om
elektriny; odmietnutie uzatvori zmluvu o dodávke
elektriny musí dodávate¾ elektriny odôvodni,
b) uzatvori zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy
a prenose elektriny s prevádzkovate¾om prenosovej
sústavy alebo zmluvu o prístupe do distribuènej
sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovate¾om
distribuènej sústavy, ak tieto sluby nezabezpeèil
dodávate¾ elektriny,
c) na pripojenie do sústavy, ak odberné elektrické zariadenie odberate¾a elektriny spåòa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia; tým nie
je dotknuté ustanovenie § 11 ods. 13 a 15 a § 28
ods. 1 písm. h),
d) uzatvori zmluvu o pripojení vlastného zariadenia
na výrobu elektriny do sústavy s prevádzkovate¾om
prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om distri-

) § 5 ods. 1 písm. e) a g) zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
68
) Napríklad § 52 a 54 Obèianskeho zákonníka, zákon è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 24 zákona è. 250/2012 Z. z.
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buènej sústavy, ak spåòa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia,
prenies svoju zodpovednos za odchýlku úèastníka
trhu s elektrinou na iného úèastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku v súlade s § 15 ods. 7,
zúèastòova sa organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúètovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého
trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach
úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou,
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúètovate¾a odchýlok na úèely vyúètovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúètovania v rozsahu
a kvalite pod¾a pravidiel trhu,
na bezplatnú zmenu registrácie svojho odberného
miesta na nového dodávate¾a elektriny v lehote do
troch týdòov od doruèenia iadosti,
bezodplatne získa merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 2
písm. b),
na priamu komunikáciu oh¾adom vetkých technických záleitostí pripojenia s prevádzkovate¾om sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, bez
oh¾adu na to, èi má s prevádzkovate¾om sústavy uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy
a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny,
uzatvori zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávate¾mi elektriny súèasne v súlade s podmienkami pod¾a pravidiel trhu; to neplatí pre odberate¾a
elektriny v domácnosti.

(2) Odberate¾ elektriny je povinný
a) uzatvori v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b)
so zúètovate¾om odchýlok zmluvu o zúètovaní odchýlky úèastníka trhu s elektrinou, ktorá obsahuje
aj povinnos zloi finanènú zábezpeku, ak nepreniesol svoju zodpovednos za odchýlku na iného
úèastníka trhu s elektrinou pod¾a odseku 1 písm. e),
b) umoni prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy montá
urèeného meradla a zariadenia na prenos informácií
o nameraných údajoch a prístup k urèenému meradlu,4)
c) udriava odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým poiadavkám,
d) spåòa technické podmienky a obchodné podmienky
pripojenia a prístupu do sústavy,
e) dodriava pokyny dispeèingu a dispeèingu prevádzkovate¾a príslunej sústavy, do ktorej je odberate¾
elektriny pripojený,
f) poskytova príslunému prevádzkovate¾ovi sústavy
a zúètovate¾ovi odchýlok technické údaje obsiahnuté v zmluvách pod¾a odseku 1 písm. a) a b),
g) prija technické opatrenia, ktoré zabránia monosti
ovplyvni kvalitu dodávky elektriny,
h) uhradi odvod urèený osobitným predpisom35) spôsobom pod¾a osobitného predpisu.36)
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§ 36
Práva a povinnosti odberate¾a elektriny v domácnosti
(1) Odberate¾ elektriny v domácnosti má právo
a) na ochranu pod¾a § 17 vrátane práva na univerzálnu
slubu,
b) na pripojenie vlastného zariadenia na výrobu elektriny do distribuènej sústavy, ak splní technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribuènej sústavy.
(2) Odberate¾ elektriny v domácnosti je povinný
a) umoni prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy
montá urèeného meradla a nevyhnutný prístup
k urèenému meradlu,
b) udriava odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
c) spåòa technické podmienky a obchodné podmienky
pripojenia do sústavy,
d) prija zodpovedajúce technické opatrenia oznámené
prevádzkovate¾om distribuènej sústavy na zabránenie monosti ovplyvni kvalitu dodávanej elektriny,
e) uhradi odvod urèený osobitným predpisom35) spôsobom pod¾a osobitného predpisu.36)
§ 37
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 organizátora krátkodobého trhu s elektrinou 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 vyhodnocovanie organizovaného
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou,
b) zúètovanie odchýlok,
c) súvisiace èinnosti, najmä
1. správu a zber nameraných údajov v rozsahu pod¾a pravidiel trhu,
2. centrálnu fakturáciu v rozsahu pod¾a pravidiel
trhu.
(5) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má
právo
a) na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od úèastníkov organizovaného krátkodobého cezhranièného 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 a kvalite pod¾a pravidiel trhu,
c) odstúpi od zmluvy o zúètovaní odchýlky a od zmlu-
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vy o prístupe a podmienkach úèasti na organizovanom krátkodobom cezhraniènom 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.2)
(6) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný
a) organizova organizovaný krátkodobý cezhranièný
trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpeèi
vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou,
b) na základe vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou zabezpeèova
zúètovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou úèastníkom organizovaného krátkodobého cezhranièného
trhu s elektrinou,
c) vyhodnocova odchýlky subjektov zúètovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzda subjektom zúètovania a prevádzkovate¾ovi prenosovej
sústavy,
d) na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpeèova
v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminaènými pravidlami zúètovanie a vysporiadanie odchýlok subjektom zúètovania,
e) na základe údajov poskytnutých prevádzkovate¾om
prenosovej sústavy zabezpeèova zúètovanie a vysporiadanie regulaènej elektriny,
f) uverejòova na svojom webovom sídle parametre obstaranej regulaènej elektriny v rozsahu pod¾a pravidiel trhu,
g) podie¾a sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdáva ich ministerstvu a úradu,
h) zverejni na svojom webovom sídle druhy typových
diagramov dodávky elektriny s príslunými parametrami,
i) vies evidenciu subjektov zúètovania; zverejni aktuálny zoznam subjektov zúètovania na svojom webovom sídle,
j) vies evidenciu správy a zberu nameraných údajov
v rozsahu pod¾a pravidiel trhu,
k) vykonáva centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich èinností pre
subjekty zúètovania v rozsahu pod¾a pravidiel trhu,
l) sprístupni namerané údaje dotknutým úèastníkom
trhu s elektrinou; podrobnosti upraví prevádzkový
poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
m) oznámi prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúètovania, ktorý má v príslunej distribuènej sústave registrované odberné miesto.
(7) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný vypracova a predloi úradu na schválenie obchodné podmienky organizovania a vyhodnocovania
organizovaného krátkodobého cezhranièného trhu
s elektrinou a podmienky vyhodnotenia a zúètovania
odchýlok v rozsahu pod¾a pravidiel trhu a po schválení
úradom ich zverejni na svojom webovom sídle.
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(8) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvori zmluvu o zúètovaní odchýlky so subjektom zúètovania a umoni obchodova na organizovanom krátkodobom cezhraniènom 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 organizovanom krátkodobom
cezhraniènom trhu s elektrinou.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ FORMY VÝROBY ELEKTRINY
§ 38
Výroba elektriny z domáceho uhlia
(1) Ministerstvo môe vo veobecnom hospodárskom
záujme a z dôvodu bezpeènosti dodávok elektriny rozhodnutím uloi 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,
c) dodávate¾ovi elektriny prednostne dodáva elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia.
(2) Prednostné právo platí len dovtedy, kým výroba
elektriny z domáceho uhlia neprekroèí 15 % z celkového vyrobeného mnostva elektriny potrebnej na pokrytie spotreby elektriny na vymedzenom území. Prednostné právo sa nevzahuje 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 tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
(4) Ministerstvo je povinné rozhodnutie zverejni vo
vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva.
TRETIA HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 39
Elektrická prípojka a odberné zariadenie
(1) Elektrická prípojka je zariadenie nízkeho napätia,
vysokého napätia, ve¾mi vysokého napätia a zvlá vysokého napätia, ktoré je urèené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberate¾a elektriny do prenosovej sústavy alebo distribuènej sústavy.
(2) Elektrická prípojka sa zaèína odboèením elektrického vedenia od distribuènej sústavy alebo prenosovej
sústavy smerom k odberate¾ovi elektriny alebo je súèasou distribuènej sústavy alebo prenosovej sústavy.
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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 povauje jeho odboèenie od
vzduného alebo káblového vedenia.
(3) Elektrická prípojka nízkeho napätia sa konèí pri
vonkajom vedení hlavnou domovou poistkovou skriòou, pri káblovom vedení hlavnou domovou káblovou
skriòou, ktoré sú súèasou elektrickej prípojky a sú
umiestnené na verejne prístupnom mieste. Ak hlavná
domová poistková skriòa na objekte nie je zriadená,
vonkajia elektrická prípojka sa konèí na poslednom
podpernom bode alebo na hranici objektu odberate¾a
elektriny.
(4) Elektrická prípojka vysokého napätia a ve¾mi vysokého napätia sa konèí pri vzdunom vedení kotvovými izolátormi na odberate¾ovej stanici, pri káblovom vedení káblovou koncovkou v odberate¾ovej stanici;
kotvové izolátory a káblové koncovky sú súèasou prípojky.
(5) Elektrické vedenie, ktoré slúi na pripojenie viacerých odberate¾ov elektriny z jednej elektrickej prípojky, nie je súèasou 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
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, údrbu a opravy tak,
aby elektrická prípojka neohrozila ivot, zdravie a majetok osôb alebo nespôsobovala poruchy v distribuènej
sústave alebo v prenosovej sústave. Zasahova do elektrickej prípojky môe 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,
údrbu a opravu elektrickej prípojky, ak o to poiada
vlastník.
(9) Odberným elektrickým zariadením je zariadenie,
ktoré slúi na odber elektriny a ktoré je moné pripoji
do prenosovej sústavy alebo do distribuènej sústavy,
alebo na elektrickú prípojku. Odberné elektrické zariadenie zriaïuje, prevádzkuje a za údrbu, bezpeènú
a spo¾ahlivú prevádzku zodpovedá osoba, ktorá s prevádzkovate¾om sústavy uzatvorila zmluvu o pripojení.
Osoba, ktorá s prevádzkovate¾om sústavy uzatvorila
zmluvu o pripojení, je povinná udriava odberné elektrické zariadenie v technicky zodpovedajúcom stave
a poskytova na poiadanie prevádzkovate¾ovi sústavy
v lehote do 90 dní odo dòa vyiadania technické údaje
a správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúky; ak
nepredloí poadované údaje a správy prevádzkovate-
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¾ovi sústavy v lehote 90 dní, povauje sa jej odberné
elektrické zariadenie za technicky nevyhovujúce.
(10) Ak iadate¾ 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
poiada vlastníka nehnute¾nosti o súhlas so zriadením odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky. Vlastník nehnute¾nosti je povinný tejto
iadosti vyhovie, ak nepreukáe, e v dôsledku zriadenia odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky budú neprimeraným spôsobom poruené
jeho práva; ustanovenie odseku 12 tým nie je dotknuté.
Odmietnutie iadosti je povinný vlastník nehnute¾nosti
odôvodni.
(11) Odberate¾ elektriny je povinný umoni bezodplatne prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy prenos a distribúciu elektriny cez odberné elektrické zariadenie, ktoré je
pripojené do prenosovej sústavy alebo do distribuènej
sústavy zasluèkovaním.
(12) Vlastník nehnute¾nosti alebo správca nehnute¾nosti je povinný
a) umoni prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy
montá urèeného meradla a nevyhnutný prístup
k urèenému meradlu,
b) umoni dodávku elektriny odberate¾ovi elektriny
v domácnosti, ktorý sa v nehnute¾nosti nachádza
a má oprávnenie na uívanie tejto nehnute¾nosti,
c) udriava odberné elektrické zariadenie, ktoré slúi
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 vlastníctve alebo v správe, prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy,
e) umoni v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovate¾ovi
distribuènej sústavy prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré má vo vlastníctve alebo
v správe.
(13) Akýko¾vek zásah do odberného elektrického zariadenia, ktorým prechádza nemeraná elektrina bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, je zakázaný.
§ 40
Meranie elektriny
(1) Meranie elektriny v prenosovej sústave je povinný
zabezpeèi prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a meranie elektriny v distribuènej sústave prevádzkovate¾ distribuènej sústavy. Meranie elektriny pod¾a prvej vety
môe na základe zmluvy s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾om distribuènej sústavy vykonáva aj iná odborne spôsobilá osoba. Mera
odber elektriny je moné len urèeným meradlom.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
vykona fyzický odpoèet urèeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené urèeným meradlom
s dia¾kovým odpoètom kadoroène; pre odberate¾a
elektriny mimo domácnosti kadoroène k 31. decem-
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bru, najneskôr do 30 dní po skonèení roka. Fyzickým odpoètom urèeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpoèet urèeného meradla vykonaný na základe
vzájomne odsúhlaseného stavu urèeného meradla medzi
prevádzkovate¾om distribuènej sústavy a odberate¾om.
Spotreba elektriny urèená fyzickým odpoètom na odbernom mieste vykonanom v èase po riadne uzatvorenom
koneènom zúètovaní odchýlok daného odberného miesta
za relevantné obdobie nemá vplyv na výku odchýlky urèenej na úèely u riadne uzatvoreného koneèného zúètovania odchýlok; podrobnosti upravia pravidlá trhu.
(3) Montá urèeného meradla zabezpeèuje výrobca
elektriny, prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy a vlastník priameho vedenia na vlastné náklady. Úpravy na umiestnenie urèeného meradla zabezpeèuje odberate¾ elektriny a výrobca
elektriny na vlastné náklady.
(4) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy má právo zabezpeèi proti
neoprávnenej manipulácii elektrickú prípojku a odberné elektrické zariadenie a po urèené meradlo.
(5) Akýko¾vek zásah do urèeného meradla a obvodov
urèeného meradla v rozpore s osobitným predpisom69)
je zakázaný.
(6) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný zabezpeèi overenie urèených meradiel pod¾a osobitného predpisu.69)
(7) Ak má odberate¾ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov urèeným meradlom alebo zistí na
urèenom meradle chybu, poiada prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a distribuènej
sústavy o preskúanie. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný do 30 dní od doruèenia písomnej iadosti zabezpeèi preskúanie urèeného meradla. Prevádzkovate¾
prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy je povinný poèas preskúavania urèeného meradla zabezpeèi náhradné urèené meradlo. Ak sa zistí
chyba urèeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú pod¾a osobitného predpisu,70) náklady spojené
s preskúaním a výmenou uhradí prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy. Ak neboli na urèenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú pod¾a osobitného
predpisu, uhradí náklady spojené s preskúaním a výmenou ten, kto o preskúanie a výmenu poiadal.
(8) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný písomne informova odberate¾a elektriny o termíne plánovanej výmeny
urèeného meradla aspoò 15 dní vopred; to neplatí, ak
odberate¾ elektriny súhlasí s neskorím oznámením
termínu plánovanej výmeny urèeného meradla; pri neplánovanej výmene urèeného meradla bezodkladne
oznámi odberate¾ovi elektriny termín výmeny urèeného
meradla. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy pri výmene urèeného
meradla je povinný informova odberate¾a elektriny
o stave odobratého mnostva elektriny a zároveò je po69
70
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vinný oznámi stav urèeného meradla pred výmenou
a stav nového urèeného meradla po výmene. Ak sa odberate¾ elektriny nezúèastní výmeny urèeného meradla, je prevádzkovate¾ sústavy povinný písomne informova odberate¾a elektriny o výmene, stave urèeného
meradla pred výmenou a stave nového urèeného meradla po výmene a uskladni demontované urèené meradlo minimálne po dobu 60 dní na úèel umonenia
kontroly stavu urèeného meradla zo strany odberate¾a
elektriny.
(9) Výrobca elektriny alebo koncový odberate¾ elektriny je povinný umoni 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 mnostva elektriny. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy je povinný oznámi výrobcovi elektriny alebo
koncovému odberate¾ovi elektriny s tým súvisiace preruenie dodávky elektriny.
(10) Koeficient prepoètu zaaenia na zvykový diagram distribuènej sústavy sa urèuje vo výke jeden; podrobnosti upravia pravidlá trhu.
§ 41
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia
na výrobu elektriny
(1) Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný zabezpeèi výrobca
elektriny na vlastné náklady. Mera vyrobenú elektrinu
je moné len urèeným meradlom. Miestom merania sú
svorky intalovaného generátora v zariadení na výrobu
elektriny.
(2) Výrobca elektriny je povinný zabezpeèi overenie
urèených meradiel pod¾a osobitného predpisu.69)
(3) Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný vykona výrobca
elektriny
a) priebehovým meraním elektriny s dia¾kovým odpoètom údajov, ak celkový intalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW; v prípade zariadení na výrobu
elektriny z obnovite¾ných zdrojov bez obmedzenia
intalovaného výkonu,
b) priebehovým meraním bez dia¾kového odpoètu údajov v ostatných zariadeniach.
(4) Výrobca elektriny je povinný zabezpeèi intaláciu
zariadení na meranie meteorologických údajov pri vetkých zariadeniach na výrobu elektriny zo slneènej energie, ak celkový intalovaný výkon zariadenia je viac ako
100 kW, a namerané údaje poskytova prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy v súlade s pravidlami trhu.
(5) Výrobca elektriny je povinný bezodkladne písomne informova prevádzkovate¾a regionálnej distribuènej sústavy a prevádzkovate¾a sústavy, do ktorej je pripojený, o
a) výmene urèeného meradla,

) Zákon è. 142/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 19 ods. 6 zákona è. 142/2000 Z. z. v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
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b) hodnotách odpoètu urèeného meradla pred výmenou a po výmene.
(6) Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpeèi výrobca elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je
pripojené do sústavy toho prevádzkovate¾a, do ktorého
sústavy je celé mnostvo vyrobenej elektriny dodávané,
okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny
urèeným meradlom, ktorým je vybavené odovzdávacie
miesto výrobcu elektriny; odovzdávacím miestom je
miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného
alebo viacerých meracích bodov.
(7) Výrobca elektriny skutoènos alebo zmenu skutoènosti pod¾a odseku 6 bezodkladne písomne oznámi
úradu.
§ 42
Inteligentné meracie systémy
(1) Ministerstvo, v spolupráci s úradom, prevádzkovate¾mi regionálnych distribuèných sústav a ostatnými
úèastníkmi trhu s elektrinou, vypracuje analýzu ekonomických prínosov vyplývajúcich zo zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov a nákladov na ich obstaranie, intaláciu a prevádzku pre
jednotlivé kategórie koncových odberate¾ov elektriny.
(2) Na základe analýzy pod¾a odseku 1 ministerstvo
v spolupráci s úradom urèí kategórie koncových odberate¾ov elektriny, pre ktoré je preukázaná opodstatnenos vyuitia inteligentných meracích systémov, a uloí
prevádzkovate¾ovi sústavy povinnos zavies inteligentné meracie systémy minimálne v rozsahu 80 % odberných miest spadajúcich do takto urèených kategórií
koncových odberate¾ov elektriny.
(3) Úrad zoh¾adní náklady na obstaranie, intaláciu
a prevádzku inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberate¾ov elektriny pod¾a odseku 1 v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie
po obstaraní a intalácii inteligentných meracích systémov a ich uvedení do prevádzky.
(4) Úèastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytnú
prevádzkovate¾ovi sústavy súèinnos pri intalácii
a prevádzke inteligentných meracích systémov spôsobom a za podmienok ustanovených veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 1
písm. h).
§ 43
Ochranné pásma
(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaïujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je urèený na zabezpeèenie spo¾ahlivej a plynulej prevádzky a na
zabezpeèenie ochrany ivota a zdravia osôb a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajieho nadzemného elek71
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trického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodièa. Vzdialenos obidvoch rovín od krajných vodièov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
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,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) 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 kadú stranu.
(4) V ochrannom pásme vonkajieho nadzemného
elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov pod¾a odseku 14 zakázané
a) zriaïova stavby,71) kontrukcie a skládky,
b) vysádza a pestova trvalé porasty s výkou presahujúcou 3 m,
c) vysádza a pestova trvalé porasty s výkou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodièa vzduného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladòova ¾ahko hor¾avé alebo výbuné 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 výkou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od
krajného vodièa vzduného vedenia mono len vtedy,
ak je zabezpeèené, e tieto porasty pri páde nemôu pokodi vodièe vzduného vedenia.
(6) Vlastník nehnute¾nosti je povinný umoni prevádzkovate¾ovi vonkajieho nadzemného elektrického
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten úèel umoni
prevádzkovate¾ovi vonkajieho nadzemného elektrického
vedenia udriava priestor pod vedením a vo¾ný pruh pozemkov (bezlesie) so írkou 4 m po oboch stranách vonkajieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenos sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od
krajného vodièa nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
(7) Ochranné pásmo vonkajieho 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 vonkajieho podzemného
elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov pod¾a odseku 14 zakázané
a) zriaïova stavby, kontrukcie, skládky, vysádza trvalé porasty a pouíva osobitne aké mechanizmy,

) § 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
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b) vykonáva bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovate¾a elektrického vedenia zemné práce a iné èinnosti, ktoré by mohli ohrozi elektrické vedenie, spo¾ahlivos a bezpeènos prevádzky, prípadne sai
prístup k elektrickému vedeniu.

lekomunikaèné vedenia a ïalie zariadenia alebo by
s nimi v súbehu za predpokladu, e kriovanie neohrozí
ivot, zdravie alebo majetok osôb.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
a) vonkajieho vyhotovenia 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) vonkajieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na
hranicu objektu elektrickej 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.

Preloka elektroenergetického rozvodného zariadenia

(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 a 9 je osoba, ktorá
zriaïuje stavby alebo vykonáva èinnos, ktorou sa
môe priblíi k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámi takúto èinnos prevádzkovate¾ovi prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ovi distribuènej sústavy
a vlastníkovi priameho vedenia a dodriava nimi urèené podmienky.
(12) Kadý prevádzkovate¾, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na
jednosmerný prúd s monosou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich pokodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prija opatrenia na ochranu
týchto vedení a informova o tom prevádzkovate¾a podzemného elektrického vedenia.
(13) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku
9 písm. a), ak osobitné predpisy72) neustanovujú inak.
(14) Zriaïova stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia mono iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovate¾a sústavy. Súhlas prevádzkovate¾a sústavy na zriadenie stavby v ochrannom
pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom
pre územné konanie a stavebné konanie.
(15) Stavby, kontrukcie, 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.
§ 44
Kriovanie a súbeh elektroenergetického zariadenia
Zariadenie prenosovej sústavy, distribuènej sústavy,
priameho vedenia a elektrickej prípojky môe kriova
pozemné komunikácie, eleznièné trate, vodné toky, te72

§ 45
(1) Prelokou elektroenergetického rozvodného zariadenia na úèely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
(2) Náklady na preloku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradi ten, kto potrebu
preloky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického
rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preloky vyvolal, nedohodnú inak. Preloku elektroenergetického
rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovate¾ sústavy alebo za podmienok ním urèených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelokou nemení.
§ 46
Neoprávnený odber elektriny
(1) Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny
a) bez uzavretej zmluvy o
1. pripojení do prenosovej sústavy alebo o pripojení
do distribuènej sústavy alebo v rozpore s touto
zmluvou,
2. dodávke alebo zdruenej dodávke elektriny,
3. zúètovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti
za odchýlku, alebo
4. prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii elektriny,
b) bez urèeného meradla alebo s urèeným meradlom,
ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberate¾a
elektriny nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
c) meraný urèeným meradlom, na ktorom bolo poruené zabezpeèenie proti neoprávnenej manipulácii
a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, alebo urèeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovate¾om sústavy,
d) ak odberate¾ elektriny zabránil prerueniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovate¾a distribuènej sústavy neumonil preruenie distribúcie elektriny vykonané na základe
iadosti dodávate¾a, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o zdruenej dodávke elektriny; takýto odber sa
povauje za neoprávnený odo dòa, keï odberate¾
elektriny zabránil prerueniu distribúcie elektriny
alebo neumonil preruenie distribúcie elektriny.
(2) Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto
elektrinu odoberal, povinný uhradi skutoène vzniknutú kodu. Ak nemono vyèísli skutoène vzniknutú
kodu na základe objektívnych a spo¾ahlivých podkladov, pouije sa spôsob výpoètu kody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený veobecne

) Napríklad § 26 zákona è. 541/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 95
ods. 1 písm. i).
(3) Ak ide o prvý neoprávnený odber elektriny odberate¾a elektriny v domácnosti meraný meradlom umiestneným na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo
poruené zabezpeèenie proti neoprávnenej manipulácii pod¾a odseku 1 písm. c), výka kody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny sa urèí ako cena neoprávnene odobratého mnostva elektriny urèeného
pomocou odberového diagramu. Na výpoèet kody spôsobenej druhým a ïalím takýmto neoprávneným odberom elektriny na tom istom odbernom mieste sa pouije postup pod¾a odseku 2.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je oprávnený
vykona potrebné technické opatrenia v distribuènej
sústave na úèel zabránenia neoprávnenému odberu
elektriny.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je oprávnený
vyiada pred obnovením distribúcie elektriny do odberného miesta, v ktorom bol opakovane zistený neoprávnený odber elektriny, rekontrukciu elektrickej
prípojky vrátane umiestnenia urèeného meradla na verejne prístupnom mieste v zmysle platných obchodných podmienok a technických podmienok pripojenia.
TVRTÁ ÈAS
PLYNÁRENSTVO
PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚÈASTNÍKOV TRHU
S PLYNOM
§ 47
Základné zmluvné vzahy na trhu s plynom
(1) Zmluvou o dodávke plynu sa zaväzuje dodávate¾
plynu dodáva plyn v dohodnutom mnostve odberate¾ovi plynu a odberate¾ plynu sa zaväzuje zaplati dodávate¾ovi plynu za dodaný plyn dohodnutú cenu.
(2) Zmluvou o pripojení do prepravnej siete sa zaväzuje prevádzkovate¾ prepravnej siete pripoji plynárenské zariadenie iadate¾a do prepravnej siete po splnení
technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia do prepravnej siete.
(3) Zmluvou o pripojení do distribuènej siete sa zaväzuje prevádzkovate¾ distribuènej siete pripoji plynové
zariadenie iadate¾a do distribuènej siete po splnení
technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia do distribuènej siete.
(4) Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave
plynu sa zaväzuje prevádzkovate¾ prepravnej siete zabezpeèi dohodnutú pevnú prepravnú kapacitu alebo
preruite¾nú prepravnú kapacitu, poskytnú prístup
do siete a zabezpeèi prepravu plynu zo vstupného
bodu do výstupného bodu poèas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej pevnej prepravnej kapacity alebo preruite¾nej prepravnej kapacity a úèastník
trhu s plynom sa zaväzuje zaplati cenu za poskytnutie
prepravných a súvisiacich sluieb; v prípade zmluvy
o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s preru-
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ite¾nou prepravnou kapacitou môe prevádzkovate¾
prepravnej siete za dohodnutých podmienok prepravnú kapacitu prerui alebo zníi.
(5) Zmluvou o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu sa zaväzuje prevádzkovate¾ distribuènej
siete prideli úèastníkovi trhu s plynom dohodnutú
distribuènú kapacitu, poskytnú prístup do siete a zabezpeèi distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu poèas celého zmluvného obdobia do
úrovne dohodnutej distribuènej kapacity a úèastník
trhu s plynom sa zaväzuje zaplati cenu za poskytnutie
distribuèných a súvisiacich sluieb.
(6) Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladòovaní
plynu sa zaväzuje prevádzkovate¾ zásobníka po splnení
podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a zásobníka prideli úèastníkovi trhu s plynom dohodnutú pevnú uskladòovaciu kapacitu alebo
preruite¾nú uskladòovaciu kapacitu a zabezpeèi
uskladòovanie plynu poèas celého zmluvného obdobia
do úrovne dohodnutej pevnej uskladòovacej kapacity
alebo preruite¾nej uskladòovacej kapacity a úèastník
trhu s plynom sa zaväzuje zaplati za uskladòovacie
a súvisiace sluby; v prípade zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu s preruite¾nou prepravnou kapacitou môe prevádzkovate¾ zásobníka za
dohodnutých podmienok uskladòovaciu kapacitu prerui alebo zníi.
(7) Zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku
úèastník trhu s plynom v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete prenesie zodpovednos za odchýlku na
svojho dodávate¾a plynu. Zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku výrobca plynu v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a distribuènej siete prenesie zodpovednos
za odchýlku na svojho odberate¾a plynu.
(8) Zmluvou o zdruenej dodávke plynu sa dodávate¾
plynu zaväzuje dodáva plyn odberate¾ovi plynu v dohodnutom mnostve, zabezpeèi distribúciu plynu do
odberného miesta odberate¾a plynu vrátane súvisiacich sluieb a prevzia zodpovednos za odchýlku odberate¾a plynu a odberate¾ plynu sa zaväzuje zaplati dodávate¾ovi plynu cenu za dodaný plyn a súvisiace
sluby.
(9) Náleitosti zmlúv pod¾a odsekov 1 a 8 upravujú
pravidlá trhu.
§ 48
Práva a povinnosti výrobcu plynu
(1) Výrobca plynu má právo
a) zriaïova a prevádzkova elektronickú komunikaènú sie potrebnú na riadenie prevádzky aobnej siete a na zabezpeèenie prenosu informácií potrebných
na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b) uzatvori zmluvu o pripojení aobnej siete do prepravnej siete alebo distribuènej siete s prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo s prevádzkovate¾om
distribuènej siete,
c) odmietnu prístup do aobnej siete z dôvodu nedos-
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tatku 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 prevádzkovate¾om distribuènej siete alebo s dodávate¾om plynu,
b) zabezpeèi meranie dodaného mnostva plynu
a kvality plynu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovate¾ovi prepravnej siete alebo prevádzkovate¾ovi distribuènej
siete, ak sa výrobca plynu nedohodne s prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo prevádzkovate¾om
distribuènej siete inak,
c) zabezpeèi spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie aobnej siete,
d) umoni plynárenskému podniku alebo odberate¾ovi plynu prístup do aobnej siete okrem tej èasti siete, ktorá sa pouíva na abu plynu a dopravu plynu
z miesta aby plynu do miesta spracovania alebo do
miesta odovzdania plynu do prepravnej siete alebo
do distribuènej siete plynu alebo do zásobníka,
e) umoni prevádzkovate¾ovi prepravnej siete, prevádzkovate¾ovi distribuènej siete alebo prevádzkovate¾ovi zásobníka montá urèeného meradla,
f) umoni prístup prevádzkovate¾ovi prepravnej siete,
prevádzkovate¾ovi distribuènej siete alebo prevádzkovate¾ovi zásobníka k urèenému meradlu na vykonanie kontroly funkènosti urèeného meradla a kontroly stavu dodaného mnostva plynu,
g) poskytova prevádzkovate¾ovi prepravnej siete, prevádzkovate¾ovi distribuènej siete alebo prevádzkovate¾ovi zásobníka informácie potrebné na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti siete o abe plynu
a o aobnej sieti,
h) zverejòova na svojom webovom sídle obchodné podmienky na prístup a na vyuívanie aobnej siete;
obchodné podmienky zverejní kadoroène do 31. októbra na nasledujúci rok,
i) vypracúva plán výroby plynu a plán rozvoja aobnej siete na obdobie piatich rokov a predloi ho ministerstvu kadoroène do 30. novembra na nasledujúci rok,
j) vypracova kadoroène havarijné plány aobnej siete.
§ 49
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a prepravnej siete
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete má právo
a) zriaïova a prevádzkova elektronickú komunikaènú sie potrebnú na riadenie prevádzky prepravnej
siete a na zabezpeèenie prenosu informácií potrebných pre riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b) nakupova, uskladòova a predáva plyn úèastníkom trhu s plynom na úèel zabezpeèenia vyváenosti prepravnej siete a rovnováhy mnostva plynu
vstupujúceho do prepravnej siete a vystupujúceho
z prepravnej siete a plnenia ïalích èinností prevádzkovate¾a prepravnej siete na základe transparentných, nediskriminaèných a trhových postupov,
c) odmietnu prístup do prepravnej siete z dôvodov
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uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity prepravnej siete,
d) odmietnu prístup do prepravnej siete, ak tento prístup zabraòuje plneniu povinností vo veobecnom
hospodárskom záujme,
e) vyadova od ostatných plynárenských podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovate¾a prepravnej siete vypracúva alebo spolupracova pri vypracúvaní plánov rozvoja siete vrátane
siete mimo vymedzeného územia pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu.45)
(2) Prevádzkovate¾ prepravnej siete má ïalej právo
bez nároku na náhradu kody okrem prípadov, ak koda vznikla zavinením prevádzkovate¾a prepravnej siete, obmedzi alebo prerui prepravu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný èas len v prípade
a) vykonávania plánovaných rekontrukcií, modernizácií, opráv, údrby a revízií plynárenských zariadení,
b) bezprostredného ohrozenia ivota, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve pod¾a osobitného predpisu,44)
d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraòovaní ich následkov,
e) nedodrania 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 plynu s právom
preruenia.
(3) V prípade obmedzenia alebo preruenia 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 preruenia prepravy plynu 30 dní vopred;
táto lehota môe by kratia, ak sa na tom dohodne prevádzkovate¾ prepravnej siete s dotknutým úèastníkom
trhu s plynom.
(4) Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená
alebo preruená preprava plynu, je prevádzkovate¾ prepravnej siete povinný bezodkladne obnovi prepravu
plynu.
(5) Ak v dôsledku obmedzenia alebo preruenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a)
vznikla koda, má dotknutý úèastník trhu s plynom
právo uplatni nárok na náhradu kody a ulého 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 prevádzkovanie prepravnej siete v záujme vytvorenia
otvoreného trhu s plynom,
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b) zabezpeèova údrbu a rozvoj prepravnej siete pri
dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia,
c) zabezpeèi budovanie cezhranièných prepojení potrebných na integráciu prepravných sietí v èlenských
tátoch s dostatoènou kapacitou, ktorá umoòuje
uspokojenie vetkých ekonomicky odôvodnite¾ných
a technicky uskutoènite¾ných poiadaviek úèastníkov trhu s plynom na kapacitu cezhranièných prepojení a zoh¾adòuje poiadavky bezpeènosti dodávok plynu; ekomickú odôvodnite¾nos poiadaviek
prevádzkovate¾ prepravnej siete vyhodnocuje na základe záväzných ponúk úèastníkov testovania dopytu trhu pre dané cezhranièné pripojenie uskutoèneného na základe pravidiel testovania dopytu trhu
schválených úradom,
d) zabezpeèova prepravu plynu a s tým súvisiace podporné sluby,
e) uzatvori zmluvu o prístupe do prepravnej siete
a preprave plynu s kadým, kto o to poiada, ak sú
splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu,
f) zabezpeèi na transparentnom a nediskriminaènom
princípe prístup do prepravnej siete, k podporným
slubám a k akumulácii plynu v sieti,
g) uzatvori zmluvu o pripojení do prepravnej siete
s kadým, kto o to poiada, ak sú splnené technické
podmienky a obchodné podmienky pripojenia do
prepravnej siete a pripojenie odberného plynového
zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s odsekom 8,
h) zabezpeèi nediskriminaèné zaobchádzanie so vetkými úèastníkmi trhu s plynom,
i) zabezpeèi meranie prepravovaného plynu vrátane
jeho vyhodnocovania a na poiadanie predklada
namerané údaje úèastníkom trhu s plynom,
j) zabezpeèova vyvaovanie prepravnej siete a zúètovanie vyvaovania prepravnej siete v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminaènými
pravidlami,
k) nakupova, uskladòova a predáva plyn úèastníkom trhu s plynom na úèel plnenia èinnosti prevádzkovate¾a prepravnej siete na základe transparentných, nediskriminaèných a trhových postupov,
l) obmedzi prepravu plynu na základe rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 88,
m) pripoji prevádzkovate¾a distribuènej siete do prepravnej siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete,
n) poskytova prevádzkovate¾ovi prepravnej siete, prevádzkovate¾ovi distribuènej siete a prevádzkovate¾ovi zásobníka informácie nevyhnutné na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
o) oboznámi iadate¾a o pripojenie k prepravnej sieti
s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k prepravnej sieti.
(7) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je ïalej povinný
a) poskytova úèastníkom trhu s plynom informácie
potrebné na prístup do siete,
b) umoni prístup úèastníkovi trhu s plynom k urèenému meradlu alebo k meradlu dohodnutému
73
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v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave
plynu na úèel merania plynu a na vykonanie kontroly funkènosti urèeného meradla alebo meradla dohodnutého v zmluve,
c) zriaïova a prevádzkova miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
d) predklada ministerstvu a úradu tvrroène správu
o stave siete, vyuite¾nosti kapacity prepravnej siete
a vyhodnotenie prepravy prepravnou sieou do 30
dní od ukonèenia tvrroku,
e) zverejòova obchodné podmienky na prístup a vyuívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky
zverejní kadoroène do 31. októbra na nasledujúci
rok,
f) spracúva tvrroène preh¾ad o dovoze plynu a vývoze plynu na vymedzené územie a zasiela ho ministerstvu do 30 dní od ukonèenia tvrroku,
g) vypracova kadoroène havarijné plány,
h) kadoroène vypracúva plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ïalej len desaroèný plán
rozvoja siete) a predloi ho ministerstvu a úradu
kadoroène do 30. novembra na nasledujúcich desa rokov vrátane správy o plnení desaroèného plánu rozvoja siete,
i) oznamova ministerstvu a plynárenskému dispeèingu informácie potrebné na vyhlásenie krízovej situácie v plynárenstve pod¾a osobitného predpisu,44)
j) zverejòova informáciu o uplatòovaní dohodnutého
prístupu k akumulácii plynu,
k) na základe iadosti odberate¾a plynu mimo domácnosti alebo dodávate¾a plynu konajúceho v mene odberate¾a plynu bezodplatne umoni priradenie odberného miesta odberate¾a plynu k novému
dodávate¾ovi plynu v lehote do troch týdòov od doruèenia iadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberate¾a plynu voèi prevádzkovate¾ovi prepravnej siete a predchádzajúcemu dodávate¾ovi
plynu,
l) bezodplatne a nediskriminaèným spôsobom poskytnú odberate¾ovi plynu, ktorého odberné miesto je
pripojené do siete prevádzkovate¾a prepravnej siete,
alebo dodávate¾ovi plynu iadajúcemu v mene odberate¾a plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 2 písm. e),
m) poskytnú informácie o právach odberate¾ov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom pod¾a
§ 88 ods. 2 písm. q) odberate¾ovi plynu, s ktorým má
uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete
a preprave plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na poiadanie
ich zaslaním odberate¾ovi plynu,
n) zabezpeèi zdroje potrebné na prevádzku, údrbu
a rozvoj prepravnej siete pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu2) a informova o nich úrad,
o) predloi na iados ministerstva a úradu návrh kapacity spätného toku plynu alebo iados o vyòatie
z povinnosti umoni obojsmernú kapacitu pod¾a
osobitného predpisu,73)
p) zabezpeèi na iados úradu transparentné, podrob-

) Èl. 6 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
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né a nediskriminaèné testovanie dopytu trhu s plynom v súlade s pravidlami schválenými úradom
s cie¾om posúdi, èi si trh s plynom vyaduje investíciu do prepravnej siete, ktorá je potrebná na splnenie povinností pod¾a osobitného predpisu.74)
(8) Prevádzkovate¾ prepravnej siete odmietne pripojenie odberného plynového zariadenia odberate¾a plynu
mimo domácnosti do prepravnej siete, ak na vymedzenom území alebo jeho èasti, v ktorej sa nachádza odberné plynové zariadenie odberate¾a plynu mimo domácnosti, je vybudovaná distribuèná sie alebo je
distribuèná sie plánovaná v pláne rozvoja distribuènej
siete na vybudovanie a zároveò nie je úplne vyuitá kapacita súèasnej alebo navrhovanej distribuènej siete.
(9) Na úèel posúdenia iadosti odberate¾a plynu
mimo domácnosti o pripojenie jeho odberného plynového zariadenia do prepravnej siete prevádzkovate¾ prepravnej siete poiada prísluného prevádzkovate¾a distribuènej siete o vyjadrenie, èi
a) v záujmovej oblasti je vybudovaná distribuèná sie,
b) súèasná distribuèná sie je vyuitá a pokrýva predpokladané potreby odberate¾a plynu mimo domácnosti,
c) sa pod¾a plánu rozvoja distribuènej siete pod¾a § 64
ods. 7 písm. f) v záujmovej oblasti plánuje vybudova
distribuèná sie a èi táto pokryje predpokladané potreby odberate¾a plynu mimo domácnosti.
(10) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný ma
rozhodnutie o certifikácii vydané úradom pod¾a osobitného predpisu.56) Prevádzkovate¾ prepravnej siete, nad
ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho tátu, je povinný ma rozhodnutie o certifikácii vydané úradom pod¾a osobitného
predpisu.57)
§ 50
Vlastnícke oddelenie prevádzkovate¾a
prepravnej siete
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný vlastni prepravnú sie.
(2) Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené
a) vykonáva èinnos výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo priamo
alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou èinnos výroby plynu, dodávky plynu,
výroby elektriny alebo dodávky elektriny, a zároveò
priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo prepravnou
sieou alebo si v súvislosti s nimi uplatòova akéko¾vek právo,
b) priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad prevádzkovate¾om prepravnej siete alebo nad prepravnou sieou a zároveò vykonáva èinnos výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky
elektriny alebo priamo alebo nepriamo vykonáva
kontrolu nad osobou vykonávajúcou èinnos výroby
plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodáv74
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ky elektriny alebo si v súvislosti s òou uplatòova
akéko¾vek právo,
c) voli, vymenúva alebo inak ustanovova tatutárny
orgán, èlenov tatutárneho orgánu, èlenov dozornej
rady alebo prokuristu prevádzkovate¾a prepravnej
siete a vykonáva èinnos výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonáva
kontrolu nad osobou vykonávajúcou èinnos výroby
plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s òou
uplatòova akéko¾vek právo,
d) by èlenom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu
alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej èinnos výroby plynu alebo dodávky plynu alebo orgánu, ktorý koná v mene takejto osoby, a zároveò tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu,
èlenom dozornej rady alebo prokuristom prevádzkovate¾a prepravnej siete.
(3) Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa
rozumie najmä
a) právo vykonáva hlasovacie práva v spoloènosti,
b) právo voli, vymenúva alebo inak ustanovova èlenov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo
kontrolného orgánu podniku alebo orgánu, ktorý
koná v mene podniku,
c) podiel na základnom imaní vyí ako polovica.
(4) Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, tátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická osoba zriadená zákonom na plnenie úloh vo verejnom záujme58) alebo právnická osoba zriadená
tátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme,
dva samostatné tátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby zriadené zákonom na plnenie
úloh vo verejnom záujme alebo právnické osoby zriadené tátnym orgánom na plnenie úloh vo verejnom záujme, z ktorých jedna vykonáva kontrolu nad prevádzkovate¾om prepravnej siete a druhá vykonáva kontrolu
nad osobou vykonávajúcou èinnos výroby elektriny,
dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu
alebo si v súvislosti s òou uplatòuje akéko¾vek práva,
sa nepovaujú za tú istú osobu.
(5) Povinnos pod¾a odseku 1 sa povauje za splnenú
aj vtedy, ak prevádzkovate¾ prepravnej siete je jedným
zo zakladate¾ov právnickej osoby, ktorá koná ako prevádzkovate¾ prepravnej siete v dvoch alebo viacerých
èlenských tátoch, alebo v takejto osobe nadobudne
úèas a prenechá takejto osobe prepravnú sie na úèel
jej prevádzkovania. To neplatí, ak osobu pod¾a predchádzajúcej vety zaloí alebo v nej nadobudne úèas
osoba, ktorej nezávislos nie je overená prísluným orgánom èlenského tátu v konaní o certifikácii obdobnom konaniu o certifikácii pod¾a osobitného predpisu2)
a ktorá nie je schválená a urèená za prevádzkovate¾a
prepravnej siete èlenským tátom.
(6) Výrobca plynu, dodávate¾ plynu, výrobca elektriny alebo dodávate¾ elektriny nie je oprávnený nadobudnú kontrolu nad osobou vykonávajúcou èinnos prepravy plynu v èlenskom táte, ktorá nie je súèasou
vertikálne integrovaného podniku. Osoba vykonávajúca èinnos výroby plynu, dodávky plynu, výroby elek-

) Èl. 6 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
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triny alebo dodávky elektriny nie je oprávnená nadobudnú kontrolu nad prevádzkovate¾om prepravnej
siete, ktorý nie je súèasou vertikálne integrovaného
podniku.
(7) Prevádzkovate¾ prepravnej siete nesmie poskytnú osoby, ktoré sa podie¾ajú na jeho èinnosti, ani obchodné informácie získané pri svojej èinnosti, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru osobám vykonávajúcim èinnos výroby plynu alebo dodávky plynu okrem prípadov, ak je poskytnutie takýchto
informácií nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie
zmluvy s osobou vykonávajúcou èinnos výroby plynu
alebo dodávky plynu. Prevádzkovate¾ prepravnej siete
je povinný prija opatrenia potrebné na splnenie povinnosti pod¾a prvej vety a monitorova plnenie týchto
opatrení osobami, ktoré sa podie¾ajú na jeho èinnosti.
(8) Vláda môe do 1. decembra 2012 na návrh ministerstva urèi, e sa nepouije vlastnícke oddelenie prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného plynárenského podniku pod¾a
odsekov 1 a 7.
(9) Ak vláda urèí, e sa nepouije vlastnícke oddelenie
prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktorý je súèasou
vertikálne integrovaného plynárenského podniku pod¾a odsekov 1 a 7, vzahujú sa na prevádzkovate¾a
prepravnej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, podmienky nezávislosti prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 51 a 60;
tým nie je dotknuté právo vertikálne integrovaného plynárenského podniku uskutoèni vlastnícke oddelenie
prevádzkovate¾a prepravnej siete v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 7. Na prevádzkovate¾a prepravnej
siete, na ktorého sa vzahujú ustanovenia odsekov 1 a
7, sa nevzahujú podmienky nezávislosti prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 51 a 60.
Nezávislý prevádzkovate¾ prepravnej siete
§ 51
Právna forma, organizácia a riadenie nezávislého
prevádzkovate¾a prepravnej siete
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete musí ma právnu
formu akciovej spoloènosti alebo spoloènosti s ruèením
obmedzeným.
(2) Na prevádzkovate¾a prepravnej siete sa vzahuje
Obchodný zákonník, ak ustanovenia § 51 a 60 neustanovujú inak.
(3) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný vyda
stanovy, ktoré okrem náleitostí ustanovených v Obchodnom zákonníku musia upravova
a) organizaènú truktúru a systém riadenia prevádzkovate¾a prepravnej siete spôsobom, ktorý zabezpeèuje dodranie podmienok nezávislosti prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 52 a 60,
b) právomoci a zodpovednos tatutárneho orgánu, dozornej komisie, iných orgánov prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a Obchodného zákonníka, zamestnancov prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a
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písmena c) a osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a
§ 58, vzahy a pravidlá spolupráce medzi nimi,
c) vymedzenie pozícií zamestnancov prevádzkovate¾a
prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa prevádzky,
údrby a rozvoja siete,
d) vymenovanie osoby povinnej zabezpeèi súlad, ktorá
vykonáva pre prevádzkovate¾a prepravnej siete èinnos v pracovnom pomere, dozornou komisiou prevádzkovate¾a prepravnej siete ako poiadavku výkonu jej funkcie,
e) ïalie náleitosti, ak tak ustanovuje tento zákon.
(4) Kópiu úplného znenia stanov je prevádzkovate¾
prepravnej siete povinný doruèi úradu do 15 dní od vydania stanov a od kadej ich zmeny.
§ 52
tatutárny orgán nezávislého prevádzkovate¾a
prepravnej siete
(1) Pôsobnos tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a
prepravnej siete rozhodova vo veciach, ktoré sa týkajú
kadodennej èinnosti prevádzkovate¾a prepravnej siete, riadenia prepravnej siete a prípravy desaroèného
plánu rozvoja siete pod¾a § 59, nemono zveri inému
orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete.
(2) Osoba, ktorá nie je tatutárnym orgánom alebo
èlenom tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete, nesmie by poverená celkovým riadením prevádzkovate¾a prepravnej siete.
(3) tatutárny orgán alebo èlenov tatutárneho orgánu vymenúva alebo volí a odvoláva dozorná komisia
prevádzkovate¾a prepravnej siete. Na vymenovanie alebo vo¾bu a odvolanie tatutárneho orgánu alebo èlena
tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete
sa vyaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo vo¾ba a odvolanie neplatné.
(4) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný upravi právne vzahy so tatutárnym orgánom alebo èlenmi tatutárneho orgánu zmluvou o výkone funkcie, na
ktorú sa vzahujú poiadavky pod¾a Obchodného zákonníka, najneskôr v deò zaèatia výkonu ich funkcie.
(5) Zmluva o výkone funkcie tatutárneho orgánu
alebo èlena tatutárneho orgánu musí obsahova podmienky výkonu funkcie vrátane podmienok týkajúcich
sa dåky a ukonèenia funkèného obdobia a pravidiel
odmeòovania tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu; ustanovenia Obchodného zákonníka
o právomoci valného zhromadenia spoloènosti schva¾ova pravidlá odmeòovania tatutárneho orgánu alebo
èlenov tatutárneho orgánu spoloènosti sa nepouijú.
(6) Uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie
tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu
schva¾uje dozorná komisia prevádzkovate¾a prepravnej
siete. Na uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu sa vyaduje predchádzajúci súhlas úradu; ustanovenie zmluvy o výkone funkcie tatutárneho orgánu
alebo èlena tatutárneho orgánu, ktorého znenie úrad
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neschváli v konaní o vydanie predchádzajúceho súhlasu, je neplatné.
(7) Konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu
úradu pod¾a odseku 3 a odseku 6 sa zaèína na návrh
prevádzkovate¾a prepravnej siete. Úèastníkom konania
o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu pod¾a odseku 3 a odseku 6 je prevádzkovate¾ prepravnej siete;
úèastníkom konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu na odvolanie tatutárneho orgánu alebo
èlena tatutárneho orgánu je aj osoba, na ktorej odvolanie iada prevádzkovate¾ prepravnej siete súhlas.
(8) K iadosti prevádzkovate¾a prepravnej siete
o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo vo¾bou
tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu
musia by priloené doklady umoòujúce posúdi nezávislos osoby navrhovanej za tatutárny orgán alebo
èlena tatutárneho orgánu pod¾a § 53.
(9) K iadosti prevádzkovate¾a prepravnej siete
o predchádzajúci súhlas s uzavretím alebo zmenou
zmluvy o výkone funkcie tatutárneho orgánu alebo
èlena tatutárneho orgánu musí by priloený návrh
zmluvy o výkone funkcie alebo návrh jej zmeny.
(10) iados prevádzkovate¾a prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s odvolaním tatutárneho orgánu
alebo èlena tatutárneho orgánu musí obsahova dôvody na odvolanie.
(11) Úrad oznámi prevádzkovate¾ovi prepravnej siete
deò doruèenia úplnej iadosti o predchádzajúci súhlas
pod¾a odsekov 8, 9 alebo 10. Ak úrad nevydá výzvu na
doplnenie iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a odsekov 8, 9 alebo 10 do piatich pracovných dní odo dòa podania iadosti alebo dòa doplnenia iadosti, iados sa
na úèely odseku 13 povauje za úplnú.
(12) Úrad nevydá predchádzajúci súhlas
a) s vymenovaním alebo vo¾bou tatutárneho orgánu
alebo èlena tatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti o nezávislosti tatutárneho orgánu alebo
èlena tatutárneho orgánu pod¾a § 53,
b) s uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie
tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu, ak sa dôvodne domnieva, e navrhované podmienky výkonu funkcie alebo ich zmeny neumonia
nezávislý výkon funkcie tatutárneho orgánu alebo
èlena tatutárneho orgánu,
c) s odvolaním tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti
o oprávnenosti dôvodov na odvolanie tatutárneho
orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu.
(13) Ak úrad nerozhodne o iadosti prevádzkovate¾a
prepravnej siete o vydanie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odsekov 8, 9 alebo 10 do troch týdòov odo dòa
doruèenia úplnej iadosti, predpokladá sa, e úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu;
úrad vydá na iados prevádzkovate¾ovi prepravnej siete bezodkladne potvrdenie o tejto skutoènosti.
(14) Ak prevádzkovate¾ prepravnej siete podá opravný
prostriedok proti rozhodnutiu úradu, ktorým úrad nevyhovie návrhu na vydanie predchádzajúceho súhlasu
s vymenovaním alebo vo¾bou tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu, má právo poda iados
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o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo vo¾bou
ïalej navrhovanej osoby. Ak sa konanie o opravnom
prostriedku skonèí rozhodnutím úradu, ktorým vydá
predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo vo¾bou
pôvodne navrhovanej osoby, vymenovanie alebo vo¾ba
pôvodne navrhovanej osoby sa povauje za oprávnený
dôvod na odvolanie osoby pod¾a predchádzajúcej vety
pod¾a odseku 12 písm. c) aj bez predchádzajúceho súhlasu úradu.
(15) Uznesenie valného zhromadenia prevádzkovate¾a prepravnej siete o zmene stanov, ktorou sa skracuje funkèné obdobie tatutárneho orgánu alebo èlena
tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete
poèas jeho trvania, je neplatné.
§ 53
Nezávislos tatutárneho orgánu, èlenov
tatutárneho orgánu a zamestnancov nezávislého
prevádzkovate¾a prepravnej siete
(1) tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho
orgánu a zamestnancom pod¾a § 51 ods. 3 písm. c) nemôe by osoba, ktorá v období troch rokov pred svojím
vymenovaním alebo vo¾bou alebo uzavretím pracovnej
zmluvy na výkon svojej funkcie
a) mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo bola èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete, okrem prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo
inej osoby vykonávajúcej èinnos prepravy plynu
v inom èlenskom táte alebo ktorá nad osobou, ktorá
je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete priamo alebo nepriamo vykonávala kontrolu,
alebo pre takúto osobu alebo takéto osoby vykonávala èinnos v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzahu alebo bola s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone svojej podnikate¾skej
èinnosti priamo alebo sprostredkovane v inom
zmluvnom vzahu,
b) mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú
úèas na podnikaní alebo bola èlenom riadiacich,
dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá
je alebo bola pri výkone svojej podnikate¾skej èinnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu s osobou, ktorá je súèasou toho istého
vertikálne integrovaného plynárenského podniku
ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, okrem prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej èinnos prepravy plynu v inom èlenskom
táte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho
istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo
alebo nepriamo vykonávala kontrolu.
(2) Obmedzenie pod¾a odseku 1 sa vzahuje na nadpoloviènú väèinu osôb, ktoré vykonávajú funkciu tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu
a nadpoloviènú väèinu zamestnancov pod¾a § 51
ods. 3 písm. c); ostatnými osobami, ktoré vykonávajú
funkciu tatutárneho orgánu, alebo èlenov tatutár-
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nych orgánov, a ostatnými zamestnancami pod¾a § 51
ods. 3 písm. c) nesmú by osoby, ktoré v období iestich
mesiacov pred svojím vymenovaním alebo vo¾bou alebo
uzavretím pracovnej zmluvy na výkon svojej funkcie
boli èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných
orgánov osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne
integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, okrem prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej èinnos prepravy plynu v inom èlenskom táte alebo pre takúto
osobu vykonávali èinnos v pracovnom pomere alebo
v inom obdobnom vzahu.
(3) tatutárny orgán alebo èlenovia tatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce èinnos pre prevádzkovate¾a prepravnej siete v pracovnom pomere alebo v inom
obdobnom vzahu nesmú
a) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete, okrem prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo
ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, alebo pre takúto osobu
alebo takéto osoby vykonáva èinnos v pracovnom
pomere alebo v inom obdobnom vzahu alebo by
s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone
svojej podnikate¾skej èinnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu,
b) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je pri
výkone svojej podnikate¾skej èinnosti priamo alebo
sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu s osobou,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾
prepravnej siete, okrem prevádzkovate¾a prepravnej
siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho
istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo
alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(4) tatutárny orgán alebo èlenovia tatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce èinnos pre prevádzkovate¾a prepravnej siete v pracovnom pomere alebo v inom
obdobnom vzahu nesmú ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas na podnikaní osoby, ktorá je
súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, okrem prevádzkovate¾a prepravnej siete ani od nej
priamo alebo sprostredkovane prijíma podiel na zisku
alebo iné obdobné plnenie. Odmeòovanie tatutárneho
orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu a osôb vykonávajúcich èinnos pre prevádzkovate¾a prepravnej
siete v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom
vzahu nesmie iadnym spôsobom závisie od hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovate¾a
prepravnej siete.
(5) Osoba, ktorá vykonávala funkciu tatutárneho
orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu alebo zamestnanca pod¾a § 51 ods. 3 písm. c) prevádzkovate¾a pre-
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pravnej siete, nesmie poèas obdobia tyroch rokov po
svojom odvolaní alebo inom skonèení výkonu svojej
funkcie
a) ma majetkovú úèas na podnikaní alebo by èlenom
riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov
osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, okrem prevádzkovate¾a
prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej èinnos prepravy plynu v inom èlenskom táte alebo
ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu alebo pre takúto osobu
alebo takéto osoby vykonáva èinnos v pracovnom
pomere alebo v inom obdobnom vzahu alebo by
s takouto osobou alebo takýmito osobami pri výkone
svojej podnikate¾skej èinnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu,
b) ma majetkovú úèas na podnikaní alebo by èlenom
riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov
osoby, ktorá je pri výkone svojej podnikate¾skej èinnosti priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu s osobou, ktorá je súèasou toho istého
vertikálne integrovaného plynárenského podniku
ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, okrem prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo inej osoby vykonávajúcej èinnos prepravy plynu v inom èlenskom
táte alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho
istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo
alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(6) Na skonèenie pracovného pomeru zamestnanca
pod¾a § 51 ods. 3 písm. c) výpoveïou62) alebo okamitým
skonèením pracovného pomeru zo strany zamestnávate¾a63) sa vyaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak
je skonèenie pracovného pomeru neplatné; lehoty pod¾a
Zákonníka práce na skonèenie pracovného pomeru výpoveïou alebo okamitým skonèením pracovného
pomeru64) poèas konania o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu so skonèením pracovného pomeru zamestnanca pod¾a § 51 ods. 3 písm. c) neplynú. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu so skonèením pracovného pomeru zamestnanca pod¾a § 51 ods. 3 písm. c) sa
primerane pouijú ustanovenia § 52 ods. 7 a 10 a 13.
(7) Iným zmluvným vzahom pod¾a odsekov 1, 3 a 5
nie je zmluvný vzah zaloený zmluvou pod¾a § 47
ods. 3, 5, 7 a 8 alebo zmluvou o dodávke plynu, ktoré sa
týkajú vlastnej spotreby odberate¾a plynu, alebo obdobný zmluvný vzah pod¾a práva iného tátu.
§ 54
Dozorná komisia nezávislého prevádzkovate¾a
prepravnej siete
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný zriadi
dozornú komisiu ako orgán spoloènosti s pôsobnosou
pod¾a tohto zákona; pôsobnos orgánov spoloènosti
pod¾a Obchodného zákonníka nie je dotknutá, ak tento
zákon neustanovuje inak. Do pôsobnosti dozornej komisie patrí
a) schva¾ovanie rozhodnutí, ktoré majú podstatný
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c)
d)
e)
f)
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vplyv na hodnotu podielov spoloèníkov prevádzkovate¾a prepravnej siete v prevádzkovate¾ovi prepravnej siete, a to
1. schva¾ovanie roèných a dlhodobých finanèných
plánov,
2. schva¾ovanie maximálnej úrovne zadlenia prevádzkovate¾a prepravnej siete,
3. schva¾ovanie návrhu tatutárneho orgánu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát pred jeho predloením valnému zhromadeniu prevádzkovate¾a
prepravnej siete; pôsobnos valného zhromadenia rozhodova o návrhu na rozdelenie zisku alebo
úhradu strát pod¾a Obchodného zákonníka nie je
dotknutá, ak tento zákon neustanovuje inak,
4. schva¾ovanie desaroèného plánu rozvoja siete
pod¾a § 59 a rozhodnutí o zaèatí realizácie jednotlivých investícií pod¾a desaroèného plánu rozvoja siete pod¾a § 59,
vymenúvanie alebo vo¾ba a odvolávanie tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete,
schva¾ovanie pravidiel odmeòovania tatutárneho
orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete,
schva¾ovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy o výkone funkcie tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete,
vymenúvanie alebo ustanovenie a odvolávanie osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a § 58,
schva¾ovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy75) medzi
prevádzkovate¾om prepravnej siete a osobou povinnou zabezpeèi súlad.

(2) Rozhodnutia dozornej komisie prijaté v rozsahu
jej pôsobnosti pod¾a odseku 1 sú pre tatutárny orgán
prevádzkovate¾a prepravnej siete záväzné. Do pôsobnosti dozornej komisie nepatrí rozhodovanie vo veciach, ktoré sa týkajú kadodennej èinnosti prevádzkovate¾a prepravnej siete, riadenia prepravnej siete
a èinností týkajúcich sa prípravy desaroèného plánu
rozvoja siete pod¾a § 58.
(3) Valné zhromadenie prevádzkovate¾a prepravnej
siete môe rozhodnú len o návrhu tatutárneho orgánu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, ktorý schválila dozorná komisia. Uznesenie valného zhromadenia, ktoré je v rozpore s predchádzajúcou vetou, je
neplatné.
(4) Dozorná komisia musí ma najmenej troch èlenov. Poèet èlenov a zloenie dozornej komisie upravujú
stanovy prevádzkovate¾a prepravnej siete.
(5) Èlenov dozornej komisie volí a odvoláva valné
zhromadenie prevádzkovate¾a prepravnej siete. Funkèné obdobie èlena dozornej komisie upravujú stanovy
prevádzkovate¾a prepravnej siete; uznesenie valného
zhromadenia prevádzkovate¾a prepravnej siete o zmene stanov, ktorou sa skracuje funkèné obdobie èlena
dozornej komisie poèas jeho trvania, je neplatné. Na
vo¾bu a odvolanie èlena dozornej komisie sa vyaduje
predchádzajúci súhlas úradu, inak je vo¾ba a odvolanie
75
76

) Napríklad § 591 Obchodného zákonníka, § 42 Zákonníka práce.
) Èl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009.
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neplatné; súhlas úradu sa nevyaduje na vo¾bu èlena
dozornej komisie, ak v èase jeho vo¾by trvá funkèné obdobie èlenov dozornej komisie pod¾a prvej vety odseku 7.
(6) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný upravi právne vzahy s èlenmi dozornej komisie zmluvou
o výkone funkcie, na ktorú sa vzahujú poiadavky
pod¾a Obchodého zákonníka, najneskôr v deò zaèatia
výkonu ich funkcie. Zmluva o výkone funkcie èlena dozornej komisie musí obsahova podmienky výkonu
funkcie vrátane podmienok týkajúcich sa dåky
a ukonèenia funkèného obdobia a pravidiel odmeòovania èlena dozornej komisie. Na uzavretie alebo zmenu
zmluvy o výkone funkcie èlena dozornej komisie, na
ktorého vo¾bu sa vyaduje súhlas úradu, sa vyaduje
predchádzajúci súhlas úradu, inak je zmluva o výkone
funkcie alebo jej zmena neplatná.
(7) Ustanovenia § 52 ods. 7 a 14 a § 53 ods. 1 a 3 a 5
sa primerane pouijú pre polovicu èlenov dozornej komisie zníenú o jedného èlena, ak stanovy neustanovujú vyí poèet. Ustanovenia § 52 ods. 7, 10, 11, 12
písm. c) a 13 sa primerane pouijú na odvolanie èlena
dozornej komisie.
(8) Ak má nástupnícka spoloènos v prípade splynutia, zlúèenia alebo rozdelenia spoloèností dozornú komisiu pod¾a tohto zákona, zmluva o splynutí, zmluva
o zlúèení alebo projekt rozdelenia obsahuje mená èlenov dozornej komisie. Rozhodnutie o zmene právnej
formy prevádzkovate¾a prepravnej siete obsahuje mená
èlenov dozornej komisie. Ustanovenia Obchodného zákonníka tým nie sú dotknuté.
(9) Pre èlenov dozornej komisie platia obdobne ustanovenia § 66 ods. 1 a 2, § 194 ods. 5 a 9, § 196, § 196a,
§ 197 ods. 2, § 200 ods. 4 a § 201 Obchodného zákonníka; ustanovenie § 201 ods. 2 Obchodného zákonníka
platí obdobne len v rozsahu upravujúcom oznamovanie
stanoviska meniny èlenov dozornej rady valnému
zhromadeniu.
Povinnosti a zdroje nezávislého
prevádzkovate¾a prepravnej siete
§ 55
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je okrem èinností
pod¾a § 49 povinný zabezpeèi
a) zastupovanie prevádzkovate¾a prepravnej siete vo
vzahu k tretím stranám, úradu, regulaèným orgánom iných èlenských tátov a Agentúre pre spoluprácu regulaèných orgánov v oblasti energetiky (ïalej len agentúra),
b) zastupovanie prevádzkovate¾a prepravnej siete
v rámci Európskej siete prevádzkovate¾ov prepravných sietí pre plyn,76)
c) ude¾ovanie a riadenie prístupu tretích strán do prepravnej siete na nediskriminaènom základe,
d) výber poplatkov súvisiacich s prevádzkou prepravnej siete vrátane poplatkov za prístup do prepravnej
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e)
f)
g)

h)
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siete a prepravu plynu a poplatkov za poskytovanie
podporných sluieb,
prevádzku, údrbu a rozvoj bezpeènej, efektívnej
a hospodárnej prepravnej siete,
investièné plánovanie zabezpeèujúce dlhodobú
schopnos prepravnej siete uspokojova primeraný
dopyt a zaruèujúce bezpeènos dodávky plynu,
èinnosti súvisiace s prípadným zakladaním spoloèných podnikov s inými prevádzkovate¾mi prepravnej
siete, burzami, na ktorých sa obchoduje s plynom,
alebo inými osobami na úèel vytvorenia regionálnych trhov alebo u¾ahèenia procesu liberalizácie
trhu s plynom a s úèasou v takýchto spoloèných
podnikoch,
obvyklé vnútropodnikové èinnosti, ktoré súvisia
s fungovaním podniku, vrátane právnych sluieb,
vedenia úètovníctva a sluieb týkajúcich sa informaèných technológií.

(2) Prevádzkovate¾ prepravnej siete musí disponova
dostatoènými ¾udskými, technickými, materiálnymi
a finanènými zdrojmi potrebnými na plnenie svojich
povinností vyplývajúcich z tohto zákona a osobitných
predpisov.77)
(3) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný
a) vlastni aktíva potrebné na prepravu plynu vrátane
prepravnej siete,
b) zamestnáva dostatoèný poèet osôb potrebných na
zabezpeèenie prepravy plynu a plnenie vetkých súvisiacich povinností.
(4) Iná osoba, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá
je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nesmie
a) pride¾ova svojich zamestnancov na výkon práce
k prevádzkovate¾ovi prepravnej siete,
b) poskytova prevádzkovate¾ovi prepravnej siete iadne sluby.
(5) Prevádzkovate¾ prepravnej siete nesmie pride¾ova svojich zamestnancov na výkon práce k inej osobe,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo
alebo nepriamo vykonáva kontrolu. Prevádzkovate¾
prepravnej siete môe poskytova sluby inej osobe,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo
alebo nepriamo vykonáva kontrolu, len na základe
predchádzajúceho súhlasu úradu s podmienkami poskytovania sluieb. Úrad predchádzajúci súhlas vydá,
ak prevádzkovate¾ prepravnej siete preukáe, e
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a) poskytovanie sluieb prevádzkovate¾a prepravnej
siete inej osobe, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad
osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nevedie k diskriminácii ostatných
uívate¾ov prepravnej siete,
b) sluby prevádzkovate¾a prepravnej siete sú dostupné vetkým uívate¾om siete za rovnakých podmienok,
c) poskytovanie sluieb prevádzkovate¾a prepravnej
siete inej osobe, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad
osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, nenaruuje ani neobmedzuje
hospodársku súa na trhu s plynom ani takejto
hospodárskej súai nebráni.
(6) Prevádzkovate¾ prepravnej siete a iné osoby, ktoré
sú súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete, nesmú vyuíva spoloèné sluby vrátane právnych sluieb; toto obmedzenie neplatí pri administratívnych slubách, pri ktorých nehrozí riziko poruenia
povinností prevádzkovate¾a prepravnej siete týkajúcich sa dôverností informácií pod¾a § 94.

§ 56
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný zabezpeèi dostatoèné zdroje potrebné na správne a efektívne vykonávanie prepravy plynu a rozvoj a údrbu efektívnej, bezpeènej a hospodárnej prepravnej siete.
(2) Iné osoby, ktoré sú súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete sú povinné vèas sprístupni
prevádzkovate¾ovi prepravnej siete na základe jeho
odôvodnenej iadosti primerané finanèné zdroje potrebné na budúce investièné projekty a nahradenie
existujúcich aktív; pôsobnos dozornej komisie pod¾a
§ 54 tým nie je dotknutá. Prevádzkovate¾ prepravnej
siete je povinný kadoroène do 30. novembra informova úrad o finanèných zdrojoch, ktoré má k dispozícii
na budúce investièné projekty a nahradenie existujúcich aktív.
(3) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je oprávnený získava potrebné finanèné zdroje aj prostredníctvom
úverového financovania a zvýením základného imania; pôsobnos dozornej komisie pod¾a § 54 tým nie je
dotknutá.
(4) Prevádzkovate¾ prepravnej siete musí ma vo vzahu k aktívam, ktoré sú potrebné na prevádzku, údrbu
a rozvoj prepravnej siete, úèinné rozhodovacie práva,

) Napríklad zákon è. 250/2012 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009, nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 994/2010.
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ktoré môe vykonáva nezávisle od inej osoby, ktorá je
súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete
alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého
vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; pôsobnos dozornej komisie
pod¾a § 54 tým nie je dotknutá.
(5) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný zabezpeèi, aby nedolo k jeho zámene s inou osobou, ktorá
je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete, najmä v súvislosti so samostatnou podnikovou
identitou, komunikáciou, oznaèovaním a prevádzkovými priestormi prevádzkovate¾a prepravnej siete.
(6) Prevádzkovate¾ prepravnej siete nesmie s inou
osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾
prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete
priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, vyuíva
spoloèné systémy a zariadenia informaèných technológií, prevádzkové priestory a systémy na ochranu pred
neoprávneným vstupom.
(7) Prevádzkovate¾ prepravnej siete nesmie vyuíva
tých istých dodávate¾ov systémov a zariadení informaèných technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom ako vyuíva iná osoba, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne
integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva
kontrolu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Prevádzkovate¾ prepravnej siete môe pouíva
ten istý systém informaèných technológií ako iná osoba, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo
vykonáva kontrolu, len ak majú s dodávate¾om takéhoto systému informaèných technológií uzatvorené
samostatné zmluvy a takýto systém informaèných
technológií nebol prispôsobený ich osobitným prevádzkovým podmienkam.
(9) Prevádzkovate¾ prepravnej siete môe vyuíva tie
isté zariadenia informaèných technológií ako iná osoba, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo
vykonáva kontrolu, len ak
a) sa tieto zariadenia informaèných technológií nachádzajú mimo prevádzkových priestorov prevádzkovate¾a prepravnej siete a inej osoby, ktorá je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo
ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého ver-
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tikálne integrovaného podniku ako prevádzkovate¾
prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva
kontrolu,
b) tieto zariadenia informaèných technológií sprístupòuje a prevádzkuje tretia strana ako dodávate¾ zariadení informaèných technológií.
(10) Prevádzkovate¾ prepravnej siete nesmie vyuíva
tých istých poskytovate¾ov poradenských sluieb týkajúcich sa systémov a zariadení informaèných technológií a systémov na ochranu pred neoprávnených vstupom, ako vyuíva iná osoba, ktorá je súèasou toho
istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad
osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾
prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(11) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný zabezpeèi overenie svojej úètovnej závierky audítorom, ktorý
v tom istom období neoveruje úètovnú závierku inej osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho
istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku
ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(12) Audítor, ktorý overuje úètovnú závierku inej osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, je oprávnený nahliadnu do úètovníctva
prevádzkovate¾a prepravnej siete v rozsahu nevyhnutnom na overenie konsolidovanej úètovnej závierky vertikálne integrovaného plynárenského podniku; je pri tom
povinný zachováva dôvernos informácií, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iných obchodných informácií dôverného charakteru, najmä neposkytnú tieto informácie inej osobe, ktorá je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.

§ 57
Nezávislos prevádzkovate¾a prepravnej siete
(1) Dcérska spoloènos, ktorá je súèasou toho istého
vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete a ktorá vykonáva èinnos výroby alebo dodávky plynu, nesmie ma priamy
alebo nepriamy podiel na základnom imaní prevádzkovate¾a prepravnej siete. Prevádzkovate¾ prepravnej siete nesmie ma priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní inej osoby, ktorá je súèasou toho istého
vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete a ktorá vykonáva èinnos výroby alebo dodávky plynu, ani od inej osoby,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ preprav-
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nej siete, priamo alebo nepriamo prijíma podiel na zisku alebo iné obdobné plnenie.
(2) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný
a) zabezpeèi, aby v obchodných a finanèných vzahoch medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete
a inou osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete, vrátane pôièiek
prevádzkovate¾a prepravnej siete inej osobe, ktorá je
súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete, boli dodrané podmienky obvyklé v benom
obchodnom styku,
b) vies podrobné záznamy o obchodných a finanèných
vzahoch medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete
a inou osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako
prevádzkovate¾ prepravnej siete, a na poiadanie ich
sprístupòova úradu,
c) predloi úradu na schválenie návrhy obchodných
a finanèných dohôd s vertikálne integrovaným podnikom; zmluva uzavretá medzi prevádzkovate¾om
prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súèasou
toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, alebo
jej zmena je bez predchádzajúceho súhlasu úradu
neplatná; úrad udelí súhlas s uzavretím zmluvy alebo jej zmenou, ak prevádzkovate¾ prepravnej siete
preukáe, e podmienky zmluvy alebo jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v benom obchodnom styku, inak úrad súhlas s uzavretím zmluvy
alebo jej zmenou neudelí.
(3) Iná osoba, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, a osoba, ktorá nad osobou,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, je
povinná zdra sa konania, ktorým by
a) priamo alebo nepriamo urèovala konkurenèné správanie prevádzkovate¾a prepravnej siete vo veciach
týkajúcich sa kadodennej èinnosti prevádzkovate¾a
prepravnej siete, riadenia prepravnej siete a prípravy desaroèného plánu rozvoja siete pod¾a § 59,
b) mohla zamedzi alebo obmedzi prevádzkovate¾a
prepravnej siete alebo mu spôsobova ujmu pri plnení povinností pod¾a § 51 a 60,
c) vyadovala od prevádzkovate¾a prepravnej siete, aby
na plnenie povinností pod¾a § 51 a 60 prevádzkovate¾ prepravnej siete získal povolenie inej osoby, ktorá
je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete
priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.
(4) Na úèely tohto zákona dcérskou spoloènosou sa
rozumie osoba, nad ktorou vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba, ktorá je súèasou vertikálne integrovaného plynárenského podniku na vymedzenom
území.
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§ 58
Program súladu a osoba povinná zabezpeèi súlad
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný
a) vypracova program súladu, v ktorom urèí
1. opatrenia na zabezpeèenie nediskriminaèného
správania prevádzkovate¾a prepravnej siete,
2. konkrétne povinnosti zamestnancov prevádzkovate¾a prepravnej siete zamerané na splnenie
úèelu programu súladu,
b) predloi návrh programu súladu na schválenie úradu,
c) zabezpeèi dodriavanie programu súladu a sledovanie jeho dodriavania,
d) vymenova alebo inak ustanovi osobu povinnú zabezpeèi súlad; za osobu povinnú zabezpeèi súlad
môe by vymenovaná alebo inak ustanovená fyzická osoba alebo právnická osoba.
(2) Program súladu schva¾uje úrad. Úrad program
súladu neschváli, ak sa odôvodnene domnieva, e
program súladu nezabezpeèuje nediskriminaèné správanie prevádzkovate¾a prepravnej siete.
(3) Osobu povinnú zabezpeèi súlad vymenúva alebo
inak ustanoví a odvoláva dozorná komisia prevádzkovate¾a prepravnej siete. Na vymenovanie alebo ustanovenie a odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad sa
vyaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo iné ustanovenie a odvolanie neplatné.
Dozorná komisia prevádzkovate¾a prepravnej siete je
povinná osobu povinnú zabezpeèi súlad odvola na
iados úradu z dôvodu jej nedostatoènej nezávislosti
alebo odbornej nespôsobilosti.
(4) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný upravi právne vzahy s osobou povinnou zabezpeèi súlad
zmluvou najneskôr v deò zaèatia výkonu jej funkcie.
Zmluva medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete
a osobou povinnou zabezpeèi súlad musí upravova
podmienky výkonu èinnosti osoby povinnej zabezpeèi
súlad pod¾a tohto zákona vrátane podmienok týkajúcich sa dåky a skonèenia jej zmluvného vzahu s prevádzkovate¾om prepravnej siete a jej odmeòovania spôsobom, ktorý zabezpeèí jej nezávislos a poskytne jej
zdroje potrebné na plnenie jej povinností. Uzavretie
alebo zmenu zmluvy medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a osobou povinnou zabezpeèi súlad schva¾uje
dozorná komisia prevádzkovate¾a prepravnej siete. Na
uzavretie alebo zmenu zmluvy medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a osobou povinnou zabezpeèi súlad sa vyaduje predchádzajúci súhlas úradu; ustanovenie zmluvy medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete
a osobou povinnou zabezpeèi súlad, ktorého znenie
úrad neschváli v konaní o vydanie predchádzajúceho
súhlasu, je neplatné.
(5) K iadosti prevádzkovate¾a prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením
osoby povinnej zabezpeèi súlad musia by priloené doklady umoòujúce posúdi nezávislos a odbornú spôsobilos osoby navrhovanej za osobu povinnú zabezpeèi súlad.
(6) Úrad nevydá predchádzajúci súhlas
a) s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej
zabezpeèi súlad, ak má dôvodné pochybnosti o ne-
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závislosti alebo odbornej spôsobilosti osoby povinnej zabezpeèi súlad,
b) s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a osobou povinnou zabezpeèi súlad, ak sa dôvodne domnieva, e navrhované
podmienky alebo ich zmena neumonia nezávislý
výkon povinností osoby povinnej zabezpeèi súlad
alebo jej neposkytnú zdroje potrebné na plnenie jej
povinností,
c) s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi súlad, ak má
odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na
odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad.
(7) Ustanovenie § 52 ods. 7, 9 a 11 a 13 a § 53 ods. 1,
4, 5 a 7 sa primerane pouije na osobu povinnú zabezpeèi súlad.
(8) Osoba povinná zabezpeèi súlad nesmie okrem
èinností pod¾a tohto zákona vykonávaných na základe
zmluvy uzavretej s prevádzkovate¾om prepravnej siete
pod¾a odseku 4
a) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete alebo ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonáva èinnos v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzahu alebo
by s takouto osobou alebo osobami priamo alebo
sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu,
b) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu
s osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne
integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾
prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva
kontrolu.
(9) Osoba povinná zabezpeèi súlad, ktorá vykonáva
èinnos pre prevádzkovate¾a prepravnej siete v pracovnom pomere, musí by v priamej riadiacej pôsobnosti
tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete.
Odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad je podmienkou skonèenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpeèi súlad, ktorá vykonáva èinnos pre prevádzkovate¾a prepravnej siete v pracovnom pomere,
výpoveïou62) alebo okamitým skonèením pracovného
pomeru zo strany zamestnávate¾a;63) lehoty pod¾a Zákonníka práce na skonèenie pracovného pomeru výpoveïou alebo okamitým skonèením pracovného
pomeru64) poèas konania o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad neplynú.
(10) Osoba povinná zabezpeèi súlad má právo
a) zúèastòova sa zasadnutí výkonného vedenia alebo
tatutárneho orgánu, dozornej komisie, valného
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zhromadenia prevádzkovate¾a prepravnej siete
a iných orgánov prevádzkovate¾a prepravnej siete
pod¾a Obchodného zákonníka,
b) na sprístupnenie dokladov a záznamov týkajúcich
sa èinnosti prevádzkovate¾a prepravnej siete a na
poskytnutie vetkých informácií potrebných na plnenie povinností osoby povinnej zabezpeèi súlad,
c) na prístup do sídla a prevádzkových priestorov prevádzkovate¾a prepravnej siete bez predchádzajúceho oznámenia.
(11) Osoba povinná zabezpeèi súlad je povinná
a) sledova plnenie programu súladu,
b) kadoroène vypracova a predklada úradu výroènú
správu, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie
programu súladu,
c) podáva správy prevádzkovate¾ovi prepravnej siete
o plnení programu súladu a vydáva odporúèania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d) podáva pravidelné ústne alebo písomné správy dozornej komisii prevádzkovate¾a prepravnej siete,
e) bezodkladne písomne oznamova úradu kadé závané poruenie týkajúce sa plnenia programu súladu,
f) poskytova úradu správu o kadom obchodnom a finanènom vzahu medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a inou osobou, ktorá je súèasou toho istého
vertikálne integrovaného plynárenského podniku
ako prevádzkovate¾ prepravnej siete,
g) predklada úradu návrhy rozhodnutí o investiènom
pláne alebo o zaèatí realizácie jednotlivých investícií
do siete; predkladá ich najneskôr vo chvíli, keï výkonné vedenie alebo tatutárny orgán prevádzkovate¾a prepravnej siete predkladá tieto návrhy na
schválenie dozornej komisii prevádzkovate¾a prepravnej siete,
h) podáva úradu pravidelné ústne alebo písomné
správy o plnení programu súladu,
i) sledova dodriavanie povinností prevádzkovate¾a
prepravnej siete pod¾a § 55 ods. 6 a § 94,
j) zúèastòova sa zasadnutí výkonného vedenia alebo
orgánov prevádzkovate¾a prepravnej siete, na ktorých sa rokuje o
1. podmienkach prístupu do siete ustanovených
v osobitnom predpise,45) najmä pokia¾ ide o ceny
za prístup, sluby týkajúce sa prístupu tretích
strán, pride¾ovanie kapacity a riadenie preaenia, transparentnos, vyvaovanie siete a obchodovanie na sekundárnom trhu,
2. projektoch týkajúcich sa prevádzky, údrby a rozvoja prepravnej siete vrátane investícií týkajúcich
sa pripojenia plynových zariadení k prepravnej
sieti, zvýenia kapacity a optimalizácie existujúcej kapacity prepravnej siete,
3. nákupe alebo predaji energie potrebnej na prevádzku prepravnej siete,
k) informova úrad o kadom konaní inej osoby, ktorá
je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej
siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, na
valnom zhromadení alebo èlena dozornej komisie
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na zasadnutí dozornej komisie prevádzkovate¾a prepravnej siete, ktoré bráni prevádzkovate¾ovi prepravnej siete v uskutoènení investície, ktorá sa pod¾a desaroèného plánu rozvoja siete má vykona
v nasledujúcich troch rokoch,
l) sledova plnenie programu súladu právnickej osoby
pod¾a odseku 12, ak má prevádzkovate¾ prepravnej
siete majetkovú úèas na jej podnikaní.
(12) Ustanovenia odseku 1 sa primerane pouijú na
právnickú osobu, ktorá bola zaloená prevádzkovate¾mi prepravných sietí, z ktorých je aspoò jeden súèasou vertikálne integrovaného plynárenského podniku,
na úèel uskutoèòovania spolupráce; program súladu
právnickej osoby pod¾a tohto odseku schva¾uje agentúra; ustanovenie odseku 2 sa nepouije.
(13) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný poskytnú osobe povinnej zabezpeèi súlad potrebnú súèinnos pri výkone jej práv a povinností pod¾a odsekov
10 a 11 a zabezpeèi, aby jej takúto súèinnos poskytli
vetky osoby, ktorých prostredníctvom prevádzkovate¾
prepravnej siete vykonáva svoju èinnos.
(14) Osoba, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾
prepravnej siete, alebo ktorá nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského
podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu, je na poiadanie úradu
povinná úradu poskytnú odôvodnenie konania pod¾a
odseku 11 písm. k) a preukáza, e konaním pod¾a odseku 11 písm. k) nedolo k diskriminaènému konaniu
v prospech inej osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ prepravnej siete.
§ 59
Desaroèný plán rozvoja siete
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je pri príprave desaroèného plánu rozvoja siete pod¾a § 49 ods. 7
písm. h) povinný vychádza najmä
a) zo súèasného a predpokladaného budúceho stavu
ponuky a dopytu po kapacite prepravnej siete,
b) z primeraných predpokladov vývoja aby, dodávky,
spotreby, výmen s inými tátmi, prièom zoh¾adní
plán rozvoja siete pre celú Európsku úniu a regionálne investièné plány pod¾a osobitného predpisu78)
a investièné plány pre zásobníky a zariadenia na
skvapalòovanie plynu.
(2) Desaroèný plán rozvoja siete musí obsahova
úèinné opatrenia na zaruèenie primeranosti siete
a bezpeènosti dodávok plynu. Desaroèný plán rozvoja
siete najmä
a) uvádza hlavné èasti prepravnej siete, ktoré je potrebné vybudova alebo zmodernizova v nasledujúcich desiatich rokoch, spolu s predpokladanými termínmi ich realizácie,
b) uvádza investície do prepravnej siete, ktoré súvisia
s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou
prepravnej siete,
78
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1. o ktorých realizácii prevádzkovate¾ prepravnej
siete u rozhodol,
2. ktoré sa budú musie realizova v nasledujúcich
troch rokoch,
c) urèuje termíny realizácie investícií pod¾a písmena b).
(3) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný zoh¾adni v desaroènom pláne rozvoja siete rozhodnutia
úradu o uloení povinnosti vykona zmenu desaroèného plánu rozvoja siete pod¾a odseku 7 vydané v predchádzajúcich obdobiach. Prevádzkovate¾ prepravnej
siete nemá povinnos pod¾a predchádzajúcej vety, ak
výsledky testovania dopytu trhu pod¾a odseku 9 preukáu, e trh si nevyaduje investíciu do prepravnej siete, ktorá vyplýva z takéhoto rozhodnutia úradu; to neplatí, ak ide o investíciu do prepravnej siete, ktorá je
potrebná na splnenie povinností pod¾a osobitného
predpisu.74) Na úèely tohto ustanovenia sa predpokladá, e trh si vyaduje investíciu, ak prevádzkovate¾ prepravnej siete obdrí dostatoèný poèet záväzných rezervácií kapacity od uívate¾ov siete prejavujúcich záujem
kapacity v súlade s pravidlami testovania dopytu trhu
pod¾a odseku 9.
(4) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný návrh
desaroèného plánu rozvoja siete konzultova pred jeho
predloením úradu nediskriminaèným a transparentným spôsobom so vetkými zainteresovanými stranami a umoni im sa k nemu vyjadri. Informáciu o výsledkoch
konzultácií
prekladá
prevádzkovate¾
prepravnej siete úradu spolu s desaroèným plánom
rozvoja siete.
(5) Úrad konzultuje desaroèný plán rozvoja siete nediskriminaèným a transparentným spôsobom s existujúcimi a potenciálnymi uívate¾mi siete a umoní im
k nemu uplatni v primeranej lehote odôvodnené pripomienky. Pripomienkami, ktoré sa desaroèného plánu
rozvoja siete netýkajú, pripomienkami, ktoré uplatní
osoba, ktorá nie je existujúcim uívate¾om siete alebo
neuvedie, z akých dôvodov je potenciálnym uívate¾om
siete, pripomienkami bez odôvodnenia a pripomienkami uplatnenými po uplynutí úradom urèenej lehoty sa
úrad nezaoberá. Úrad uverejní informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o poiadavkách
existujúcich a potenciálnych uívate¾ov siete na realizáciu investícií do prepravnej siete na svojom webovom
sídle.
(6) Úrad preskúma súlad desaroèného plánu rozvoja
siete s poiadavkami na realizáciu investícií do prepravnej siete pod¾a odseku 5 a s plánom rozvoja siete
pre celú Európsku úniu pod¾a osobitného predpisu.78)
Pri pochybnostiach o súlade desaroèného plánu rozvoja siete s plánom rozvoja siete pre celú Európsku
úniu úrad konzultuje desaroèný plán rozvoja siete
s agentúrou.
(7) Úrad uloí prevádzkovate¾ovi prepravnej siete povinnos zmeni desaroèný plán rozvoja siete v úradom
urèenej primeranej lehote, ak desaroèný plán rozvoja
siete nezoh¾adòuje ekonomicky primerané a technicky
uskutoènite¾né poiadavky na realizáciu investícií do
prepravnej siete pod¾a odseku 5, je v rozpore s plánom

) Èl. 8 ods. 10 a èl. 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2009.
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rozvoja siete pre celú Európsku úniu alebo nie je vypracovaný v súlade s odsekmi 1 a 3. Úèastníkom konania
o uloení povinnosti zmeni desaroèný plán rozvoja siete je prevádzkovate¾ prepravnej siete. Rozhodnutie
o uloení povinnosti zmeni desaroèný plán rozvoja
siete je prvým úkonom úradu v konaní. Ustanovenia
veobecného predpisu o konaní pred súdmi o odloení
vykonate¾nosti rozhodnutia sa nepouijú.
(8) Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaroèného plánu rozvoja siete.
(9) Prevádzkovate¾ prepravnej siete môe pred realizáciou investície pod¾a desaroèného plánu rozvoja siete uskutoèni testovanie dopytu trhu po takejto investícii v súlade s pravidlami schválenými úradom; pravidlá
testovania dopytu trhu musia zabezpeèi ekonomickú
primeranos investícií pri zoh¾adnení poadovanej
doby pre rezervácie, navrhovaných taríf, minimálnej
rezervovate¾nej kapacity, celkovej dostupnej kapacity
a iných relevantných ukazovate¾ov. Úrad schva¾uje
pravidlá testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu na návrh prevádzkovate¾a prepravnej siete; úèastníkom konania je prevádzkovate¾ prepravnej siete.
Úrad návrh prevádzkovate¾a prepravnej siete neschváli, ak navrhované pravidlá testovania dopytu trhu
a) sú v rozpore so tandardnými zásadami uskutoèòovania testovania dopytu trhu, ktoré sú veobecne
akceptované národnými regulaènými orgánmi v Európskej únii, alebo
b) nie sú ekonomicky primerané, transparentné a nediskriminaèné.
(10) Prevádzkovate¾ prepravnej siete nie je povinný zrealizova investíciu pod¾a desaroèného plánu rozvoja
siete, ak uskutoèní testovanie dopytu trhu pod¾a odseku 9 pred uplynutím lehoty na jej realizáciu pod¾a odseku 2 písm. c) a výsledky testovania dopytu trhu pod¾a
odseku 9 preukáu, e trh si nevyaduje takúto investíciu do prepravnej siete; to neplatí, ak ide o investíciu do
prepravnej siete, ktorá je potrebná na splnenie povinností pod¾a osobitného predpisu.74) Na úèely tohto ustanovenia sa predpokladá, e trh si vyaduje investíciu, ak
prevádzkovate¾ prepravnej siete obdrí dostatoèný poèet
záväzných rezervácií kapacity od uívate¾ov siete prejavujúcich záujem kapacity v súlade s pravidlami testovania dopytu trhu pod¾a odseku 9.
(11) Ak prevádzkovate¾ prepravnej siete nezrealizuje investíciu, ktorá sa pod¾a desaroèného plánu rozvoja siete mala zrealizova v nasledujúcich troch rokoch pod¾a
odseku 2 písm. b), v lehote pod¾a odseku 2 písm. c), táto
investícia je pod¾a najnovieho desaroèného plánu rozvoja siete stále relevantná a nie sú splnené podmienky
pod¾a odseku 10, úrad zabezpeèí realizáciu danej investície prijatím týchto opatrení:
a) uloí prevádzkovate¾ovi prepravnej siete povinnos
zrealizova danú investíciu v lehote urèenej úradom,
b) ak prevádzkovate¾ prepravnej siete nesplní povinnos uloenú úradom pod¾a písmena a), uskutoèní
v súvislosti s danou investíciou výberové konanie,
v ktorom úrad umoní transparentným a nediskriminaèným spôsobom úèas vetkým investorom;
úspený investor uskutoèòuje investíciu na vlastnú
zodpovednos.
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(12) Úrad opatrenie pod¾a odseku 11 písm. a) neprijme, ak prevádzkovate¾ prepravnej siete preukáe, e
mu v realizácii investície bráni prekáka, ktorá nastala
nezávisle od jeho vôle, a nemono rozumne predpoklada, e by túto prekáku alebo jej následky mohol prevádzkovate¾ prepravnej siete odvráti alebo prekona.
(13) Ak úrad prijme opatrenie pod¾a odseku 11
písm. a), prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný
zrealizova investíciu v lehote urèenej úradom. Ak úrad
prijme opatrenie pod¾a odseku 11 písm. b), prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný poskytnú investorom
informácie potrebné na realizáciu investície, pripoji
nové plynárenské zariadenia do prepravnej siete a vyvinú vetko úsilie, ktoré mono od neho spravodlivo poadova, s cie¾om u¾ahèi realizáciu investície.
(14) Ak úrad zabezpeèí realizáciu investície do prepravnej siete prijatím opatrenia pod¾a odseku 11,
zmluvy obsahujúce finanèné dojednania súvisiace
s realizáciou týchto investícií do prepravnej siete nadobudnú úèinnos a ich schválením úradom.
(15) Úrad môe prija opatrenie pod¾a odseku 11
písm. b) s cie¾om zabezpeèi realizáciu investície do
prepravnej siete aj vtedy, ak výsledky testovania dopytu trhu pod¾a odseku 9 preukáu, e trh si nevyaduje
takúto investíciu do prepravnej siete; predchádzajúce
uloenie povinnosti pod¾a odseku 11 písm. a) sa v takom prípade nevyaduje; úspený investor uskutoèòuje investíciu na vlastnú zodpovednos. Ustanovenia odsekov 13 a 14 sa pouijú primerane.
§ 60
Pripojenie nového zásobníka, zariadenia na
skvapalòovanie plynu a odberného plynového
zariadenia odberate¾a plynu mimo domácnosti
(1) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný vypracova a zverejni transparentné a úèinné postupy na
nediskriminaèné pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalòovanie plynu a odberného plynového
zariadenia odberate¾a plynu mimo domácnosti do prepravnej siete; tieto postupy sú súèasou prevádzkového poriadku prevádzkovate¾a prepravnej siete a podliehajú schváleniu úradom pod¾a osobitného predpisu;2)
v prípade zariadení na skvapalòovanie plynu je prevádzkovate¾ prepravnej siete povinný vypracova takéto postupy len na základe iadosti záujemcu o výstavbu
zariadenia na skvapalòovanie plynu.
(2) Prevádzkovate¾ prepravnej siete nie je oprávnený
odmietnu pripojenie nového zásobníka, zariadenia na
skvapalòovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberate¾a plynu mimo domácnosti do prepravnej
siete z dôvodu moných obmedzení dostupných kapacít prepravnej siete v budúcnosti ani z dôvodu dodatoèných nákladov spojených s potrebným zvýením kapacity. Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný pre
pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalòovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberate¾a plynu mimo domácnosti do prepravnej siete zabezpeèi dostatoènú kapacitu v danom vstupnom
a výstupnom bode pripojenia. Ustanovenie § 49 ods. 8
týmto nie je dotknuté.
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Nezávislý prevádzkovate¾ siete
§ 61
Zverenie prevádzky prepravnej siete nezávislému
prevádzkovate¾ovi siete
(1) Osoby, ktoré sú súèasou vertikálne integrovaného podniku, ktorého súèasou je prevádzkovate¾ prepravnej siete, a osoby, ktoré nad nimi priamo alebo nepriamo vykonávajú kontrolu, sú povinné zabezpeèi do
iestich mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia
úradu pod¾a osobitného predpisu79) o uloení povinnosti zveri prevádzku prepravnej siete nezávislému
prevádzkovate¾ovi siete
a) oddelenie vlastníka prepravnej siete v súlade s § 62,
b) výber osoby, ktorej vlastník prepravnej siete zverí
prevádzku prepravnej siete v súlade s § 63, na základe transparentného a nediskriminaèného výberového konania, ktorého podmienky schváli úrad,
c) uzavretie zmlúv, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie prepravnej siete osobe pod¾a písmena b) v súlade
s § 63, medzi vlastníkom prepravnej siete a osobou
pod¾a písmena b) alebo tretími osobami,
d) podanie spoloèného návrhu na vydanie rozhodnutia
o certifikácii pod¾a osobitného predpisu56) vlastníkom prepravnej siete a osobou pod¾a písmena b).
(2) Osoba pod¾a odseku 1 písm. b) je povinná zaèa
vykonáva èinnos nezávislého prevádzkovate¾a siete
pod¾a § 62 dòom jej urèenia za nezávislého prevádzkovate¾a siete pod¾a osobitného predpisu.56)
(3) Vlastník prepravnej siete je povinný prevádzkova
prepravnú sie v súlade s § 51 a 60 a do dòa urèenia
osoby pod¾a odseku 1 písm. b) za nezávislého prevádzkovate¾a siete pod¾a osobitného predpisu.
§ 62
Oddelenie vlastníka prepravnej siete
(1) Ak úrad rozhodne pod¾a osobitného predpisu79)
o uloení povinnosti zveri prevádzku prepravnej siete
nezávislému prevádzkovate¾ovi siete, vlastník prepravnej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného
podniku, musí by z h¾adiska právnej subjektivity, organizácie a rozhodovania nezávislý od iných èinností,
ktoré nesúvisia s prepravou, distribúciou a uskladòovaním plynu.
(2) Nezávislos vlastníka prepravnej siete uvedeného
v odseku 1 sa zabezpeèí
a) tým, e osoby zodpovedné za riadenie vlastníka prepravnej siete sa priamo ani nepriamo nepodie¾ajú na
riadení èinností výroby a dodávky plynu integrovaného podniku,
b) prijatím opatrení, ktorými sa zabezpeèí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie vlastníka prepravnej siete,
c) vytvorením programu súladu pod¾a odseku 3,
d) vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a odsekov 5 a 9.
79

) § 9 ods. 4 zákona è. 250/2012 Z. z.
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(3) Vlastník prepravnej siete pod¾a odseku 1 je povinný vypracova program súladu, v ktorom urèí opatrenia
na zabezpeèenie nediskriminaèného správania vlastníka prepravnej siete. Program súladu urèí konkrétne
povinnosti zamestnancom zamerané na vylúèenie moného diskriminaèného správania vlastníka prepravnej
siete.
(4) Vlastník prepravnej siete pod¾a odseku 1 je povinný spolu s výroènou správou61) vlastníka prepravnej
siete zverejòova výroènú správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpeèi súlad pod¾a odseku 11 písm. b).
(5) Vlastník prepravnej siete pod¾a odseku 1 vymenuje alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpeèi súlad. Vlastník prepravnej siete pod¾a odseku 1 je
povinný zabezpeèi, aby ním vymenovaná alebo inak
ustanovená osoba povinná zabezpeèi súlad
a) spåòala podmienky nezávislosti pod¾a odseku 6,
b) mala odbornú prax v plynárenstve v dåke najmenej
pä rokov; ak je osobou povinnou zabezpeèi súlad
právnická osoba, poiadavku odbornej praxe v plynárenstve musí spåòa jej zodpovedný zástupca,
c) mala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak je osobou povinnou zabezpeèi súlad právnická osoba, poiadavku vysokokolského vzdelania
musí spåòa jej zodpovedný zástupca,
d) mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej
úloh pod¾a odseku 11; podmienkami na nezávislý
výkon úloh osoby povinnej zabezpeèi súlad sú aj
zmluvné podmienky týkajúce sa dåky a skonèenia
jej zmluvného vzahu s vlastníkom prepravnej siete
a jej odmeòovania,
e) ak vykonáva èinnos pre vlastníka prepravnej siete
v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzahu,
bola vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh pod¾a
odseku 11 v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu vlastníka prepravnej siete,
f) riadne plnila úlohy osoby povinnej zabezpeèi súlad
pod¾a odseku 11.
(6) Osoba povinná zabezpeèi súlad nesmie
a) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako vlastník prepravnej siete,
alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je
súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako vlastník prepravnej siete,
priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto
osobu alebo osoby vykonáva èinnos v pracovnom
pomere alebo v inom obdobnom vzahu alebo by
s takouto osobou alebo osobami priamo alebo
sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu; iným
zmluvným vzahom nie je zmluvný vzah zaloený
zmluvou o pripojení do prepravnej siete, zmluvou
o pripojení do distribuènej siete, zmluvou o prístupe
do prepravnej siete a preprave plynu, zmluvou o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu, zmlu-
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vou o zdruenej dodávke plynu a zmluvou o dodávke
plynu pre vlastnú spotrebu odberate¾a,
b) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu
s osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne
integrovaného plynárenského podniku ako vlastník
prepravnej siete, alebo osobou, ktorá nad osobou,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako vlastník prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu;
iným zmluvným vzahom nie je zmluvný vzah zaloený zmluvou o pripojení do prepravnej siete, zmluvou o pripojení do distribuènej siete, zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, zmluvou
o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu,
zmluvou o zdruenej dodávke plynu a zmluvou o dodávke plynu pre vlastnú spotrebu odberate¾a.
(7) Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej
zabezpeèi súlad sa vyaduje predchádzajúci súhlas
úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním
alebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a odseku 5
písm. a) a e).
(8) Na odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad sa
vyaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpeèi
súlad.
(9) Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu pod¾a odsekov 7 a 8 do troch týdòov
odo dòa doruèenia úplnej iadosti vlastníka prepravnej
siete, predpokladá sa, e úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad oznámi vlastníkovi
prepravnej siete deò doruèenia úplnej iadosti o predchádzajúci súhlas.
(10) Odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad je podmienkou skonèenia pracovného pomeru osoby povinnej
zabezpeèi súlad, ktorá vykonáva èinnos v pracovnom
pomere, výpoveïou62) alebo okamitým skonèením pracovného pomeru zo strany zamestnávate¾a;63) lehoty
pod¾a Zákonníka práce na skonèenie pracovného pomeru výpoveïou alebo okamitým skonèením pracovného
pomeru64) poèas konania o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad neplynú.
(11) Osoba povinná zabezpeèi súlad je povinná
a) sledova plnenie programu súladu,
b) vypracova a kadoroène do 30. apríla predloi úradu výroènú správu za predchádzajúci rok, v ktorej
uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c) vydáva vlastníkovi prepravnej siete odporúèania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d) bezodkladne informova úrad o kadom závanom
poruení programu súladu.
(12) Kadý, kto sa podie¾a na èinnosti vlastníka prepravnej siete, je povinný poskytnú osobe povinnej za-
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bezpeèi súlad informácie a doklady potrebné na plnenie úloh pod¾a odseku 11 a poskytnú jej ïaliu potrebnú súèinnos.
(13) Pri plnení povinností pod¾a odsekov 1 a 2 sa primerane pouijú ustanovenia prvej a druhej èasti Obchodného zákonníka.
§ 63
Práva a povinnosti nezávislého prevádzkovate¾a siete
a vlastníka prepravnej siete
(1) Nezávislý prevádzkovate¾ siete má práva a povinnosti prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a tohto zákona.
(2) Nezávislý prevádzkovate¾ siete je ïalej povinný
a) disponova finanènými, technickými, materiálnymi
a ¾udskými zdrojmi potrebnými na vykonávanie
úloh prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 49,
b) predklada desaroèný plán rozvoja siete pod¾a § 49
ods. 7 písm. h) na schválenie úradu a dodriava desaroèný plán rozvoja siete schválený úradom,
c) plni povinnosti prevádzkovate¾a prepravnej siete
vrátane povinností týkajucich sa spolupráce s prevádzkovate¾mi prepravných sietí na európskej a regionálnej úrovni pod¾a osobitného predpisu,45)
d) zabezpeèova ude¾ovanie prístupu do prepravnej
siete tretím osobám a riadenie prístupu do prepravnej siete vrátane výberu poplatkov za prístup a poplatkov za preaenie, za prevádzku, údrbu a rozvoj
prepravnej siete a za zabezpeèenie dlhodobej schopnosti siete uspokojova primeraný dopyt prostredníctvom investièného plánovania,
e) zabezpeèova pri rozvoji prepravnej siete plánovanie
vrátane získania potrebných povolení a výstavbu
novej infratruktúry a jej uvedenie do prevádzky.
(3) Na nezávislého prevádzkovate¾a siete sa primerane vzahujú poiadavky pod¾a § 50 ods. 2.
(4) Vlastník prepravnej siete je povinný
a) poskytova nezávislému prevádzkovate¾ovi siete súèinnos vrátane poskytovania informácií potrebných
na plnenie úloh nezávislého prevádzkovate¾a siete,
b) financova investície, o ktorých rozhodol nezávislý
prevádzkovate¾ siete a ktoré schválil úrad, alebo da
súhlas na financovanie takýchto investícií treou
osobou vrátane nezávislého prevádzkovate¾a siete,
c) zabezpeèova krytie zodpovednosti súvisiacej s aktívami prepravnej siete okrem zodpovednosti súvisiacej s úlohami nezávislého prevádzkovate¾a siete,
d) poskytova záruky na u¾ahèenie financovania rozírenia prepravnej siete okrem tých investícií, v prípade ktorých dal pod¾a písmena b) svoj súhlas na financovanie treou osobou vrátane nezávislého
prevádzkovate¾a siete.
(5) Zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treou osobou pod¾a odseku 4 písm. b) nadobudnú
úèinnos a ich schválením úradom. Úrad zverejní informáciu o návrhu rozhodnutia o schválení zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treou osobou
pod¾a odseku 4 písm. b) na webovom sídle úradu
a umoní vyjadri sa v primeranej lehote k návrhu takéhoto rozhodnutia vlastníkovi prepravnej siete a oso-
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bám, ktoré úradu do 15 dní odo dòa zverejnenia informácie o návrhu rozhodnutia na webovom sídle
preukáu, e môu by takýmto rozhodnutím dotknuté.
(6) Vlastník prepravnej siete nesmie zabezpeèova
ude¾ovanie prístupu do prepravnej siete tretím stranám a riadenie prístupu do prepravnej siete ani investièné plánovanie súvisiace s prepravnou sieou.
(7) Vlastník prepravnej siete a iné osoby, ktoré sú súèasou toho istého integrovaného podniku ako vlastník
prepravnej siete, nesmú vyuíva spoloèné sluby vrátane právnych sluieb; toto obmedzenie neplatí pri administratívnych slubách a slubách informaèných
technológií, pri ktorých nehrozí riziko poruenia povinností vlastníka prepravnej siete týkajúcich sa dôverností informácií pod¾a § 94.
§ 64
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a distribuènej siete
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete má právo
a) zriaïova a prevádzkova elektronickú komunikaènú sie potrebnú na riadenie prevádzky distribuènej
siete a na zabezpeèenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b) nakupova, uskladòova a predáva plyn úèastníkom trhu s plynom na úèely zabezpeèenia vyváenosti distribuènej siete a rovnováhy mnostva plynu
vstupujúceho a vystupujúceho z distribuènej siete,
c) odmietnu prístup do distribuènej siete z dôvodov
uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity distribuènej siete,
d) odmietnu prístup do distribuènej siete, ak tento
prístup zabraòuje plneniu povinností vo veobecnom hospodárskom záujme.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete má ïalej právo
bez nároku na náhradu kody okrem prípadov, ak koda vznikla zavinením prevádzkovate¾a distribuènej siete, obmedzi alebo prerui distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný èas len v prípade
a) vykonávania plánovaných rekontrukcií, modernizácií, opráv, údrby a revízií plynárenských zariadení,
b) bezprostredného ohrozenia ivota, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraòovaní ich následkov,
e) nedodrania 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) neoprávneného odberu 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,
j) opakovaného neumonenia prístupu k plynáren-
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ským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnute¾nosti alebo v cudzej nehnute¾nosti,
k) zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.
(3) V prípade obmedzenia alebo preruenia 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, skonèenie obmedzenia alebo preruenia
distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môe by
kratia, ak sa na tom dohodne prevádzkovate¾ distribuènej siete s dotknutým úèastníkom trhu s plynom.
(4) Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená
alebo preruená distribúcia plynu, je prevádzkovate¾
distribuènej siete povinný bezodkladne obnovi distribúciu plynu.
(5) Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo
preruenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených
v odseku 2 písm. a) vznikla koda, má dotknutý úèastník trhu s plynom právo uplatni nárok na náhradu
kody a ulého 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 prevádzkovanie distribuènej siete za hospodárnych
podmienok pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia a energetickú efektívnos,
b) zabezpeèova rozvoj distribuènej siete pri dodraní
podmienok ochrany ivotného prostredia a na základe ekonomických podmienok tak, aby kapacita siete
dlhodobo vyhovovala odôvodneným poiadavkám
úèastníkov trhu s plynom na prístup do distribuènej
siete a distribúciu plynu,
c) zabezpeèova distribúciu plynu a s tým súvisiace
podporné sluby,
d) zabezpeèi na transparentnom a nediskriminaènom
princípe prístup do distribuènej siete, k podporným
slubám a k akumulácii plynu v sieti,
e) uzatvori zmluvu o prístupe do distribuènej siete
a distribúcii plynu s kadým, kto o to poiada, ak sú
splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do distribuènej sieti a distribúcie plynu,
f) uzatvori zmluvu o pripojení do distribuènej siete
s kadým, kto o to poiada, ak sú splnené technické
podmienky a obchodné podmienky pripojenia do
distribuènej sieti,
g) zabezpeèi nediskriminaèné zaobchádzanie so vetkými úèastníkmi trhu s plynom,
h) zabezpeèi meranie distribuovaného plynu vrátane
jeho vyhodnocovania a na poiadanie predklada
namerané údaje alebo údaje urèené na základe typového diagramu dodávky úèastníkovi trhu s plynom, s ktorým je uzatvorená zmluva o prístupe do
distribuènej siete a distribúcii plynu na danom odbernom mieste,
i) zabezpeèova vyvaovanie distribuènej siete,
j) zabezpeèova zúètovanie vyvaovania distribuènej
siete,
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k) obmedzi distribúciu plynu na základe rozhodnutia
ministerstva pod¾a § 88,
l) pripoji prevádzkovate¾a distribuènej siete a odberate¾a plynu do distribuènej siete,
m) zriaïova a prevádzkova miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
n) umoni prístup úèastníkovi trhu s plynom k urèenému meradlu na úèely merania plynu a na vykonanie kontroly funkènosti urèeného meradla.
(7) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je ïalej povinný
a) poskytova prevádzkovate¾ovi distribuènej siete
a prevádzkovate¾ovi prepravnej siete informácie nevyhnutné na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti
prepojenej siete,
b) poskytova úèastníkom trhu s plynom informácie
potrebné na prístup do siete,
c) predklada plynárenskému dispeèingu bilanciu distribuènej siete a jej vyhodnotenie,
d) zverejòova obchodné podmienky na prístup a vyuívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky
zverejní kadoroène do 31. októbra na nasledujúci
rok,
e) vypracova kadoroène havarijné plány,
f) vypracúva plán rozvoja distribuènej siete na obdobie piatich rokov a predloi ho ministerstvu kadoroène do 30. novembra na nasledujúci rok, vrátane
správy o plnení plánu rozvoja distribuènej siete,
g) oznámi ministerstvu vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie v plynárenstve pod¾a osobitného predpisu,44)
h) na základe iadosti dodávate¾a plynu konajúceho
v mene odberate¾a plynu bezodplatne umoni priradenie odberného miesta odberate¾a plynu k novému
dodávate¾ovi plynu v lehote do troch týdòov od doruèenia iadosti; týmto nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberate¾a plynu voèi prevádzkovate¾ovi distribuènej siete a predchádzajúcemu dodávate¾ovi
plynu; ak pôvodný alebo nový dodávate¾ plynu nepoiada prevádzkovate¾a distribuènej siete o údaje
o stave urèeného meradla, urèenie údajov o dodávke
plynu sa pri zmene dodávate¾a plynu uskutoèní na
základe údajov urèených typovým diagramom dodávky alebo údajov nahlásených odberate¾om plynu,
i) bezodplatne a nediskriminaèným spôsobom poskytnú odberate¾ovi plynu, ktorého odberné miesto je
pripojené do siete prevádzkovate¾a distribuènej siete,
prostredníctvom jeho dodávate¾a plynu alebo inému
dodávate¾ovi plynu iadajúcemu v mene odberate¾a
plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom
mieste v súlade so veobecne záväzným právnym
predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 2 písm. e),
j) poskytnú informácie o právach odberate¾ov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom pod¾a
pod¾a § 88 ods. 2 písm. q) odberate¾ovi plynu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na
poiadanie ich zaslaním odberate¾ovi plynu,
k) vies evidenciu zranite¾ných odberate¾ov plynu v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do
jeho siete, písomne informova týchto odberate¾ov
plynu o kadom plánovanom obmedzení alebo pre-
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ruení distribúcie plynu do ich odberných miest,
ktoré sa má uskutoèni v období od 1. novembra do
31. marca, plánované preruenie distribúcie plynu
v období od 1. novembra do 31. marca vykona a po
tom, èo zranite¾ný odberate¾ plynu potvrdil prijatie
informácie o preruení distribúcie plynu a umoni
komunikáciu týchto odberate¾ov plynu priamo
s prevádzkovate¾om distribuènej siete na úèel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie zranite¾ných odberate¾ov plynu v domácnosti ustanovujú pravidlá trhu; evidencia
zranite¾ných odberate¾ov plynu v domácnosti obsahuje
1. meno, priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. kontaktné telefónne èíslo, faxové èíslo, adresu
elektronickej poty, ak ich má,
4. dátum narodenia,
5. adresu odberného miesta,
6. èíslo odberného miesta zranite¾ného odberate¾a
plynu,
l) intalova inteligentné meracie systémy pod¾a § 77,
m) urèi odberate¾ovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, ak odberate¾ plynu má uzatvorenú zmluvu
o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu,
n) poskytova údaje o obmedzujúcich opatreniach
v plynárenstve prevádzkovate¾ovi distribuènej siete,
ktorý plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území,
o) poskytnú prevádzkovate¾ovi prepravnej siete vyjadrenie pod¾a § 49 ods. 9 do 15 pracovných dní odo dòa
doruèenia iadosti prevádzkovate¾a prepravnej siete,
p) zverejni na svojom webovom sídle
1. vzor iadosti o prístup do distribuènej siete,
2. podmienky pripojenia úèastníka trhu s plynom
do distribuènej siete, a to najmä
2.1. vzor iadosti o pripojenie do distribuènej
siete,
2.2. postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení
do distribuènej siete,
2.3. vzor zmluvy o pripojení do distribuènej siete,
2.4. vzor iadosti o pripojenie do distribuènej
siete pre odberate¾a plynu v domácnosti,
2.5. vzor iadosti o pripojenie do distribuènej
siete a montá meradla pre odberate¾a plynu mimo domácnosti,
2.6. lehoty na pripojenie do distribuènej siete, ak
nie sú urèované individuálne v závislosti od
technických podmienok odberu plynu poadovaných odberate¾om plynu,
q) písomne oznámi uívate¾om distribuènej siete plánované zruenie povolenia alebo zmenu povolenia,
ktoré majú za následok ukonèenie distribúcie plynu
na èasti vymedzeného územia najneskôr es mesiacov pred podaním iadosti úradu,
r) vies evidenciu saností odberate¾ov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a kadoroène
predklada údaje z evidencie saností úradu
do 28. februára nasledujúceho roka,
s) po zmene dodávate¾a plynu do desa dní odo dòa doruèenia písomnej iadosti bezplatne poskytnú namerané údaje o spotrebe novému dodávate¾ovi plynu a odberate¾ovi plynu.
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(8) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou
vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracova
program súladu, v ktorom urèí opatrenia na zabezpeèenie nediskriminaèného správania prevádzkovate¾a distribuènej siete. Program súladu urèí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúèenie moného
diskriminaèného správania prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(9) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný spolu s výroènou správou61) prevádzkovate¾a distribuènej
siete zverejòova výroènú správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpeèi súlad pod¾a § 65
ods. 8 písm. b).
(10) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpeèi riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpeèi
súlad pod¾a § 65 ods. 8.
(11) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predloi úradu kadú zmluvu medzi ním a inou osobou,
ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
podniku, do 30 dní po jej uzavretí.
(12) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný zmeni výku dennej distribuènej kapacity na základe iadosti uívate¾a distribuènej siete do 15 dní odo dòa doruèenia iadosti, a to aj poèas trvania zmluvy
o prístupe do distribuènej sústavy a distribúcii o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k iadosti
sú doklady, ktoré preukazujú, e odberate¾ plynu vlastnou èinnosou nezavinil prípady odôvodòujúce iados
o zmenu výky dennej distribuènej kapacity. iados
o zmenu výky dennej distribuènej kapacity mono
poda v týchto prípadoch:
a) závaná priemyselná havária,60)
b) váne ekonomické dôvody nezavinené odberate¾om,
ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik
spoloènosti alebo vyhlásenie konkurzu.
(13) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý poskytuje sluby pre viac ako 100 000 pripojených odberate¾ov
plynu, je povinný na základe iadosti prevádzkovate¾a
distribuènej siete, ktorý poskytuje sluby pre menej
ako 100 000 pripojených odberate¾ov plynu (ïalej len
predávajúci prevádzkovate¾ distribuènej siete) alebo
na základe iadosti vlastníka distribuènej siete, vykúpi distribuènú sie, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnos po 1. septembri 2012, za regulovanú cenu urèenú úradom, ktorá
zoh¾adní aj ekonomickú efektívnos vykupovanej distribuènej siete. Ak predávajúci prevádzkovate¾ distribuènej siete nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa
distribuèná sie nachádza, k predaju distribuènej siete
je potrebný predchádzajúci zápis vecného bremena do
katastra nehnute¾ností v prospech prevádzkovate¾a
distribuènej siete, ktorý poskytuje sluby pre viac ako
100 000 pripojených odberate¾ov. Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý poskytuje sluby pre viac ako
100 000 pripojených odberate¾ov, môe na výkup distribuèných sietí v jednom kalendárnom roku poui
prostriedky, ktorých maximálna výka nesmie pre-
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siahnu 50 % z roènej hodnoty súètu úradom urèenej
výky primeraného zisku a úradom povolených plánovaných investícií.
§ 65
Oddelenie prevádzkovate¾a distribuènej siete
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou 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, e osoby zodpovedné za riadenie distribuènej
siete sa priamo ani nepriamo nepodie¾ajú na riadení
èinností výroby, prepravy a dodávky plynu integrovaného podniku,
b) prijatím opatrení, ktorými sa zabezpeèí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribuènej
siete; osoby zodpovedné za riadenie distribuènej siete nesmú ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas na podnikaní inej osoby, ktorá je súèasou toho istého integrovaného podniku ako
prevádzkovate¾ distribuènej siete, ani od nej prijíma podiel na zisku alebo iné majetkové plnenie; odmeòovanie osôb zodpovedných za riadenie distribuènej siete nesmie iadnym spôsobom závisie od
hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovate¾a distribuènej siete,
c) tým, e rozhodovacie práva, ktoré sa viau k majetku
potrebnému na prevádzkovanie, údrbu alebo rozvoj
distribuènej siete, sú nezávislé od rozhodovacích
práv, ktoré sa viau k inému majetku integrovaného
podniku; prevádzkovate¾ distribuènej siete musí
disponova zdrojmi vrátane ¾udských, technických,
materiálnych a finanèných zdrojov, ktoré sú potrebné na úèely prevádzkovania, údrby a rozvoja distribuènej siete; nevyluèuje sa existencia vhodných mechanizmov, ktorými sa zabezpeèí právo na ochranu
majetku integrovaného podniku; integrovaný podnik môe schva¾ova roèný finanèný plán prevádzkovate¾a distribuènej siete a urèi mieru zadlenia prevádzkovate¾a distribuènej siete; integrovaný podnik
nemá právo vydáva pokyny týkajúce sa kadodennej 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 plánu,
d) vypracovaním programu súladu pod¾a § 64 ods. 8,
e) vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a odsekov 4 a 8.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje alebo
inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpeèi súlad po predchádzajúcom súhlase úradu. Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou vertikálne in-
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tegrovaného podniku, je povinný zabezpeèi, aby ním
vymenovaná alebo inak ustanovená osoba povinná zabezpeèi súlad
a) spåòala podmienky nezávislosti pod¾a odseku 5,
b) mala odbornú prax v plynárenstve v dåke najmenej
pä rokov; ak je osobou povinnou zabezpeèi súlad
právnická osoba, poiadavku odbornej praxe v plynárenstve musí spåòa jej zodpovedný zástupca,
c) mala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak je osobou povinnou zabezpeèi súlad právnická osoba, poiadavku vysokokolského vzdelania
musí spåòa jej zodpovedný zástupca,
d) mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej
úloh pod¾a odseku 8; podmienkami na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpeèi súlad sú aj
zmluvné podmienky týkajúce sa dåky a skonèenia
jej zmluvného vzahu s prevádzkovate¾om distribuènej siete a jej odmeòovania,
e) ak vykonáva èinnos pre prevádzkovate¾a distribuènej siete v pracovnom pomere alebo inom obdobnom
vzahu, bola vo veciach týkajúcich sa plnenia jej
úloh pod¾a odseku 8 v priamej riadiacej pôsobnosti
tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a distribuènej
siete.
(5) Osoba povinná zabezpeèi súlad nesmie
a) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ distribuènej
siete, alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ distribuènej siete, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo
pre takúto osobu alebo osoby vykonáva èinnos
v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzahu
alebo by s takouto osobou alebo osobami priamo
alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu;
iným zmluvným vzahom nie je zmluvný vzah zaloený zmluvou o pripojení do prepravnej siete, zmluvou o pripojení do distribuènej siete, zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, zmluvou
o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu,
zmluvou o zdruenej dodávke plynu a zmluvou o dodávke plynu pre vlastnú spotrebu odberate¾a,
b) ma priamo alebo sprostredkovane majetkovú úèas
na podnikaní alebo by èlenom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzahu
s osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne
integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ distribuènej siete, alebo osobou, ktorá nad
osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ distribuènej siete, priamo alebo nepriamo
vykonáva kontrolu; iným zmluvným vzahom nie je
zmluvný vzah zaloený zmluvou o pripojení do prepravnej siete, zmluvou o pripojení do distribuènej
siete, zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, zmluvou o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu, zmluvou o zdruenej dodávke
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plynu a zmluvou o dodávke plynu pre vlastnú spotrebu odberate¾a.
(6) Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej
zabezpeèi súlad sa vyaduje predchádzajúci súhlas
úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním
alebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpeèi súlad pod¾a odseku 4.
Na odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad sa vyaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti
dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad.
Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho
súhlasu pod¾a tohto odseku do troch týdòov odo dòa
doruèenia úplnej iadosti prevádzkovate¾a distribuènej
siete, predpokladá sa, e úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad oznámi prevádzkovate¾ovi distribuènej siete deò doruèenia úplnej iadosti
o predchádzajúci súhlas.
(7) Odvolanie osoby povinnej zabezpeèi súlad je podmienkou skonèenia pracovného pomeru osoby povinnej
zabezpeèi súlad, ktorá vykonáva èinnos v pracovnom
pomere, výpoveïou62) alebo okamitým skonèením pracovného pomeru zo strany zamestnávate¾a;63) lehoty
pod¾a Zákonníka práce na skonèenie pracovného pomeru výpoveïou alebo okamitým skonèením pracovného
pomeru64) poèas konania o vydanie predchádzajúceho
súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpeèi
súlad neplynú.
(8) Osoba povinná zabezpeèi súlad je povinná
a) sledova plnenie programu súladu,
b) vypracova a kadoroène do 30. apríla predloi úradu
výroènú správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie
opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c) vydáva prevádzkovate¾ovi distribuènej siete odporúèania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d) bezodkladne informova úrad o kadom závanom
poruení programu súladu.
(9) Kadý, kto sa podie¾a na èinnosti prevádzkovate¾a
distribuènej siete, je povinný poskytnú osobe povinnej
zabezpeèi súlad informácie a doklady potrebné na plnenie úloh pod¾a odseku 8 a poskytnú jej ïaliu potrebnú súèinnos.
(10) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný kona tak, aby nedolo k jeho zámene s dodávate¾om plynu alebo výrobcom plynu, ktorý je súèasou toho istého
vertikálne integrovaného podniku.
(11) Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje sluby pre menej ako 100 000 pripojených odberate¾ov, sa nevzahujú povinnosti pod¾a § 64 ods. 8 a 11,
povinnosti pod¾a odsekov 1 a 10 a povinnosti pod¾a
§ 96 ods. 22.
(12) Pri plnení povinností pod¾a odsekov 1 a 3 sa primerane pouijú ustanovenia prvej a druhej èasti Obchodného zákonníka.
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§ 66
Riadenie siete
(1) Distribuènú sie na vymedzenom území riadi plynárenský dispeèing, ktorý je zodpovedný za operatívne
riadenie distribuènej siete.

b)
c)
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nú sie potrebnú na riadenie prevádzky zásobníka
a na zabezpeèenie prenosu informácií potrebných
na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
pripoji zásobník k prepravnej sieti alebo k distribuènej sieti,
odmietnu prístup do zásobníka z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity zásobníka,
odmietnu prístup do zásobníka, ak prístup zabraòuje plneniu povinností vo veobecnom hospodárskom záujme,
nakupova plyn potrebný na krytie vlastných strát
v zásobníku alebo pre vlastnú spotrebu, alebo na
technologické úèely.

(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.

d)

(3) Plynárenský dispeèing na vymedzenom území
a) operatívne riadi vlastnú distribuènú sie a distribúciu plynu do prepojovacích bodov nadväzujúcich
distribuèných sietí,
b) riadi prepojené prepravné siete a distribuèné siete
na vymedzenom území pri krízovej situácii v plynárenstve a pri èinnostiach, ktoré bezprostredne zamedzujú jej vzniku,
c) technicky riadi rozde¾ovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribuèných sietí,
d) vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve
a jej úroveò pod¾a osobitného predpisu,44)
e) vyhlasuje a odvoláva obmedzujúce opatrenia v plynárenstve pod¾a § 21,
f) urèuje opatrenia zamerané na odstránenie krízovej
situácie v plynárenstve,
g) predkladá raz týdenne v období od 1. novembra do
31. marca a v prípade krízovej situácie denne ministerstvu za kadý deò výpoèet kapacity ostatnej infratruktúry pre prípad preruenia samostatnej najväèej plynárenskej infratruktúry vrátane výpoètu
pri zoh¾adnení vhodných trhových opatrení na strane spotreby v súlade s osobitným predpisom.80)

(2) Prevádzkovate¾ zásobníka môe bez nároku na
náhradu kody okrem prípadov, ak koda vznikla zavinením prevádzkovate¾a zásobníka, obmedzi alebo prerui uskladòovanie plynu v nevyhnutnom rozsahu
a na nevyhnutný èas len v prípade
a) vykonávania plánovaných rekontrukcií, modernizácií, opráv, údrby a revízií plynárenských zariadení,
b) bezprostredného ohrozenia ivota, zdravia alebo
majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraòovaní ich následkov,
e) nedodrania zmluvných podmienok zo strany úèastníkov trhu s plynom,
f) ak je uzatvorená zmluva o prístupe do zásobníka
a uskladòovaní plynu s právom preruenia.

(4) Plynárenský dispeèing má právo vyadova od
úèastníkov trhu s plynom pripojených na distribuènú
sie informácie potrebné na zabezpeèenie plnenia úloh
pod¾a odseku 3. Úèastník trhu s plynom je povinný bezodkladne poskytnú vyadované informácie.
(5) Plynárenský dispeèing je pri plnení úloh pod¾a odseku 3 písm. d) a f) povinný riadi sa pokynmi ministerstva.
(6) Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý neplní
úlohy plynárenského dispeèingu, môe zabezpeèi plnenie úloh dispeèerského riadenia prostredníctvom u
zriadeného plynárenského dispeèingu prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktorý plní úlohy plynárenského
dispeèingu. Ak technické podmienky prevádzkovate¾a
distribuènej siete toto neumoòujú, prevádzkovate¾
distribuènej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského
dispeèingu, je povinný zriadi vlastný dispeèing. Takto
zriadený dispeèing plní na èasti vymedzeného územia
prevádzkovate¾a distribuènej siete rovnaké úlohy ako
plynárenský dispeèing.
§ 67
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a zásobníka
(1) Prevádzkovate¾ zásobníka má právo
a) zriaïova a prevádzkova elektronickú komunikaè80

) Èl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.

e)

(3) V prípade obmedzenia alebo preruenia uskladòovania 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 obmedzenia alebo preruenia uskladòovania plynu 15 dní vopred; táto
lehota môe by kratia, ak sa na tom dohodne prevádzkovate¾ zásobníka s dotknutým úèastníkom trhu
s plynom.
(4) Po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo obmedzené
alebo preruené uskladòovanie plynu, je prevádzkovate¾ zásobníka povinný bezodkladne obnovi uskladòovanie plynu.
(5) Ak v dôsledku obmedzenia alebo preruenia
uskladòovania plynu uvedeného v odseku 2 vznikla
koda, má dotknutý úèastník trhu s plynom právo
uplatni nárok na náhradu kody a ulého zisku len
vtedy, ak prevádzkovate¾ zásobníka nesplnil oznamovaciu povinnos pod¾a odseku 3.
(6) Prevádzkovate¾ zásobníka je povinný
a) zabezpeèova spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie zásobníka v záujme vytvorenia otvoreného trhu s plynom,
b) zabezpeèova údrbu a rozvoj zásobníka pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia,
c) zabezpeèova uskladòovanie plynu a s tým súvisiace
podporné sluby,
d) uzatvori zmluvu o prístupe do zásobníka a usklad-
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òovaní plynu s kadým, kto o to poiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky
prístupu do zásobníka a uskladòovania plynu,
e) zabezpeèi na transparentnom a nediskriminaènom
princípe prístup do zásobníka a k podporným slubám,
f) zabezpeèi nediskriminaèné zaobchádzanie so vetkými úèastníkmi trhu s plynom,
g) zabezpeèi meranie uskladòovaného plynu vrátane
jeho vyhodnocovania a predkladanie nameraných
údajov plynárenskému dispeèingu a na poiadanie
úèastníkom trhu s plynom,
h) zverejòova obchodné podmienky na prístup a vyuívanie zásobníka; tieto podmienky zverejní kadoroène do 31. októbra na nasledujúci rok,
i) poskytova uskladòovacie kapacity prevádzkovate¾ovi siete,
j) obmedzi abu plynu pre dotknutých úèastníkov
trhu s plynom, ktorí uskladòujú plyn pre odberate¾ov mimo vymedzeného územia, na základe rozhodnutia ministerstva pod¾a § 88,
k) poskytova prevádzkovate¾ovi prepravnej siete
a prevádzkovate¾ovi distribuènej siete informácie
nevyhnutné na zabezpeèenie prevádzkyschopnosti
prepojenej siete,
l) poskytova úèastníkom trhu s plynom informácie
potrebné na prístup do zásobníka,
m) vypracúva kadoroène plán rozvoja zásobníka na
obdobie piatich rokov a predloi ho ministerstvu
kadoroène do 30. novembra na nasledujúci rok,
vrátane správy o plnení plánu rozvoja zásobníka,
n) vypracova kadoroène havarijné plány,
o) oznamova ministerstvu a plynárenskému dispeèingu skutoènosti potrebné na vyhlásenie krízovej situácie v plynárenstve,
p) poskytova ministerstvu tvrroène informácie zo
zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu zahàòajúce informácie o úèastníkovi trhu s plynom, s ktorým bola zmluva o prístupe do zásobníka
a uskladòovaní plynu uzavretá, o uskladòovacích
objemoch a o aobných výkonoch pre jednotlivých
úèastníkov trhu s plynom; pri zmene zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu týkajúcej
sa úèastníka trhu s plynom, s ktorým bola zmluva
o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu uzavretá, uskladòovacích objemov alebo aobných výkonov poskytne prevádzkovate¾ zásobníka ministerstvu informácie o takejto zmene bezodkladne,
q) zverejòova informáciu o uplatòovaní regulovaného
prístupu alebo dohodnutého prístupu k zásobníku,
r) zabezpeèi zdroje potrebné na plnenie povinností
prevádzkovate¾a zásobníka pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu,2)
s) zverejni na svojom webovom sídle
1. vzor iadosti o prístup do zásobníka pre úèastníka trhu s plynom,
2. informácie o
2.1. aktuálnej vo¾nej uskladòovacej kapacite zásobníka,
2.2. roènom pláne odstávok zásobníkov a pláne
údrby zásobníkov, ktorý môe ma vplyv na
výku uskladòovacích kapacít a na kvalitu
poskytovaných sluieb,
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2.3. pláne úpravy výky uskladòovacích kapacít,
3. údaje o vo¾nej uskladòovacej kapacite zásobníka
v èlenení na
3.1. maximálny vtlaèný výkon v metroch kubických na deò v závislosti od vtlaènej krivky,
3.2. maximálny aobný výkon metroch kubických na deò v závislosti od aobnej krivky,
3.3. pracovný objem zásobníka v metroch kubických.
(7) Povinnosti pod¾a odseku 6 písm. c) sa nevzahujú
na podporné sluby a doèasné uskladòovanie plynu,
ktoré súvisia so zariadeniami na skvapalòovanie zemného plynu a sú nevyhnutné pre proces spätného splyòovania.
(8) Prevádzkovate¾ zásobníka je v prípade stavu núdze v plynárenstve na základe rozhodnutia ministerstva povinný v rozsahu urèenom rozhodnutím ministerstva prerui abu plynu zo zásobníka pre
dotknutých úèastníkov trhu s plynom, ktorí uskladòujú plyn pre odberate¾ov mimo vymedzeného územia, na
zaistenie technickej bezpeènosti siete na vymedzenom
území; proti rozhodnutiu ministerstva nie je prípustný
opravný prostriedok. Ministerstvo rozhodne na návrh
prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktorý na základe
rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského
dispeèingu na vymedzenom území a ktorý v tomto návrhu uvedie, u ktorých prevádzkovate¾ov zásobníka
a v akom rozsahu má by aba plynu zo zásobníka preruená. Prevádzkovate¾ zásobníka je povinný preruenie aby plynu zo zásobníka bezodkladne písomne
oznámi dotknutým úèastníkom trhu s plynom. Po odvolaní stavu núdze v plynárenstve je prevádzkovate¾ zásobníka povinný bezodkladne obnovi abu plynu zo
zásobníka. Ak v dôsledku preruenia aby plynu zo zásobníka vznikla koda, má dotknutý úèastník trhu
s plynom právo uplatni nárok na náhradu kody
a ulého zisku len vtedy, ak prevádzkovate¾ zásobníka
neplnil oznamovaciu povinnos.
(9) Prevádzkovate¾ zásobníka je povinný prija opatrenia, aby umonil vo¾né obchodovanie s právami na
kapacitu a u¾ahèil takéto obchodovanie transparentným a nediskriminaèným spôsobom, najmä je povinný
urèi podmienky obchodovania s právami na kapacitu
v prevádzkovom poriadku prevádzkovate¾a zásobníka.
Ponuky a dopyt na obchodovanie s právami na kapacitu prevádzkovate¾ zásobníka zverejní na svojom webovom sídle.
(10) Prevádzkovate¾ zásobníka je povinný v prípade
zmluvného preaenia ponúknu nevyuitú uskladòovaciu kapacitu úèastníkom trhu s plynom alebo uskladòovaciu kapacitu, ktorú úèastník trhu s plynom ponúkol celú na vyuitie inému úèastníkovi trhu s plynom
odo dòa jej pridelenia, ako preruite¾nú uskladòovaciu
kapacitu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovate¾a zásobníka.
§ 68
Prevádzkovate¾ kombinovanej siete
Prevádzkovate¾ kombinovanej siete má rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako prevádzkovate¾ prepravnej
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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 vzahujú
ustanovenia § 50 a 64.
§ 69
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 prepravu a distribúciu plynu, ak spåòa technické
podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete
pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,2)
c) na uskladnenie plynu, ak spåòa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka
a uskladòovania plynu tohto zákona a pod¾a osobitného predpisu,2)
d) poiada prevádzkovate¾a prepravnej siete a prevádzkovate¾a distribuènej siete o preruenie alebo
obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu odberate¾ovi plynu, pre ktorého dodávate¾ uzatvoril
zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave
plynu alebo zmluvu o prístupe do distribuènej siete
a distribúcii plynu s prevádzkovate¾om siete.
(2) Dodávate¾ plynu je povinný
a) ak je dodávate¾om plynu poskytujúcim univerzálnu
slubu
1. uzatvori zmluvu o zdruenej dodávke plynu na
vymedzenom území pod¾a § 17 ods. 1 s kadým odberate¾om plynu v domácnosti, ktorý o to poiada,
ak sú splnené obchodné podmienky dodávate¾a
plynu, je k dispozícii dostatoèná prepravná, distribuèná a uskladòovacia kapacita a dostatoèné
mnostvo plynu; povinnos dodávate¾a plynu uzatvori zmluvu o dodávke plynu sa nevzahuje na
odberate¾a plynu v domácnosti, ktorý za posledných 12 mesiacov závane poruil zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o zdruenej dodávke
plynu alebo neoprávnene odoberal plyn,
2. informova na svojom webovom sídle a na svojich
obchodných miestach odberate¾a plynu v domácnosti o monosti uzatvori zmluvu o zdruenej dodávke plynu, ktorou sa poskytuje univerzálna
sluba,
3. vypracova obchodné podmienky poskytovania
univerzálnej sluby pod¾a osobitného predpisu65)
a predloi ich a kadú ich zmenu na schválenie
úradu najneskôr 30 dní pred dòom nadobudnutia ich platnosti; nový dodávate¾ plynu predkladá
obchodné podmienky poskytovania univerzálnej
sluby úradu na schválenie do 30 dní po doruèení
povolenia; obchodné podmienky poskytovania
univerzálnej sluby musia spåòa poiadavky
ustanovení Obèianskeho zákonníka o spotrebite¾ských zmluvách,66) musia obsahova spôsob
predaja plynu a reklamaèný poriadok, musia by
formulované jasne a zrozumite¾ne a nesmú obsahova ustanovenia, ktoré neprimeraným spôso-

b)
c)
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bom saujú alebo znemoòujú výkon práv
odberate¾a plynu v domácnosti,
4. zverejni obchodné podmienky poskytovania univerzálnej sluby a kadú ich zmenu na svojom webovom sídle; kadú zmenu obchodných podmienok poskytovania univerzálnej sluby je dodávate¾
plynu povinný zverejni na svojom webovom sídle
najmenej 30 dní pred úèinnosou tejto zmeny,
5. poskytova informácie v súlade s § 17 ods. 1
písm. b), d) a e),
zabezpeèi bezpeèné a spo¾ahlivé dodávky plynu
svojim odberate¾om plynu za podmienok dohodnutých v zmluve,
poskytova odberate¾om plynu informácie týkajúce
sa cien a technických podmienok dodávky plynu
a koncovým odberate¾om plynu aj informácie týkajúce sa skladby ceny za dodávku plynu,
poskytnú informácie o právach odberate¾ov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom pod¾a
§ 88 ods. 2 písm. q) odberate¾ovi plynu, s ktorým má
uzatvorenú zmluvu o zdruenej dodávke plynu, na
svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových
priestoroch alebo na poiadanie ich zaslaním odberate¾ovi plynu,
bezodplatne umoni odberate¾ovi plynu zmenu dodávate¾a plynu,
uchováva údaje o obchodoch medzi dodávate¾om
plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na úèel jeho
ïalieho predaja, alebo prevádzkovate¾mi prepravnej
siete alebo prevádzkovate¾mi zásobníkov týkajúcich
sa zmlúv o dodávke plynu poèas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, a tieto údaje
poskytova na poiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným
tátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii;
na úèely tohto ustanovenia sa zmluvou o dodávke
plynu rozumie zmluva o dodávke plynu okrem zmluvy oh¾adom derivátu týkajúceho sa plynu; derivátom
týkajúcim sa plynu je finanèný nástroj pod¾a osobitného predpisu,67) ktorý sa týka plynu,
uchováva údaje o obchodoch medzi dodávate¾om
plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na úèel jeho
ïalieho predaja, alebo prevádzkovate¾mi prepravnej siete týkajúcich sa derivátov týkajúcich sa plynu
poèas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého
sa týkajú, v súlade s osobitným predpisom, ktorý
vydá Komisia, a tieto údaje poskytova na poiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu
Slovenskej republiky, iným tátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii,
poskytova prevádzkovate¾ovi siete, ktorej je uívate¾om, technické údaje zo zmlúv o dodávke plynu
a údaje o odberate¾och potrebné na uzavretie zmluvy,
poskytova prevádzkovate¾ovi siete technické údaje
zo zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladòovaní
plynu, ak sú prísluné zásobníky pripojené k príslunej sieti,
riadi sa v prípade krízovej situácie v plynárenstve
pod¾a osobitného predpisu44) opatreniami plynárenského dispeèingu alebo prísluného dispeèingu,
dodriava rovnováhu medzi mnostvom plynu vstupujúcim do siete a mnostvom plynu súèasne vystupujúcim zo siete, ktorej je uívate¾om,
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l) dodriava tandard bezpeènosti dodávok plynu
pod¾a § 22,
m) urèi odberate¾ovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve v zmluve o dodávke plynu,
n) poskytova údaje o obmedzujúcich opatreniach
v plynárenstve prevádzkovate¾ovi distribuènej siete,
o) zabezpeèi bezodkladne na základe iadosti odberate¾a plynu poskytnutie údajov v rozsahu pod¾a § 64
ods. 7 písm. i) odberate¾ovi plynu,
p) zasla odberate¾ovi plynu vyúètovaciu faktúru najneskôr do iestich týdòov od vykonania zmeny dodávate¾a plynu,
q) vies evidenciu saností odberate¾ov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a kadoroène
predklada údaje z evidencie saností úradu
do 28. februára nasledujúceho roka,
r) oznámi prevádzkovate¾ovi distribuènej siete údaje
o zranite¾ných odberate¾och vyplývajúce zo zmlúv
o dodávke plynu, a to
1. identifikaèné údaje,
2. adresu trvalého pobytu,
3. kontaktné telefónne èíslo, faxové èíslo, adresu
elektronickej poty, ak ich má,
4. dátum narodenia,
5. adresu odberného miesta,
6. èíslo odberného miesta zranite¾ného odberate¾a
plynu,
s) bezodkladne informova odberate¾a plynu o zmene
nákladov na zabezpeèenie dodávky plynu, ktoré sú
preukázate¾ne niie ako náklady, ktoré dodávate¾
plynu pouil pre stanovenie ceny za dodávku plynu,
ktorá nepodlieha cenovej regulácii, na obdobie trvania zmluvy o dodávke plynu alebo dodatku k zmluve
o dodávke plynu.
(3) Úrad môe poiada dodávate¾a plynu poskytujúceho univerzálnu slubu o predloenie návrhu zmeny
obchodných podmienok poskytovania univerzálnej
sluby, ak obchodné podmienky poskytovania univerzálnej sluby nespåòajú poiadavky pod¾a odseku 2
písm. a) tretieho bodu alebo ak sa úrad dôvodne domnieva, e dodávate¾ plynu uplatòuje obchodné podmienky poskytovania univerzálnej sluby neprimeraným alebo diskriminaèným spôsobom.
(4) Dodávate¾ plynu poskytujúci univerzálnu slubu
je povinný vypracova a predloi úradu do 30 dní odo
dòa doruèenia odôvodnenej iadosti úradu pod¾a odseku 3 návrh zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej sluby v rozsahu vyadovanom úradom. Úrad môe poiada dodávate¾a plynu
poskytujúceho univerzálnu slubu o zmenu návrhu
pod¾a predchádzajúcej vety do 30 dní odo dòa jeho predloenia, ak je návrh pod¾a predchádzajúcej vety v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi;68) ustanovenie predchádzajúcej vety sa pouije primerane.
(5) Dodávate¾ plynu poskytujúci univerzálnu slubu
je povinný zmeni obchodné podmienky poskytovania
univerzálnej sluby v súlade s návrhom predloeným
úradu, ak úrad nepoiada o zmenu takéhoto návrhu
v lehote pod¾a odseku 4, do 40 dní odo dòa uplynutia
tejto lehoty.
(6) Dodávate¾ plynu pre odberate¾ov plynu v domác-
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nosti, ktorý dodáva plyn výluène len pre odberate¾ov
plynu v domácnosti a ktorý je zároveò prevádzkovate¾om distribuènej siete, prostredníctvom ktorej poskytuje sluby pre menej ako 100 000 pripojených odberate¾ov plynu a do ktorej sú odberatelia plynu v domácnosti
pripojení, má právo priamo alebo prostredníctvom svojho dodávate¾a plynu uzatvori zmluvu o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu s prevádzkovate¾om
distribuènej siete, ktorý vykonáva distribúciu plynu pre
zabezpeèenie jeho dodávky plynu s dåkou trvania zmluvy jeden rok, v ktorej je moné hodnotu dennej distribuènej kapacity rozdeli na dve esmesaèné obdobia.
§ 70
Práva a povinnosti odberate¾a plynu
(1) Odberate¾ plynu má právo
a) uzatvori zmluvu o dodávke plynu s dodávate¾om
plynu; odmietnutie uzatvori zmluvu o dodávke plynu musí dodávate¾ plynu odôvodni,
b) poadova pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie informácií súvisiacich so základnými náleitosami zmluvy; dodávate¾ plynu je povinný tieto informácie odberate¾ovi plynu poskytnú
pred uzatvorením zmluvy,
c) poiada o predchádzajúci súhlas a uskutoèni výstavbu priameho plynovodu a ten aj prevádzkova za
podmienok pod¾a tohto zákona,
d) na prepravu a distribúciu plynu, ak spåòa technické
podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete
pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,2)
e) na uskladnenie plynu, ak spåòa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka
a uskladòovania plynu pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,2)
f) na pripojenie odberného plynového zariadenia do
prepravnej siete alebo do distribuènej siete, ak sú
splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete alebo do distribuènej siete a pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s § 49 ods. 8,
g) na bezplatné priradenie svojho odberného miesta
k novému dodávate¾ovi plynu v lehote do troch týdòov od doruèenia iadosti; toto ustanovenie nemá
vplyv na prípadné zmluvné záväzky voèi predchádzajúcemu dodávate¾ovi plynu alebo iným úèastníkom trhu s plynom,
h) bezodplatne získa prostredníctvom dodávate¾a plynu merané údaje o spotrebe na svojom odbernom
mieste v súlade so veobecne záväzným právnym
predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 2 písm. e).
(2) 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 do siete,
b) umoni prevádzkovate¾ovi prepravnej siete alebo
prevádzkovate¾ovi distribuènej siete montá urèeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na
prenos údajov a umoni prevádzkovate¾ovi prepravnej siete a prevádzkovate¾ovi distribuènej siete prí-
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stup k urèenému meradlu a k telemetrickému zariadeniu,
c) poskytnú potrebné údaje dodávate¾ovi plynu na
prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
d) udrova odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
e) dodriava rovnováhu medzi mnostvom plynu vstupujúcim do siete a mnostvom plynu súèasne vystupujúcim zo siete, ktorej je uívate¾om.
§ 71
Práva a povinnosti odberate¾a plynu v domácnosti
(1) Odberate¾ plynu v domácnosti má právo
a) na ochranu pod¾a § 17 vrátane práva na univerzálnu
slubu,
b) na pripojenie odberného plynového zariadenia do
distribuènej siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribuènej siete.
(2) Odberate¾ plynu v domácnosti je povinný
a) podie¾a sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovate¾a distribuènej siete, ktoré sú spojené
s pripojením odberného plynového zariadenia do
distribuènej siete; spôsob výpoètu týchto nákladov
urèí úrad,
b) umoni prevádzkovate¾ovi distribuènej siete montá urèeného meradla a umoni prevádzkovate¾ovi
distribuènej siete prístup k urèenému meradlu,
c) poskytnú potrebné údaje dodávate¾ovi plynu na
prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
d) udriava odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.
DRUHÁ HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 72
Odberné zariadenia
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete vybuduje plynárenské zariadenie vrátane hlavného uzáveru plynu, na
ktoré sa odberné plynové zariadenie pripojí, na hranicu
pozemku odberate¾a plynu alebo na hranicu objektu
odberate¾a plynu, do ktorého je dodávaný plyn. Odberné plynové zariadenie je povinný zriadi odberate¾ plynu na vlastné náklady.
(2) Odberné plynové zariadenie sa zaèína za hlavným
uzáverom plynu a konèí sa plynovými spotrebièmi odberate¾a. Ak je odberné plynové zariadenie pripojené
k spoloènému odbernému plynovému zariadeniu, kadé odberné plynové zariadenie sa zaèína za uzatváracou armatúrou, ktorá ho odde¾uje od spoloèného odberného plynového zariadenia. Súèasou odberného
plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.
(3) Spoloèné odberné plynové zariadenie je odberné
plynové zariadenie urèené na odber plynu pre viacerých odberate¾ov. Spoloèné odberné plynové zariadenie
sa zaèína za hlavným uzáverom plynu a konèí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho odde¾uje od odberného
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plynového zariadenia odberate¾a plynu. Spoloèné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce
sa v jednej nehnute¾nosti je súèasou tejto nehnute¾nosti.
(4) Zriaïova nové odberné plynové zariadenie, rozirova alebo rekontruova existujúce odberné plynové
zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické
podmienky a obchodné podmienky odberu plynu, mono iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovate¾a
siete, na ktorú je pripojené, a pri dodraní podmienok
ním urèených.
(5) Zasahova do odberného plynového zariadenia,
ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k urèenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovate¾a distribuènej siete je zakázané.
(6) Uzatvori prívod plynu hlavným uzáverom plynu
pri oprave odberného plynového zariadenia môe odberate¾ plynu, ktorý je povinný o tom bezodkladne informova prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(7) V prípade zabránenia mimoriadnej udalosti hlavný
uzáver plynu môe uzatvori ktoko¾vek. Uzatvorenie
hlavného uzáveru plynu je povinný bezodkladne oznámi prevádzkovate¾ovi distribuènej siete. Opätovné otvorenie hlavného uzáveru plynu môe vykona len osoba
odborne spôsobilá, ktorá je povinná o tom bezodkladne
informova prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(8) Prevádzkovate¾ distribuènej siete má právo kontrolova dodriavanie technických podmienok pod¾a
§ 19 a dodriavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, bezpeènosti
technických zariadení, ako aj dodriavanie podmienok
zmluvy o prístupe do distribuènej siete a distribúcii
plynu.
(9) Vlastník alebo osoba oprávnená uíva alebo
spravova plynové zariadenie, ktorého prostredníctvom
sú pripojení koncoví odberatelia plynu do distribuènej
siete prevádzkovate¾a distribuènej siete, a vlastník alebo správca dotknutej nehnute¾nosti, do ktorej je dodávaný plyn, je povinný
a) umoni dodávku plynu pre koncových odberate¾ov
plynu,
b) umoni prevádzkovate¾ovi distribuènej siete nevyhnutný prístup k tomuto plynovému zariadeniu,
c) udriava toto plynové zariadenie slúiace na dodávku plynu v zodpovedajúcom technickom stave,
d) poskytova technické údaje a revízne správy o tomto
plynovom zariadení v jeho vlastníctve alebo správe
prevádzkovate¾ovi distribuènej siete.
§ 73
Podmienky pripojenia
(1) iada o vybudovanie a pripojenie odberného plynového zariadenia môe iba vlastník nehnute¾nosti alebo
správca nehnute¾nosti. Ak iada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnute¾nosti, je povinná poiada
vlastníka nehnute¾nosti alebo správcu nehnute¾nosti
o predchádzajúci súhlas s vybudovaním a pripojením od-
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berného plynového zariadenia; odmietnutie poskytnutia
predchádzajúceho súhlasu treba odôvodni.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný zabezpeèi zapojenie a udriavanie urèeného meradla
plynu a prija nevyhnutné opatrenia potrebné na zabránenie neoprávnenej manipulácii s urèeným meradlom.
(3) Na iados prevádzkovate¾a distribuènej siete je
odberate¾ plynu povinný vykona nevyhnutné úpravy
na odbernom plynovom zariadení pri zriaïovaní, montái, rekontrukcii plynárenského zariadenia alebo pri
montái urèeného meradla prevádzkovate¾om distribuènej siete.
(4) Odberate¾ plynu je povinný umoni prevádzkovate¾ovi distribuènej siete kontrolu odberného plynového
zariadenia a urèeného meradla v termíne dohodnutom
s prevádzkovate¾om distribuènej siete.
(5) Odberate¾ plynu je povinný udriava pripojené
odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytova na poiadanie prevádzkovate¾ovi distribuènej siete v lehote do 90 dní odo dòa vyiadania technické údaje a revízne správy odberného
plynového zariadenia; ak nepredloí poadované údaje
a správy v lehote 90 dní, povauje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce.
§ 74
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 povinnosou zaplati bez oh¾adu na odobraté mnostvo plynu, môe poiada úrad o udelenie doèasnej výnimky z povinnosti prevádzkovate¾a prepravnej siete
zabezpeèi prístup iného úèastníka trhu s plynom do
prepravnej siete vtedy, ak tomuto dodávate¾ovi plynu
hrozí vána ekonomická ujma alebo hrozia váne finanèné akosti pri plnení záväzkov vyplývajúcich z takejto zmluvy; iados sa môe týka aj prevádzkovate¾a
distribuènej siete a prevádzkovate¾a zásobníka.
(2) Hrozbou vánej ekonomickej ujmy a vznikom ványch finanèných akostí nie je stav alebo situácia, ak
dodávka plynu neklesne pod úroveò pevného objemu
dodávky plynu dohodnutej v zmluve o dodávke plynu
alebo, ak mono v zmluve o dodávke plynu zmeni dohodnutý pevný objem dodávky plynu alebo ak dodávate¾ plynu môe nájs iné východiská na rieenie vzniknutej situácie.
(3) iados 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 tatutárneho orgánu právnickej osoby,
d) dobu, na ktorú iada udelenie doèasnej výnimky,
e) dôvody, pre ktoré iada udelenie doèasnej výnimky,
f) notársky osvedèenú fotokópiu zmluvy o dodávke
plynu, ktorá je predmetom iadosti o doèasnú výnimku,
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g) odôvodnenie potreby plni zmluvné záväzky voèi odberate¾om plynu, kvantifikáciu rozsahu ekonomickej ujmy a rozsahu finanèných akostí, ktoré môu
vzniknú v prípade neudelenia doèasnej výnimky,
h) prijaté opatrenia na zabránenie hrozby vánej ekonomickej ujmy alebo ványch finanèných akostí,
i) úroveò prepojenia siete so sieou èlenských tátov
a tretích tátov a dosiahnutý stupeò ich vzájomnej
prevádzkyschopnosti.
(4) Úrad pri rozhodovaní o udelení doèasnej výnimky
z povinnosti zabezpeèi prístup do siete prihliada na
a) vános hrozby ekonomickej ujmy a na vános finanèných akostí, ktoré hrozia alebo môu hrozi
dodávate¾ovi plynu a ktoré majú súvislos so zmluvou o dodávke plynu, ktorá je predmetom iadosti,
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 iadosti vrátane rozsahu, v akom
mono vykona zmeny tejto zmluvy s prihliadnutím
na trh s plynom,
e) vynaloené úsilie dodávate¾a plynu na to, aby zabránil hrozbe vánej ekonomickej ujmy a vzniku ványch
finanèných akostí, ktoré môu vzniknú zo zmluvy
o dodávke plynu, ktorá je predmetom iadosti,
f) rozsah, v akom mohol dodávate¾ plynu v èase podpísania zmluvy o dodávke plynu predvída, e v súvislosti s ustanoveniami tohto zákona môe vzniknú
vána ekonomická ujma alebo váne finanèné akosti,
g) úroveò prepojenia siete so sieou iných èlenských
tátov a tretích tátov 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,
c) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
èlenov tatutárneho orgánu právnickej osoby,
d) poadovaný rozsah plynárenských zariadení, ktorých sa udelenie doèasnej výnimky z povinnosti zabezpeèi prístup do siete bude týka,
e) dobu, na ktorú sa vydáva rozhodnutie o udelení doèasnej výnimky z povinnosti zabezpeèi prístup do
siete.
(6) Rozhodnutie o udelení doèasnej výnimky z prístupu do siete úrad zale úèastníkovi konania. Ministerstvu a Komisii zale úrad rozhodnutie spolu s informáciou týkajúcou sa udelenej doèasnej výnimky. Komisia
má právo do ôsmich týdòov od doruèenia rozhodnutia
poiada úrad o jeho zmenu alebo zruenie.
§ 75
Nové významné plynárenské zariadenia
(1) Novým významným plynárenským zariadením na
úèely tohto zákona je plynárenské zariadenie, ktoré nebolo dokonèené alebo nebolo zrekontruované do úèinnosti tohto zákona a ktoré zabezpeèuje prepojenie medzi
sieami èlenských tátov alebo plynárenské zariadenie
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na skvapalòovanie zemného plynu, alebo zásobník. Nové
významné plynárenské zariadenie musí zvyova hospodársku súa a bezpeènos pri dodávke plynu a zároveò
riziko spojené s jeho výstavbou je také, e bez udelenia
výnimky z povinnosti zabezpeèi prístup tretích strán do
siete a zásobníka nie je moná jeho výstavba.
(2) Nové významné plynárenské zariadenie musí vlastni 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
narui fungovanie trhu s plynom.
(4) Úrad môe udeli výnimku z povinnosti zabezpeèi
oddelenie prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 50,
povinnosti zabezpeèi prístup tretích strán do siete
a zásobníka a výnimku z regulácie pod¾a osobitného
predpisu81) pre nové významné plynárenské zariadenie
alebo pre zrekontruované plynárenské zariadenie,
ktoré významne zvýi jej kapacitu a umoní vyui nové
zdroje pre dodávku plynu.
(5) Výnimka sa môe vzahova na celé nové významné plynárenské zariadenie alebo na jeho èas a je
èasovo ohranièená.
(6) O výnimke rozhoduje úrad na základe iadosti.
Úrad je povinný pred vydaním rozhodnutia vyiada
stanovisko ministerstva, ktoré zverejòuje spolu s rozhodnutím.
(7) iados o udelenie výnimky obsahuje dôvody na
jej vydanie, poadovanú dobu trvania a rozsah. iadate¾ je k iadosti povinný priloi zhrnutie výsledkov postupu pride¾ovania kapacity v novom významnom plynárenskom zariadení pod¾a pravidiel urèených úradom
v súlade s odsekom 12. Úrad zasiela kópiu iadosti
o udelenie výnimky bezodkladne po jej prijatí Komisii.
(8) Udelenie výnimky pre nové významné plynárenské zariadenie, ktoré sa nachádza na vymedzenom území a na území ïalieho èlenského tátu, treba pred vydaním rozhodnutia prerokova s príslunými orgánmi
dotknutých èlenských tátov. Stanovisko prísluného
orgánu dotknutého èlenského tátu je pre úrad záväzné. Úrad vydáva obdobné záväzné stanoviská pre prísluný orgán dotknutého èlenského tátu.
(9) Úrad spolu s príslunými orgánmi dotknutých
èlenských tátov informujú o udelení výnimky agentúru. O udelení výnimky rozhodne agentúra v súlade
s osobitným predpisom,82) ak o to poiada úrad spoloène s príslunými orgánmi vetkých dotknutých èlenských tátov alebo ak prísluný orgán dotknutého
èlenského tátu nevydá kladné stanovisko k udeleniu
výnimky úradom do iestich mesiacov odo dòa, keï
iadate¾ poiadal o udelenie výnimky úrad alebo neskorieho dòa, keï iadate¾ poiadal o udelenie obdobnej výnimky posledný prísluný orgán dotknutého
èlenského tátu; úrad v takom prípade iados pod¾a
odseku 7 postúpi agentúre a odsek 6 sa pouije prime81
82
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rane. Úrad môe spoloène s príslunými orgánmi vetkých dotknutých èlenských tátov poiada agentúru
o predåenie lehoty iestich mesiacov pod¾a predchádzajúcej vety o najviac tri mesiace.
(10) Rozhodnutie o udelenej výnimke sa zasiela iadate¾ovi a Komisii spolu s informáciami, ktoré obsahujú najmä
a) podrobný opis dôvodov, na ktorých základe bolo rozhodnuté o udelení výnimky alebo odmietnutí udeli
výnimku, spolu s odkazom na konkrétne kritériá
pod¾a odsekov 1 a 3, na ktorých základe sa rozhodnutie prijalo, vrátane finanèných informácií odôvodòujúcich potrebu udelenia výnimky,
b) vykonané analýzy týkajúce sa úèinku výnimky na
hospodársku súa 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 príslunými orgánmi dotknutého èlenského tátu, ak sa výnimka ude¾uje na
plynárenské zariadenie zabezpeèujúce prepojenie
medzi sieami èlenských tátov,
e) podiel plynárenských zariadení na diverzifikácii zásobovania s plynom.
(11) Ak Komisia vydá rozhodnutie, ktorým úrad poiada o zruenie alebo zmenu rozhodnutia o výnimke,
úrad rozhodnutie o výnimke zruí alebo zmení do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia Komisie a informuje o tom Komisiu. Rozhodnutie o výnimke stratí
platnos po uplynutí dvoch rokov od jeho prijatia, ak sa
výstavba nového významného plynárenského zariadenia dovtedy nezaène, a po uplynutí piatich rokov od
jeho prijatia, ak sa nové významné plynárenské zariadenie dovtedy neuvedie do prevádzky; nestratí vak
platnos, ak Komisia rozhodne, e omekanie je spôsobené závanými prekákami mimo kontroly osoby, ktorej bola výnimka udelená.
(12) Pravidlá a postupy riadenia a pride¾ovania kapacity nových významných plynárenských zariadení urèené úradom pod¾a odseku 7 urèujú
a) povinnos vyzva vetkých potenciálnych uívate¾ov
plynárenského zariadenia, aby vyjadrili svoj záujem
o rezerváciu kapacity plynárenského zariadenia
pred pridelením kapacity uívate¾om vrátane kapacity na vlastné pouitie prevádzkovate¾a plynárenského zariadenia,
b) povinnos uívate¾ov plynárenského zariadenia ponúknu v prípade preaenia nevyuitú kapacitu
plynárenského zariadenia na trhu,
c) právo uívate¾ov plynárenského zariadenia obchodova s pridelenou kapacitou plynárenského zariadenia na sekundárnom trhu.
§ 76
Dodávka a meranie plynu
(1) Dodávku plynu je povinný mera prevádzkovate¾

) § 11 zákona è. 250/2012 Z. z.
) Èl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaïuje Agentúra pre spoluprácu
regulaèných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
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distribuènej siete vlastným urèeným meradlom, ktoré
koncovému odberate¾ovi plynu bezodplatne montuje,
udriava a pravidelne zabezpeèuje jeho overenie.
(2) Prevádzkovate¾ distribuènej siete má právo poui
typové diagramy dodávky, ak nemá k dispozícii údaje
namerané urèeným meradlom.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je na základe
uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu povinný umoni prístup k nameraným údajom alebo k údajom urèeným pouitím typových diagramov dodávky o dodávke
plynu.
(4) Ak dodávate¾ plynu dodáva plyn pre jedného odberate¾a plynu na rovnakej tlakovej úrovni do viacerých odberných miest, fakturuje dodané mnostvo plynu spoloène za vetky odberné miesta, ako keby
dodával plyn do jedného odberného miesta.
(5) Dodané a odobraté mnostvo plynu sa vyhodnocuje ako mnostvo energie vyjadrené v energetických
jednotkách.
(6) Základom na úètovanie dodávky plynu medzi dodávate¾om a odberate¾om je dodané mnostvo energie.
Toto mnostvo energie je súèinom spa¾ovacieho tepla
objemového za úètovacie obdobie a dodaného objemu
plynu.
(7) Dodávate¾ plynu fakturuje dodané mnostvo plynu na základe skutoène nameraných údajov o dodávke
plynu alebo na základe údajov o dodávke plynu urèených typovým diagramom dodávky. Na príslunom odbernom mieste sa vykoná odèítanie skutoène nameraných údajov o dodávke plynu minimálne raz roène. Vo
faktúre sa preh¾adne osobitne uvedie suma za regulované dodávky a sluby v súlade s rozhodnutím úradu
a suma za neregulované dodávky a sluby urèené dodávate¾om. Dodávate¾ plynu je povinný v kadej faktúre
za dodávku plynu uvies èíslo odberného miesta, pod
ktorým je odberné miesto evidované u prísluného prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(8) 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 poiada prevádzkovate¾a prepravnej siete alebo prevádzkovate¾a distribuènej siete
o preskúanie urèeného meradla. Prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo prevádzkovate¾ distribuènej siete je
povinný do 15 dní od doruèenia písomnej iadosti zabezpeèi výmenu urèeného meradla a predloi urèené meradlo na preskúanie.
(9) Prevádzkovate¾ distribuènej siete alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný poèas preskúavania
urèeného meradla zabezpeèi náhradné meradlo alebo
dohodnú s odberate¾om plynu spôsob vyúètovania
odobratého plynu. Ak sa zistí chyba urèeného meradla,
ktorá presahuje chybu povolenú pod¾a osobitného predpisu,70) náklady spojené s preskúaním a výmenou uhradí prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo prevádzkovate¾
distribuènej siete. Ak neboli na urèenom meradle zistené
chyby, ktoré presahujú chybu povolenú pod¾a osobitného predpisu, uhradí náklady spojené s preskúaním
a výmenou ten, kto o preskúanie a výmenu poiadal.
(10) Prevádzkovate¾ prepravnej siete a prevádzkovate¾
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distribuènej siete je povinný písomne informova odberate¾a plynu o termíne plánovanej výmeny urèeného
meradla aspoò 30 dní vopred; to neplatí, ak odberate¾
plynu súhlasí s neskorím oznámením termínu plánovanej výmeny urèeného meradla. Prevádzkovate¾ prepravnej siete alebo prevádzkovate¾ distribuènej siete
pri výmene urèeného meradla je povinný informova
odberate¾a plynu o stave odobratého mnostva plynu
a zároveò je povinný oznámi stav urèeného meradla
pred výmenou a stav nového urèeného meradla po výmene. Ak sa odberate¾ plynu nezúèastní výmeny urèeného meradla, je prevádzkovate¾ siete povinný písomne
informova odberate¾a plynu o výmene, stave urèeného
meradla pred výmenou a stave nového urèeného meradla po výmene a uskladni demontované urèené meradlo minimálne po dobu 60 dní na úèel umonenia
kontroly stavu urèeného meradla zo strany odberate¾a
plynu.
(11) Odberate¾ plynu je povinný prevádzkova odberné plynové zariadenie tak, aby nepokodil urèené meradlo. Akýko¾vek zásah do urèeného meradla v rozpore
s osobitným predpisom69) je zakázaný.
(12) Podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávky, merania plynu, pouitia typových diagramov dodávky a spôsob bilancovania siete ustanovia technické
podmienky prevádzkovate¾a siete pod¾a § 19 a pravidlá
trhu.

§ 77
Inteligentné meracie systémy
(1) Ministerstvo v spolupráci s úradom urèí kategórie
koncových odberate¾ov plynu, pre ktoré je preukázaná
opodstatnenos vyuitia inteligentných meracích systémov. Prevádzkovate¾ siete je povinný zavies inteligentné meracie systémy pre kategórie koncových odberate¾ov plynu pod¾a prvej vety za podmienok
ustanovených veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 1 písm. k).
(2) Úrad zoh¾adní náklady na obstaranie, intaláciu
a prevádzku inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberate¾ov plynu pod¾a
odseku 1 v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie po
obstaraní a intalácii inteligentných meracích systémov a ich uvedení do prevádzky.
(3) Úèastníci trhu s plynom sú povinní poskytnú
prevádzkovate¾ovi siete súèinnos pri intalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov spôsobom
a za podmienok ustanovených veobecne záväzným
právnym predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 1
písm. k).

§ 78
Odborná spôsobilos
Vyrába, montova, rekontruova, modernizova,
opravova, vykonáva údrbu, odborné prehliadky a od-
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borné skúky plynových zariadení môu iba osoby odborne spôsobilé pod¾a osobitných predpisov.83)

§ 79
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
vzdialenosou 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 kadú stranu od osi plynovodu alebo od
pôdorysu technologickej èasti plynárenského zariadenia je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosou od 201 mm
do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosou od 501 mm
do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom niím
ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a aobnej siete neuvedené v písmenách a) a g).
(3) Technologické objekty na úèely tohto zákona sú
regulaèné stanice, filtraèné stanice, armatúrne uzly,
zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikaèné zariadenia.
(4) Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných
priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia
prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umoni prevádzkovate¾ovi siete a prevádzkovate¾ovi aobnej
siete zachova vo¾né pásy v írke 2 m na obe strany od
osi plynovodu distribuènej siete a aobnej siete a v írke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete
a plynovodu, ktorý je súèasou zásobníka.
(5) Zriaïova stavby71) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia mono iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovate¾a siete. Súhlas prevádzkovate¾a
siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie
a stavebné konanie.
(6) Vykonáva èinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môu osoby iba so súhlasom prevádzkovate¾a siete a za podmienok urèených prevádzkovate¾om siete.
(7) Pokodenie plynárenského zariadenia, zariadení,
ktoré slúia na jeho ochranu, je zakázané. Osoba, ktorá
83
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pokodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie, ktoré
slúi na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej
kody na plynárenskom zariadení alebo zariadení, ktoré slúi na jeho ochranu, uhradi náklady na obnovenie
dodávky a kodu za uniknutý plyn, ktorý unikol v dôsledku pokodenia plynárenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúi na jeho ochranu. Pod nákladmi na
obnovenie dodávky sa na úèely tohto odseku rozumejú
náklady na zemné práce, dopravu, materiál a pracovné
náklady na opravu pokodeného plynárenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúi na jeho ochranu.
§ 80
Bezpeènostné pásmo
(1) Bezpeènostné pásmo je urèené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu ivota, zdravia a majetku osôb.
(2) Bezpeènostným pásmom na úèely tohto zákona
sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského
zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys.
Vzdialenos na kadú stranu od osi plynovodu alebo od
pôdorysu plynárenského zariadenia je
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom niím 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 svetlosou do 350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa
a s menovitou svetlosou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulaèných staniciach, filtraèných staniciach, armatúrnych uzloch,
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka
a aobnej siete neuvedené v písmenách a) a h).
(3) Pri plynovodoch s tlakom niím ako 0,4 MPa, ak
sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulaèných staniciach so vstupným tlakom niím ako 0,4 MPa,
lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpeènostné pásma urèí v súlade s technickými poiadavkami prevádzkovate¾ distribuènej siete.
(4) Zriaïova stavby71) v bezpeènostnom pásme plynárenského zariadenia mono iba po predchádzajúcom
súhlase prevádzkovate¾a siete.
§ 81
Preloka plynárenského zariadenia
(1) Prelokou plynárenského zariadenia na úèely toh-

) Napríklad vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povaujú za vyhradené technické zariadenia.
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to zákona je premiestnenie niektorých prvkov plynárenského zariadenia alebo zmena trasy.
(2) Náklady na preloku plynárenského zariadenia je
povinný uhradi ten, kto potrebu preloky vyvolal, ak sa
vlastník plynárenského zariadenia a ten, kto potrebu
preloky vyvolal, nedohodnú inak. Preloku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovate¾ siete alebo
za podmienok ním urèených aj iná oprávnená osoba.
Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa prelokou nemení.
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ným na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo poruené zabezpeèenie proti neoprávnenej manipulácii
pod¾a odseku 1 písm. d), výka kody spôsobenej neoprávneným odberom plynu sa urèí ako cena neoprávnene odobratého mnostva plynu urèeného pomocou
typového diagramu dodávky. Pre výpoèet kody spôsobenej druhým a ïalím takým neoprávneným odberom
plynu na tom istom odbernom mieste sa pouije postup
pod¾a odseku 3.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je oprávnený vykona potrebné technické opatrenia v distribuènej sieti
na úèel zabránenia neoprávnenému odberu.

§ 82
Neoprávnený odber plynu
(1) Neoprávneným odberom plynu je odber
a) bez uzavretej zmluvy o
1. pripojení k prepravnej sieti alebo o pripojení
k distribuènej sieti,
2. dodávke alebo zdruenej dodávke plynu, alebo
3. prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu,
b) nemeraného plynu,
c) bez urèeného meradla alebo s urèeným meradlom,
ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberate¾a
nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
d) meraný urèeným meradlom, na ktorom bolo poruené zabezpeèenie proti neoprávnenej manipulácii,
alebo urèeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovate¾om siete,
e) ak odberate¾ neumonil prevádzkovate¾ovi distribuènej siete preruenie dodávky plynu; taký odber
sa za neoprávnený odber povauje odo dòa, keï odberate¾ neumonil preruenie dodávky plynu,
f) ak odberate¾ nedodral obmedzenia urèené dodávate¾om plynu, prevádzkovate¾om prepravnej siete,
prevádzkovate¾om zásobníka alebo prevádzkovate¾om distribuènej siete,
g) ak odberate¾ nedodral zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
h) ak odberate¾ opakovane bez váneho dôvodu neumonil prístup k meradlu, aj keï bol na to prevádzkovate¾om distribuènej siete vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktorej doruèenie odberate¾ potvrdil.
(2) Odberate¾, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je
povinný uhradi dodávate¾ovi plynu, prevádzkovate¾ovi prepravnej siete a prevádzkovate¾ovi distribuènej
siete, prevádzkovate¾ovi zásobníka skutoène vzniknutú kodu, ak vznikla. Odberate¾, ktorý neoprávnene
odoberal plyn, je povinný uhradi spolu so kodou aj
ulý zisk dodávate¾ovi plynu, prevádzkovate¾ovi prepravnej siete a prevádzkovate¾ovi distribuènej siete.
(3) Ak nemono vyèísli skutoène vzniknutú kodu
na základe objektívnych a spo¾ahlivých podkladov,
pouije sa spôsob výpoètu kody spôsobenej neoprávneným odberom plynu ustanovený veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 95 ods. 1
písm. l).
(4) Ak ide o prvý neoprávnený odber plynu odberate¾a plynu v domácnosti meraný meradlom umiestne-

PIATA ÈAS
PREVÁDZKOVANIE POTRUBIA NA PREPRAVU
POHONNÝCH LÁTOK ALEBO NA PREPRAVU ROPY,
PREVÁDZKOVANIE ZARIADENÍ NA PLNENIE
TLAKOVÝCH NÁDOB A PREVÁDZKOVANIE
ZARIADENÍ NA ROZVOD SKVAPALNENÉHO
PLYNNÉHO UH¼OVODÍKA
§ 83
(1) Na úèely tejto èasti sa potrubím rozumie potrubie na
prepravu pohonných látok a potrubie na prepravu ropy.
(2) Na prevádzkovanie potrubia, prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka sa nevzahuje osobitný predpis.2)

§ 84
Práva a povinnosti prevádzkovate¾a potrubia
(1) Prevádzkova potrubie môe len 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 elektronickú komunikaènú sie potrebnú na riadenie prevádzky potrubia a na zabezpeèenie
prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade
s osobitným predpisom.52)
(3) Prevádzkovate¾ potrubia je povinný zabezpeèi
spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie potrubia, plni poiadavky na prepravu pohonných látok
a ropy a na rozvoj potrubia pri dodraní podmienok
ochrany ivotného prostredia.

§ 85
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 podozre-
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nie, e tlakové nádoby nezodpovedajú technickým
poiadavkám pod¾a osobitného predpisu,84)
b) vstupova na pozemky alebo do objektov odberate¾a
skvapalneného plynného uh¾ovodíka na úèely plnenia tlakových nádob a na úèely vykonania prehliadok, skúok, údrby a kontroly tlakových nádob po
predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemku alebo
osoby ním oprávnenej,
c) vyiada 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 pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia,
b) plni skvapalnený plynný uh¾ovodík len do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým poiadavkám pod¾a osobitného predpisu,84)
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) vyiada od odberate¾a skvapalneného plynného uh¾ovodíka technickú dokumentáciu odberného plynového zariadenia,
b) vstupova na pozemky alebo do objektov odberate¾a
skvapalneného plynného uh¾ovodíka na úèely prehliadok, skúok, údrby 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,
3. bezpeènos a ochranu zdravia,
4. potrebné preventívne ochranné opatrenia,
5. spo¾ahlivé, bezpeèné a efektívne prevádzkovanie
zariadení na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka pri dodraní podmienok ochrany ivotného prostredia,
6. meranie dodaného skvapalneného plynného uh¾ovodíka vrátane jeho vyhodnocovania a predkladanie výsledkov merania odberate¾ovi skvapalneného plynného uh¾ovodíka,
b) vypracova kadoroène havarijné plány.
84
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§ 86
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 uívatelia
nehnute¾ností v ochrannom pásme sú povinní zdra
sa vetkého, èo by mohlo pokodi potrubie a ohrozi
plynulos a bezpeènos prevádzky.
(2) Ochranné pásmo potrubia, okrem ochranného
pásma potrubia na prepravu ropy z miesta aby do
miesta spracovania, je vymedzené zvislými plochami
vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch
stranách od osi potrubia.
(3) Ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy
z miesta aby do miesta spracovania je vymedzené
zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti
100 m po oboch stranách od osi potrubia.
§ 87
Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia
(1) V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaïova objekty osobitnej dôleitosti, ané jamy prieskumných a aobných podnikov a odvaly.
(2) V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného
pásma potrubia na prepravu ropy z miesta aby do
miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti
a) 200 m od osi potrubia stava na vodnom toku mosty
a vodné diela,
b) 150 m od osi potrubia pozdå potrubia súvisle zastavova pozemky, stava ïalie dôleité objekty a budova eleznièné 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 okrem hor¾avých látok I. a II. triedy,
f) 10 m od osi potrubia vykonáva èinnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navrovanie zeminy
a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohrozi bezpeènos potrubia a plynulos prevádzky.
(3) Zriaïova stavby71) a vykonáva udriavacie práce
na stavbe v ochrannom pásme potrubia mono iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovate¾a potrubia
a vlastníka pozemku, na ktorom je alebo má by stavba
postavená. Súhlas prevádzkovate¾a potrubia a vlastníka
pozemku, na ktorom je alebo má by stavba postavená,
na zriadenie stavby v ochrannom pásme potrubia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie; vykonáva iné èinnosti pod¾a odseku 2 v ochrannom pásme
potrubia môu osoby iba so súhlasom prevádzkovate¾a
potrubia a za podmienok urèených prevádzkovate¾om
potrubia vrátane primeraných podmienok na zaistenie
bezpeènosti potrubia.

) Zákon è. 254/2011 Z. z. o prepravovate¾ných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 400/1999 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách na ostatné urèené výrobky v znení neskorích predpisov v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 329/2003 Z. z.
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(4) Elektrické vedenie mono zriaïova najmenej
v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali
ochranné pásma pod¾a § 43.
(5) Vykonáva èinnosti v ochrannom pásme potrubia
na prepravu ropy z miesta aby do miesta spracovania
môu osoby iba so súhlasom prevádzkovate¾a potrubia.
IESTA ÈAS
VÝKON TÁTNEJ SPRÁVY V ENERGETIKE
§ 88
(1) tátnu správu v energetike vykonáva
a) ministerstvo,
b) úrad,
c) tátna energetická inpekcia (ïalej len inpekcia).
(2) Ministerstvo
a) zodpovedá za vypracovanie energetickej politiky na
obdobie minimálne 20 rokov, zodpovedá za aktualizáciu energetickej politiky v minimálne päroènom
cykle s oh¾adom na optimálne vyuitie domáceho surovinového, prírodného, technického a ¾udského potenciálu,
b) zabezpeèuje plnenie prijatých záväzkov v oblasti
energetiky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná a z èlenstva
v medzinárodných organizáciách,
c) zabezpeèuje sledovanie dodriavania bezpeènosti
dodávky elektriny a plynu,
d) prijíma opatrenia zamerané na zabezpeèenie bezpeènosti dodávok elektriny a plynu vrátane rozhodnutia o preruení aby plynu zo zásobníka pre dotknutých úèastníkov trhu s plynom, ktorí uskladòujú
plyn pre odberate¾ov mimo vymedzeného územia
pod¾a § 67 ods. 8,
e) urèuje rozsah kritérií technickej bezpeènosti sústavy a siete,
f) urèuje povinnosti a rozhoduje o uplatnení povinností vo veobecnom hospodárskom záujme pod¾a § 24,
g) rozhoduje o uplatnení opatrení, ak ide o
1. ohrozenie celistvosti a integrity sústavy a siete,
2. ohrozenie bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzky
sústavy a siete,
h) rozhoduje o vydaní osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia pod¾a § 12,
i) prijíma opatrenia na zabezpeèenie zámerov podpory
výroby elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie,
j) uverejòuje kadoroène do 31. júla správu o výsledkoch monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny
a správu o výsledkoch monitorovania bezpeènosti
dodávok plynu a o prijatých a predpokladaných
opatreniach na rieenie bezpeènosti dodávok elektriny a plynu; správy uverejòuje vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva a zasiela
Komisii,
k) zasiela Komisii iados o udelenie výnimky z povinností, ktorých plnenie vyplýva zo spoloèných pravi85

diel pre vnútorný trh s elektrinou a vnútorný trh
s plynom,
l) vydáva stanovisko k návrhu regulaènej politiky pod¾a osobitného predpisu85) v otázkach súvisiacich so
súladom s energetickou politikou a energetickou
bezpeènosou,
m) vydáva na návrh úradu stanovisko k zámeru zmeny
spôsobu prístupu do zásobníka z dohodnutého prístupu na regulovaný prístup a z regulovaného prístupu na dohodnutý prístup pod¾a osobitného predpisu,32)
n) vydáva osvedèenie o odbornej spôsobilosti v energetike,
o) rozhoduje o urèení prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a prevádzkovate¾a prepravnej siete za prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a
prepravnej siete, ktorý spåòa poiadavky nezávislosti pod¾a § 30, 50, § 51 a 60 alebo § 61 a 63 a oznamuje túto skutoènos Komisii v súlade s osobitným
predpisom,17)
p) na iados úradu vydáva stanovisko o ohrození bezpeènosti dodávok elektriny alebo dodávok plynu na
vymedzenom území a na území Európskej únie pod¾a osobitného predpisu,57)
q) uverejòuje na svojom webovom sídle praktické informácie pre odberate¾ov elektriny a odberate¾ov plynu o ich právach vypracované Komisiou,
r) je zodpovedným orgánom a plní úlohy zodpovedného
orgánu pod¾a osobitného predpisu86) okrem úloh,
ktoré pod¾a tohto zákona plní prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispeèingu na vymedzenom území,
s) iada prísluné orgány iných èlenských tátov o posilnenie obojsmernej kapacity cezhranièného prepojenia prepravnej siete z dôvodu bezpeènosti pod¾a
osobitného predpisu73) a prijíma obdobné iadosti
prísluných orgánov iných èlenských tátov,
t) uverejòuje na svojom webovom sídle informácie
o opatreniach vo veobecnom hospodárskom záujme týkajúcich sa bezpeènosti dodávok plynu pod¾a
osobitného predpisu,87)
u) vydáva stanovisko k súladu výstavby priameho vedenia alebo výstavby priameho plynovodu so veobecným hospodárskym záujmom a s energetickou
politikou,
v) spolupracuje s úradom na vypracovaní metodického
usmernenia pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky oh¾adom optimalizácie vyuívania
elektriny a plynu vrátane poskytovania sluieb odberate¾om elektriny a odberate¾om plynu, zameraných na zvýenie efektívnosti pri vyuívaní energie,
uplatòovania cien a podmienok dodávky elektriny
a dodávky plynu spôsobom zameraným na zvýenie
efektívnosti pri vyuívaní energie, zavádzania inteligentných meracích systémov a modernizácie sústav
a sietí zameranej na zvýenie efektívnosti pri vyuívaní energie.

) § 8 zákona è. 250/2012 Z. z.
) Èl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
87
) Èl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
86
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(3) Ministerstvo pri návrhu opatrení pod¾a odseku 2
písm. d) zoh¾adní
a) význam zabezpeèenia kontinuity dodávok elektriny
a plynu,
b) význam transparentného a stabilného regulaèného
rámca,
c) vplyv opatrení na cenu elektriny a plynu pre koncových odberate¾ov,
d) vnútorný trh a monosti cezhraniènej spolupráce
v súvislosti s bezpeènosou dodávok elektriny a plynu,
e) význam podpory hospodárskej súae na trhu
s elektrinou a plynom,
f) potrebu pravidelnej údrby, prípadne aj obnovy prenosovej sústavy, prepravnej siete, distribuènej sústavy a distribuènej siete na zachovanie výkonu sústav a sietí,
g) význam podpory elektriny vyrábanej z obnovite¾ných zdrojov energie a podpory kombinovanej výroby zaloenej na dopyte po vyuite¾nom teple na vnútornom trhu s elektrinou,
h) potrebu zabezpeèi dostatoènú prepravnú, prenosovú a výrobnú rezervnú kapacitu pre stabilné fungovanie trhu s elektrinou a plynom.
(4) Opatrenia pod¾a odseku 2 písm. d) nesmú by diskriminaèné a nesmú predstavova neprimerané zaaenie úèastníkov trhu vrátane nových úèastníkov trhu
a podnikov s malým podielom na trhu a nesmú vytvára
prekáky liberalizovanému trhu s elektrinou a plynom.
Ministerstvo rozhodne o preruení aby plynu zo zásobníka pre dotknutých úèastníkov trhu s plynom,
ktorí uskladòujú plyn pre odberate¾ov mimo vymedzeného územia pod¾a § 67 ods. 8, po zváení prijatia dostupných opatrení zameraných na zaistenie technickej
bezpeènosti siete na vymedzenom území vrátane monosti cezhraniènej spolupráce, v súlade s osobitným
predpisom.88)
(5) Pri návrhu opatrení pod¾a odseku 2 písm. d), pri
zabezpeèovaní vhodného stupòa prepojenia medzi
èlenskými tátmi ministerstvo osobitne zoh¾adòuje
a) geografickú polohu tátu,
b) zachovanie primeranej rovnováhy medzi nákladmi
na výstavbu nových prepojení a úitkom pre koncových odberate¾ov,
c) zabezpeèenie èo najúèinnejieho vyuívania existujúcich spojovacích vedení.
(6) Opatrenia pod¾a odseku 2 písm. d), f) a g) sa môu
uklada ako
a) tarifné opatrenia alebo netarifné opatrenia,
b) povinnos zabezpeèi alebo vykona technické alebo
organizaèné opatrenia,
c) povinnos zdra sa konania alebo èinností,
d) poskytnutie ekonomických stimulov.50)
(7) Pri ukladaní opatrení pod¾a odseku 6 sa môe narui fungovanie trhu s elektrinou alebo trhu s plynom
len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný èas potrebný na dosiahnutie úèelu uloeného opatrenia. Pri
uloených opatreniach nie je prípustné robi rozdiely
medzi cezhraniènými a vnútrotátnymi zmluvami. Mi88
89
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nisterstvo je povinné uloené opatrenia zrui, ak
pominú dôvody ich uloenia. Zodpovednos osoby, ktorej boli uloené opatrenia pod¾a odseku 6, za kodu
spôsobenú v dôsledku plnenia uloených opatrení, je
vylúèená.
(8) Proti rozhodnutiu o uloení opatrenia pod¾a odseku 2 písm. f) a g) mono poda opravný prostriedok; rozklad nemá odkladný úèinok.
(9) Ministerstvo ïalej informuje Komisiu o
a) prijatých opatreniach na plnenie povinnosti poskytnú univerzálnu slubu,
b) opatreniach na plnenie povinností vo veobecnom
hospodárskom záujme vrátane opatrení na ochranu
spotrebite¾a a ivotného prostredia a ich monom
vplyve na hospodársku súa; o zmenách prijatých
opatrení informuje pravidelne kadé dva roky,
c) dôvodoch zamietnutia iadosti o vydanie osvedèenia
na výstavbu energetického zariadenia pod¾a § 12,
d) prijatých a predpokladaných opatreniach na rieenie bezpeènosti dodávok elektriny a plynu,
e) technických pravidlách, ktoré urèujú technickokontrukèné a prevádzkové poiadavky na pripojenie do
sústavy a siete,
f) opatreniach pod¾a odseku 2 písm. f) a g),
g) preventívnom akènom pláne a núdzovom pláne pod¾a osobitného predpisu,47)
h) skutoènostiach týkajúcich sa medzivládnych dohôd
uzavretých s tretími tátmi v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,89)
i) spolupráci s iným èlenským tátom oh¾adom bezpeènosti dodávok plynu na vnútornom trhu so zemným plynom; rovnako informuje aj ostatné èlenské
táty.
(10) Ministerstvo zabezpeèí, aby správa o výsledkoch
monitorovania bezpeènosti dodávok elektriny pod¾a
odseku 2 písm. j)
a) obsahovala celkovú schopnos sústavy pokrýva súèasný a oèakávaný dopyt po elektrine vrátane
1. prevádzkovej bezpeènosti sústavy,
2. predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou a dopytom elektriny na nasledujúcich pä rokov,
3. perspektívy zabezpeèenia dodávok elektriny na
obdobie pä a pätnás rokov odo dòa vypracovania správy,
4. investièných zámerov prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a im známych investièných zámerov
akejko¾vek inej strany týkajúcich sa poskytovania cezhraniènej prenosovej kapacity na nasledujúcich desa rokov; ministerstvo pripraví správu
v spolupráci s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy,
b) zoh¾adnila
1. zásady riadenia preaenia sústavy ustanovené
v osobitnom predpise,54)
2. existujúce a plánované prenosové vedenia,
3. predpokladaný vývoj objemu výroby, dodávky,
cezhraniènej výmeny elektriny a spotreby elektriny pri zoh¾adnení opatrení riadenia na strane dopytu,

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
) Èl. 13 ods. 6 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 994/2010.
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4. regionálne, vnútrotátne a európske ciele udrate¾ného rozvoja vrátane tých projektov, ktoré tvoria èas osi pre prioritné projekty ustanovené
v osobitnom predpise.90)
(11) Ministerstvo zabezpeèí, aby správa o výsledkoch
monitorovania bezpeènosti dodávok plynu pod¾a odseku 2 písm. j) obsahovala
a) výsledky monitorovania bezpeènosti dodávok plynu
a prijaté a predpokladané opatrenia na rieenie bezpeènosti dodávok plynu,
b) posúdenie celkovej schopnosti siete pokrýva súèasný a oèakávaný dopyt po plyne vrátane
1. prevádzkovej bezpeènosti siete,
2. predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou plynu a dopytom po plyne na nasledujúcich pä rokov,
3. perspektívy zabezpeèenia dodávok plynu na obdobie pä a pätnás rokov odo dòa vypracovania
správy,
4. investièných zámerov prevádzkovate¾a prepravnej
siete, prevádzkovate¾ov zásobníkov a výrobcov plynu a im známych investièných zámerov akejko¾vek
inej strany týkajúcich sa poskytovania cezhraniènej prepravnej kapacity na nasledujúcich desa
rokov; ministerstvo pripraví správu v spolupráci
s prevádzkovate¾om prepravnej siete, prevádzkovate¾mi zásobníkov a výrobcami plynu,
5. moných opatrení na pokrytie obvzlá vysokého
dopytu po plyne a rieenie výpadku jedného alebo
viacerých dodávate¾ov plynu.
§ 89
Inpekcia
(1) Inpekcia vykonáva dozor nad dodriavaním povinností osôb pod¾a § 4, § 6 ods. 2 písm. d) a g), § 8
ods. 5, § 9, § 11 a 14, § 19 ods. 1 a 5, § 20 a 24, § 25
ods. 1, § 27 ods. 2 písm. c) a h), k) a p), r), § 28 ods. 2
písm. a) a h), r) a w), § 28 ods. 3 písm. b) a d), h), j) a
o), v), y), § 28 ods. 4, § 31 ods. 2 písm. a) a e), j) a n), p)
a s), w), z), § 31 ods. 3 písm. a) a c), j), k), n), p), § 31
ods. 4, § 33 ods. 1 a 8, § 34 ods. 2 písm. c) a e), g), i) a
k), n), o), § 35 a § 36 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 38 a 40,
§ 41 ods. 1 a 6, § 42 a 46, § 48 ods. 2 písm. b), c), e) a
g), j), § 49 ods. 6 písm. a), b), i), l), n), o), § 49 ods. 7
písm. b), d), f) a j), o), § 64 ods. 6 písm. a) a d), i) a k),
n), § 64 ods. 7 písm. a), c), e) a g), j), l) a n), § 66, § 67
ods.6 písm. a), b), g), j), k), m) a p), § 67 ods. 8, § 69
ods. 2 písm. b), f), g), j) a l), § 70 ods. 2 písm. b), d), e),
§ 71 ods. 2 písm. b) a d), § 72 ods. 4 a 7, § 72 ods. 9
90
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písm. a), b) a d), § 73, § 76 ods. 1, 3, 8 a 11, § 77 ods. 1
a 3, § 79 a 82, § 84 a 87, § 96 ods. 24 a 27 a pod¾a osobitných predpisov91) s osobitným zrete¾om na plnenie
povinností
a) úèastníkov trhu s elektrinou a plynom týkajúcich sa
plnenia úloh
1. vo veobecnom hospodárskom záujme,
2. zabezpeèenia bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzkovania sústav a sietí,
3. na predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie v plynárenstve a pri vyhlásení stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie v plynárenstve,
4. uloených v súvislosti s prijatím opatrení pod¾a
§ 88,
5. dodriava tandard bezpeènosti dodávok plynu,
b) osôb, ktoré vykonávajú èinnosti v energetike, na
ktoré sa nevyaduje povolenie v rozsahu pod¾a písmena a),
c) iných osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce
sa plnenia úloh uvedených v písmene a),
d) na vykonávanie èinností v energetike a povinností
v ochranných pásmach sústavy, ochranných pásmach a bezpeènostných pásmach plynárenských
zariadení a v ochranných pásmach potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
e) vyplývajúcich z opatrení uloených inpekciou
a krajskými inpektorátmi (ïalej len inpektorát).
(2) Inpekcia je právnická osoba. Inpekcia je rozpoètová organizácia tátu zapojená finanènými vzahmi na
rozpoèet ministerstva, ktorá v rámci svojho rozpoètu
zabezpeèuje výdavky na èinnos inpektorátov. Sídlom
inpekcie je Trenèín.
(3) Inpekciu riadi a za jej èinnos zodpovedá generálny riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci sluobného úradu ministerstva na základe výsledkov výberového konania pod¾a osobitného predpisu.92)
Generálny riadite¾ inpekcie plní úlohy spojené s uplatòovaním tátnozamestnaneckých vzahov a s organizaèným zabezpeèením èinností sluobného úradu. Generálny riadite¾ inpekcie vykonáva funkciu vedúceho
sluobného úradu.
(4) Inpekcia je sluobným úradom tátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú tátnu slubu v inpekcii
a na inpektorátoch; je zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v inpekcii a na inpektorátoch.
(5) Inpekcii sú podriadené inpektoráty. Na èele inpektorátu je riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva ge-

) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 1364/2006/ES zo 6. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zruuje rozhodnutie è. 96/391/ES a rozhodnutie è. 1229/2003/ES (Ú. v. EÚ L 262, 22. 9. 2006).
91
) Zákon è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 10 zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 246/2006 Z. z. o minimálnom mnostve pohonných látok vyrobených z obnovite¾ných zdrojov
v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizaèných systémov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 136/2010 Z. z.
Zákon è. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri pouívaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona è. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 17/2007 Z. z. v znení zákona
è. 136/2010 Z. z.
Zákon è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
92
) § 22 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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nerálny riadite¾ inpekcie na základe výsledkov výberového konania pod¾a osobitného predpisu.92)

ciou. O zbavení povinnosti mlèanlivosti rozhoduje
generálny riadite¾ inpekcie.

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

(13) Osoba podliehajúca dozoru pod¾a tohto zákona,
je povinná poskytova inpektorom potrebnú súèinnos, umoni im vstup na pozemky, do objektov a zariadení, predloi im potrebné materiály, dokumentáciu a poda poadované vysvetlenia.

(7) Inpekcia
a) riadi výkon tátneho dozoru a èinnos inpektorátov,
b) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s platnosou presahujúcou územnú pôsobnos jedného inpektorátu,
c) poveruje výkonom dozoru pod¾a odseku 1 inpektorát aj mimo jeho územnej pôsobnosti,
d) rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiam
vydaným inpektorátmi,
e) vydáva rozhodnutia a predbené opatrenia v správnom konaní,93)
f) vykonáva skúky inpektorov inpekcie a inpektorátov, vedie evidenciu inpektorov a vydaných preukazov,
g) ukladá pokuty pod¾a § 91 ods. 1.
(8) Inpektorát
a) vykonáva dozor nad dodriavaním povinností pod¾a
odseku 1,
b) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c) vydáva rozhodnutia a predbené opatrenia v správnom konaní,
d) ukladá pokuty pod¾a § 91 ods. 1.
(9) Úlohy dozoru vykonávajú inpekcia a inpektorát
prostredníctvom inpektorov. Inpektor je tátnym zamestnancom a jeho tátnozamestnanecké vzahy
upravuje osobitný predpis.94) Inpektora po splnení
kvalifikaèných predpokladov a úspene vykonanej
skúke, okrem inpektorov uvedených v odseku 14, vymenúva a odvoláva generálny riadite¾ inpekcie. Rozsah poiadaviek na odbornú spôsobilos, podmienky
a postup pri vykonaní skúky odbornej spôsobilosti
ustanoví sluobný predpis inpekcie.
(10) Inpektor pri výkone tátneho dozoru je oprávnený vstupova na pozemky, do objektov a zariadení kontrolovaných osôb, vykonáva potrebné zisovania, nazera do prísluných dokladov a vyadova potrebné
vysvetlenia.
(11) Pri zistení nedostatkov je inpektor oprávnený
uklada opatrenia na mieste na odstránenie zistených
nedostatkov. Z vykonaného dozoru vyhotoví inpektor
protokol, do ktorého zaznamená zistené nedostatky
a uloené opatrenia. Protokol o výsledku vykonaného
dozoru odovzdá drite¾ovi povolenia alebo inej osobe,
u ktorej bol dozor vykonaný.
(12) Inpektor pri výkone dozoru je povinný
a) preukáza sa preukazom inpektora,
b) zachováva voèi tretím osobám mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa pri výkone dozoru dozvedel; táto povinnos mlèanlivosti trvá aj po skonèení
platnosti poverenia na vykonanie kontroly alebo
skonèení tátnozamestnaneckého pomeru s inpek93
94

(14) Dozor pod¾a § 9, 11, 12, § 20 a 24, § 32 ods. 4
písm. d) a e), § 38, 42, 44, § 65 ods. 3 písm. b) a písm. d)
a g), § 65 ods. 5, § 66 ods. 8, § 71, 72, § 77 a 79 a § 82
a 87 a pod¾a osobitných predpisov91) v energetických
zariadeniach slúiacich na zabezpeèenie bezpeènosti
tátu a vo vybraných objektoch a zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky,
elezníc Slovenskej republiky a Slovenskej informaènej sluby vykonávajú inpektori, ktorých po splnení
kvalifikaèných predpokladov a úspenom vykonaní
skúky odbornej spôsobilosti na inpekcii vymenúvajú
a odvolávajú vedúci týchto orgánov, do ktorých pôsobnosti patria.
(15) Sídla a územná pôsobnos inpektorátov sú uvedené v prílohe è. 1.
(16) Generálny riadite¾ inpekcie je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci sídla a územnej pôsobnosti inpektorátov zriaïova detaované pracoviská,
ktoré riadi riadite¾ inpektorátu.
(17) Inpekcia spolupracuje pri výkone dozoru pod¾a
tohto zákona s úradom. Inpekcia je v rámci spolupráce pri výkone dozoru povinná poskytnú úradu bezodkladne informácie o vetkých skutoènostiach, ktoré
zistí pri výkone dozoru pod¾a odseku 1 písm. a) druhého
bodu.
(18) Inpekcia môe pri svojej èinnosti poadova od
orgánov verejnej správy údaje a vysvetlenia nevyhnutné na kontrolnú èinnos. Orgány verejnej správy sú povinné inpekcii poskytnú poadované údaje a vysvetlenia.
§ 90
Úrad
Úrad
a) vykonáva kontrolu nad dodriavaním povinností
pod¾a § 4, § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a) a c), § 6 ods. 5, 7
a 12, § 8 ods. 5, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16
písm. e), § 15 a 18, § 19 ods. 6 a 8, § 26, § 27 ods. 2
písm. a), b), i) a l), q), § 27 ods. 3 a 4, § 28 ods. 2
písm. i) a q), x) a z), § 28 ods. 3 písm. a) a b), e) a g),
i), p) a u), w), x), z) a ac), § 28 ods. 5, § 29, § 30, § 31
ods. 2 písm. f) a i), o), t) a v), x), y), aa), ab), § 31
ods. 3 písm. d) a i), l), m), o), q) a s), § 31 ods. 5 a
11, § 32, § 33 ods. 9, § 34 ods. 2 písm. a) a d), f), h), l)
a q), § 34 ods. 3 a 10, § 35, § 36 ods. 1 písm. a),
§ 37, § 41 ods. 7, § 47, § 48 ods. 2 písm. a), d), h), i),
§ 49 ods. 3 a 5, § 49 ods. 6 písm. c) a h), j), k), m),
§ 49 ods. 7 písm. a), c) a e), h), k) a p), § 49 ods. 8

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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a 10, § 50 a 63, § 64 ods. 3, 4, § 64 ods. 6 písm. e)
a h), l), m), § 64 ods. 7 písm. b), d), h), i), k), o) a s),
§ 64 ods. 8 a 13, § 65, § 67 ods. 3 a 5, § 67 ods. 6
písm. c) a f), h), i), l), q) a s), § 67 ods. 7, 9, 10, § 68,
§ 69 ods. 2 písm. a), c) a i), m) a s), § 69 ods. 3 a 6,
§ 70 ods. 2 písm. a) a c), § 71 ods. 2 písm. a) a c), § 74,
§ 75, § 76 ods. 4 a 7, § 94, § 96 ods. 7, 11, 14, 15, 21, 22,
b) ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov pri vykonávaní kontroly,
c) ukladá pokuty pod¾a § 91 ods. 2 v rozsahu kontrolnej pôsobnosti vymedzenej v písmene a).
§ 91
Správne delikty a pokuty
(1) Inpekcia uloí pokutu drite¾ovi povolenia alebo
inej osobe vo výke
a) od 50 000 eur do 500 000 eur za poruenie povinností
1. ukladaných vo veobecnom hospodárskom záujme,
2. zabezpeèenia bezpeènosti a spo¾ahlivosti prevádzkovania sústav, sietí, potrubí a zariadení na
plnenie tlakových nádob,
3. ukladaných na predchádzanie krízovej situácie
a pri predchádzaní krízovej situácie a stavu núdze,
4. uloených v súvislosti s prijatím opatrení pod¾a
§ 88,
5. dodriava tandard bezpeènosti dodávok plynu,
6. uloených v § 25 ods. 1,
b) od 300 eur do 150 000 eur za poruenie povinností
1. vyplývajúcich z rozhodnutia o súhlase na výstavbu priameho vedenia alebo z rozhodnutia na výstavbu priameho plynovodu,
2. v ochranných pásmach sústavy, v ochranných
pásmach a bezpeènostných pásmach plynárenských zariadení a v ochranných pásmach potrubí
na prepravu pohonných látok alebo ropy,
3. uloených v § 4, § 6 ods. 2 písm. d) a g), § 10, 11,
12, § 13 ods. 4, § 8 ods. 5 na podnikanie pod¾a § 6
ods. 2 písm. d) a g), § 19 ods. 1 a 5, § 28 ods. 2
písm. a) a h), r) a w), § 28 ods. 3 písm. b) a d), h),
j) a o), v), y), § 28 ods. 4, § 31 ods. 2 písm. a) a e),
j) a n), p) a s), w), z), § 31 ods. 3 písm. a) a c), j),
k), n), p), § 31 ods. 4, § 33 ods. 1 a 8, § 49 ods. 6
písm. a), b), i), l), n) o), § 49 ods. 7 písm. b), d), f)
a j), o), § 64 ods. 6 písm. a) a d), i) a k), n), § 64
ods. 7 písm. a), c), e) a g), j), l) a n), § 66, § 67
ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) a p), § 67 ods. 8,
§ 84 ods. 3, § 85 ods. 2 a § 85 ods. 4,
c) od 500 eur do 300 000 eur za poruenie povinností
uloených v § 9, § 27 ods. 2 písm. c) a h), k) a p), r),
§ 34 ods. 2 písm. c) a e), g), i) a k), n), o), § 38, § 40,
§ 41, § 48 ods. 2 písm. b), c), e) a g), j), § 69 ods. 2
písm. b), f), g), j) a l), § 73, § 76 ods. 1, 3, 8 a 11, za
nesplnenie uloených opatrení pod¾a § 89 ods. 7
písm. b) a ods. 8 písm. b) a za poruenie povinností
pod¾a osobitných predpisov,95)
d) od 100 eur do 30 000 eur za poruenie povinností
1. poskytnú spoluprácu alebo súèinnos orgánom
95

) Nariadenie vlády è. 246/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.

2.
3.
4.
5.
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inpekcie alebo ministerstvu pri výkone dozoru
pod¾a tohto zákona,
umoni vstup na pozemky, do objektov a do zariadení orgánom inpekcie pri výkone dozoru
pod¾a tohto zákona,
predloi výkazy alebo poskytnú informácie ministerstvu alebo inpekcii v rozsahu, spôsobom
a v termínoch pod¾a tohto zákona,
ohlási zaèiatok, zmenu alebo ukonèenie výkonu
èinnosti, na ktorú sa nevyaduje povolenie pod¾a
§ 6 ods. 5 na èinnosti pod¾a § 6 ods. 4 písm. d) a h),
pod¾a § 35 ods. 2 písm. b) a h), § 36 ods. 2
písm. a) a e), § 39, § 42, § 46, § 70 ods. 2 písm. b),
d), e), § 71 ods. 2 písm. b), d), § 72, § 77 ods. 1, 3,
§ 82, § 89 ods. 1 písm. e) a § 96 ods. 24 a 27.

(2) Úrad uloí pokutu drite¾ovi povolenia alebo inej
osobe vo výke
a) od 50 000 eur do 1 500 000 eur za poruenie povinností oddelenia prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
alebo prepravnej siete alebo distribuènej sústavy
alebo siete alebo vlastníka siete uloených v § 30, 32,
§ 50 a 59, § 61 a 63, § 65, § 96 ods. 14, 16,
b) od 1 000 eur do 1 000 000 eur za poruenie povinností prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾a prepravnej siete uloených v § 15
ods. 9, 12, 17, 18, § 16, § 18 ods. 3, § 19 ods. 6, 7, 8.
§ 28 ods. 2 písm. i) a q), x) a z), § 28 ods. 3 písm. a),
b), e) a g), i), p) a u), w), x), z) a ac), § 28 ods. 5, § 29,
§ 49 ods. 3 a 5, § 49 ods. 6 písm. c) a h), j), k), m),
§ 49 ods. 7 písm. a), c) a e), h), k) a p), § 49 ods. 8
a 10, § 60, § 96 ods. 22 alebo organizátora krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou alebo subjektu zúètovania uloených v § 15 ods. 9 a 10, § 37
alebo prevádzkovate¾a kombinovanej siete uloených v § 68,
c) od 500 eur do 500 000 eur za poruenie povinností
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy alebo siete
alebo prevádzkovate¾a nového plynárenského zariadenia uloených v § 15 ods. 9, 12, 18, § 16, § 18
ods. 3, § 19 ods. 6, 7, 8, § 31 ods. 2 písm. f) a i), o), t)
a v), x), y), aa), ab), § 31 ods. 3 písm. d) a i), l), m), o),
q) a s), § 31 ods. 5 a 11, § 64 ods. 3, 4, § 64 ods. 6
písm. e) a h), l) a m), § 64 ods. 7 písm. b), d), h), i),
k), o) a s), § 64 ods. 8 a 13, § 75 ods. 12, § 96 ods. 21
alebo prevádzkovate¾a kombinovanej siete uloených v § 68,
d) od 300 eur do 300 000 eur za vykonávanie èinností
bez povolenia alebo bez oznámenia, pri èinnostiach,
na ktoré sa vyaduje povolenie pod¾a § 6 ods. 2
písm. a) a c) alebo oznámenie pod¾a § 6 ods. 5 alebo
za nesplnenie povinností uloených v § 4 ods. 5, § 6
ods. 7 a 12, § 8 ods. 5, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16
písm. e), § 17, § 33 ods. 9, § 94, § 96 ods. 7,
e) od 500 eur do 100 000 eur za poruenie povinností
dodávate¾a elektriny alebo plynu uloených v § 15
ods. 16, § 16, § 18, § 34 ods. 2 písm. a) a d), f), h), l)
a q), § 34 ods. 3 a 10, § 69 ods. 2 písm. a), c) a i), m)
a s), § 69 ods. 3 a 6, § 76 ods. 4 a 7, § 96 ods. 11,
f) od 500 eur do 50 000 eur za poruenie povinností výrobcu elektriny alebo výrobcu plynu uloených
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v § 16 , § 27 ods. 2 písm. a), b), i) a l), q), § 27 ods. 3 a 4,
§ 41 ods. 7, § 48 ods. 2 písm. a), d). h), i) alebo za poruenie povinností prevádzkovate¾a zásobníka plynu
uloených v § 16, § 67 ods. 3 a 5, § 67 ods. 6 písm. c)
a f), h), i), l), q) a s), § 67 ods. 7, 9, 10 alebo prevádzkovate¾a kombinovanej siete uloených v § 68,
g) od 500 eur do 10 000 eur za nesplnenie opatrení na
odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
h) od 100 eur do 5 000 eur za poruenie povinností odberate¾a elektriny alebo plynu uloených v § 15
ods. 7, § 18 ods. 8, § 35 ods. 2 písm. a), § 70 ods. 2
písm. a), c), § 71 ods. 2 písm. a), c).
(3) Pri opakovanom poruení povinností do troch rokov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty sa pokuta pod¾a odsekov 1 a 2 zvyuje a na dvojnásobok.
(4) Za poruenie povinností oddelenia prevádzkovate¾a prenosovej sústavy alebo prepravnej siete alebo
distribuènej sústavy alebo siete alebo vlastníka siete,
uloí úrad pokutu pod¾a 91 ods. 2 písm. a) alebo pokutu od 500 eur do 10 % z obratu za rok predchádzajúci
roku, v ktorom vertikálne integrovaný podnik povinnos poruil.
(5) Pri urèení výky pokuty sa prihliada najmä na závanos, spôsob, èas trvania a moné následky poruenia povinností.
(6) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï inpekcia alebo úrad zistili poruenie povinností,
najneskôr vak do piatich rokov odo dòa, keï k porueniu povinností dolo.
(7) Výnosy z pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, SPLNOMOCÒOVACIE, PRECHODNÉ A
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 92
Vzah k veobecnému predpisu o správnom konaní
(1) Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,93) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na konanie pod¾a § 45, § 81 a § 88 ods. 2 písm. o).
§ 93
Vzah k veobecnému predpisu o slubách na
vnútornom trhu
Na podnikanie v energetike, postup podávania iadostí o povolenie, rozhodovanie o vydaní povolenia a na
výkon dozoru nad osobami, ktorým bolo vydané povolenie, pod¾a tohto zákona sa pouijú ustanovenia veobecného predpisu o slubách na vnútornom trhu,96)
ak tento zákon neustanovuje inak.
96

) § 3 a 8 a § 10 a 16 zákona è. 136/2010 Z. z.
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§ 94
Dôvernos informácií
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete, prevádzkovate¾ zásobníka a organizátor
krátkodobého trhu s elektrinou je povinný zachova
dôvernos oh¾adom obchodných informácií, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva,59) a iných obchodných informácií dôverného charakteru získaných pri
svojej èinnosti; to sa nevzahuje na poskytovanie informácií pod¾a § 16. Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy,
prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾
prepravnej siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ zásobníka nesmie zverejni informácie, ktoré sa týkajú jeho èinnosti, diskriminujúcim spôsobom.
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete, prevádzkovate¾ zásobníka a organizátor
krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený poskytnú informácie pod¾a odseku 1, ak má povinnos poskytnú informácie na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu.2)
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ zásobníka, ktorý je súèasou vertikálnej integrovaného podniku,
a) nesmie poskytnú obchodné informácie, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva, alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru získané
pri svojej èinnosti inej osobe, ktorá je súèasou toho
istého vertikálne integrovaného podniku, okrem prípadov, keï je poskytnutie takých informácií nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s takou
inou osobou,
b) nesmie v súvislosti s predajom alebo nákupom elektriny alebo plynu, ktorý uskutoèòuje iná osoba, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného
podniku, zneuíva obchodné informácie, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva, alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru získané
od inej osoby v súvislosti s poskytovaním alebo dojednávaním prístupu do sústavy alebo siete.
(4) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete, prevádzkovate¾ zásobníka a organizátor
krátkodobého trhu s elektrinou je povinný zverejòova
informácie potrebné na skutoènú hospodársku súa
a úèinné fungovanie trhu s elektrinou alebo plynom
transparentným a nediskriminaèným spôsobom; táto
povinnos sa nevzahuje na informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, a iné obchodné informácie dôverného charakteru.
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§ 95
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorým ustanoví
a) rozsah a podmienky, za ktorých je odberate¾ plynu
chráneným odberate¾om pod¾a § 3 písm. c) bodu 16.8,
b) rozsah odbornej prípravy a poadovaných vedomostí
pre skúky odbornej spôsobilosti, podrobnosti
o zriaïovaní a èinnosti skúobných komisií a obsah
osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a § 5,
c) podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon tátnej správy
pod¾a § 11,
d) podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze,
o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze a o spôsobe urèenia obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike
a opatrení zameraných na odstránenie stavu núdze
pod¾a § 20,
e) podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne pod¾a osobitného predpisu,44) o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve
pre jednotlivé kategórie odberate¾ov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie
a o spôsobe urèenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie
krízovej situácie pod¾a § 21,
f) spôsob a rozsah informácií predkladaných ministerstvu o zabezpeèení tandardu bezpeènosti dodávok
plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpeèenia tandardu bezpeènosti dodávok plynu, postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatoèného zabezpeèenia tandardu bezpeènosti
dodávok plynu a podrobnosti o tandarde bezpeènosti dodávok plynu pod¾a § 22,
g) podrobnosti o rozsahu technických podmienok pod¾a § 19 ods. 2 a 3,
h) v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov pod¾a § 42
1. kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných
meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberate¾ov elektriny,
2. lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberate¾ov elektriny, u ktorých je zavedenie inteligentných meracích systémov úèelné do desiatich rokov,
3. poiadavky na súèinnos jednotlivých úèastníkov
trhu s elektrinou pri intalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov,
4. poadované technické parametre inteligentných
meracích systémov,
5. poiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
6. spôsob prístupu k meraným údajom zo strany
jednotlivých úèastníkov trhu s elektrinou,
i) spôsob výpoètu kody spôsobenej neoprávneným
odberom elektriny pod¾a § 46 ods. 2,
j) podrobnosti o zásadách prepoètu objemových jednotiek mnostva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva urèenie objemu plynu a spa¾ovacieho tepla objemového pod¾a § 76 ods. 6,
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k) v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov pod¾a § 77
1. kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných
meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberate¾ov plynu,
2. lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberate¾ov plynu, u ktorých je zavedenie inteligentných
meracích systémov úèelné,
3. poiadavky na súèinnos jednotlivých úèastníkov
trhu s plynom pri intalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov,
4. poadované technické parametre inteligentných
meracích systémov,
5. poiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
6. spôsob prístupu k meraným údajom zo strany
jednotlivých úèastníkov trhu s plynom,
l) spôsob výpoètu kody spôsobenej neoprávneným
odberom plynu pod¾a § 82 ods. 3.
(2) Úrad vydá veobecne záväzný právny predpis,
ktorým ustanoví
a) spôsob vedenia evidencie skutoèností, ktoré sú
predmetom úètovníctva, spôsob vedenia evidencie
nákladov, výnosov, aktív a pasív, formu a termíny
predkladania výstupov z evidencie na úèely tohto zákona pod¾a § 16,
b) spôsob, rozsah a truktúru poskytovania meraných
údajov o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a
elektriny v závislosti od typu merania na odbernom
mieste a truktúry merania a uchovávania údajov
o spotrebe prevádzkovate¾om prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾om distribuènej sústavy pod¾a § 28
ods. 3 písm. x) a § 31 ods. 3 písm. m),
c) náleitosti iadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpeèi súlad prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, prevádzkovate¾a prepravnej
siete, vlastníka prepravnej siete, prevádzkovate¾a
distribuènej siete a doklady prikladané k iadosti
pod¾a § 32 ods. 6, § 58 ods. 5, § 62 ods. 7 a 8 a § 65
ods. 6,
d) postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov
a formu a obsah uchovávaných údajov pod¾a § 34
ods. 2 písm. n) a § 69 ods. 2 písm. f),
e) spôsob, rozsah a truktúru poskytovania meraných
údajov o spotrebe na odbernom mieste odberate¾a
plynu v závislosti od typu merania na odbernom
mieste a truktúry merania a uchovávania údajov
o spotrebe prevádzkovate¾om prepravnej siete a prevádzkovate¾om distribuènej siete pod¾a § 49 ods. 7
písm. l) a § 64 ods. 7 písm. i),
f) náleitosti iadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo vo¾bou a odvolaním tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu
prevádzkovate¾a prepravnej siete a doklady prikladané k iadosti pod¾a § 52,
g) náleitosti iadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vo¾bou a odvolaním èlena dozornej komisie
prevádzkovate¾a prepravnej siete a doklady prikladané k iadosti pod¾a § 54,
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h) náleitosti iadosti o udelenie výnimky a doklady
prikladané k iadosti pod¾a § 75 ods. 7.
§ 96
Prechodné ustanovenia
(1) Povolenia na podnikanie v energetike, potvrdenia
o splnení oznamovacej povinosti, osvedèenia o odbornej spôsobilosti v energetike a osvedèenia na výstavbu
energetického zariadenia vydané pod¾a doterajích
predpisov ostávajú v platnosti v súlade s podmienkami
ustanovenými pod¾a doterajích predpisov. Povolenie
na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou vydané pod¾a doterajích predpisov sa povauje za povolenie na èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pod¾a tohto zákona.
(2) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
Konanie dokonèí orgán prísluný na konanie v èase,
keï sa konanie zaèalo.
(3) Výkon dozoru zaèatý pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov. Dozor dokonèí orgán prísluný na výkon dozoru
v èase, ak sa výkon dozoru zaèal.
(4) Oprávnenia k cudzím nehnute¾nostiam, ako aj
obmedzenia ich uívania, ktoré vznikli pred úèinnosou tohto zákona, zostávajú nedotknuté, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Ochranné pásma a bezpeènostné pásma zriadené
pod¾a doterajích predpisov a výnimky z nich zostávajú
zachované aj po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
(6) Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti nemono prizna, ak lehota na uplatnenie nároku na primeranú
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania
nehnute¾nosti pod¾a doterajích predpisov uplynula.
Lehota na uplatenie nároku na primeranú jednorazovú
náhradu pri zákonných vecných bremenách zodpovedajúcich oprávneniam pod¾a § 11 ods. 1 písm. f) a g) zaèína plynú odo dòa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnute¾ností len pri zákonných
vecných bremenách, ktoré vznikli po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona. Na poèítanie lehôt na uplatnenie nároku na primeranú jednorazovú náhradu, ktoré
zaèali plynú pod¾a doterajích predpisov sa pouijú
doterajie predpisy. Konania vo veci nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania nehnute¾nosti, nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie uívania pozemku
v ochrannom pásme a bezpeènostnom pásme a nároku
na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(7) Zmluvy uzatvorené pod¾a doterajích predpisov
zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmlúv uzatvorených
pod¾a doterajích predpisov, ktoré sú v rozpore s týmto
zákonom, sú úèastníci zmlúv povinní uvies do súladu
s týmto zákonom do 31. decembra 2012. Dlhodobé
zmluvy o poskytnutí podporných sluieb uzavreté medzi prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a poskytova-
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te¾mi podporných sluieb pod¾a doterajích predpisov,
u ktorých dohodnutá doba platnosti ete neuplynula,
zostávajú v platnosti do doby dohodnutej medzi úèastníkmi zmluvy; túto dobu platnosti úèastníci zmluvy nemôu po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona predåi.
Ustanovenia § 15 ods. 16 a § 17 ods. 4 a 6 sa vzahujú
aj na zmluvy uzavreté predo dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona. Dlhodobé zmluvy o preprave plynu,
v ktorých je prepravná kapacita vyjadrená vo forme
zmluvnej trasy, sú úèastníci zmlúv povinní uvies do
súladu s týmto zákonom. Prevádzkovate¾ prepravnej
siete je povinný predloi uívate¾ovi siete, pre ktorého
zabezpeèuje prepravu plynu na základe dlhodobej
zmluvy o preprave plynu, v ktorej je prepravná kapacita
vyjadrená vo forme zmluvnej trasy, návrh na zmenu takej zmluvy najneskôr do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona. Návrh na zmenu
takej zmluvy je prípustný len v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na urèenie vstupných a výstupných bodov
prepravnej siete a na urèenie príslunej výky prepravnej kapacity osobitne na kadom vstupnom a výstupnom bode prepravnej siete, prièom výka prepravnej
kapacity na kadom vstupnom a výstupnom bode sa
rovná prepravnej kapacite dohodnutej pod¾a zmluvnej
trasy. Ak si prevádzkovate¾ prepravnej siete splní povinnos predloi návrh na zmenu zmluvy v uvedenej
lehote, zostáva taká zmluva v platnosti v pôvodnom
znení a do doby prijatia takého návrhu uívate¾om
prepravnej siete alebo do pôvodne dohodnutej doby
platnosti takej zmluvy.
(8) Zmluvy uzatvorené medzi dodávate¾mi elektriny
a odberate¾mi elektriny pod¾a doterajích predpisov,
ktorých predmetom bolo zo strany dodávate¾a elektriny
zabezpeèenie dodávky elektriny, ako aj prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, sa povaujú za zmluvy o zdruenej
dodávke elektriny pod¾a tohto zákona. Zmluvy uzatvorené medzi dodávate¾mi plynu a odberate¾mi plynu
pod¾a doterajích predpisov, ktorých predmetom bolo
zo strany dodávate¾a plynu zabezpeèenie dodávky plynu, ako aj prepravy plynu a distribúcie plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, sa povaujú za zmluvy
o zdruenej dodávke plynu pod¾a tohto zákona.
(9) Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovate¾om prenosovej sústavy a iným úèastníkom trhu s elektrinou
pod¾a doterajích predpisov, ktorých predmetom bolo
zo strany prevádzkovate¾a prenosovej sústavy zabezpeèenie prístupu do prenosovej sústavy a prenos elektriny, sa povaujú za zmluvy o prístupe do prenosovej
sústavy a prenose elektriny pod¾a tohto zákona. Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovate¾om distribuènej
sústavy a iným úèastníkom trhu s elektrinou pod¾a doterajích predpisov, ktorých predmetom bolo zo strany
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy zabezpeèenie
prístupu do distribuènej sústavy a distribúcia elektriny, sa povaujú za zmluvy o prístupe do distribuènej
sústavy a distribúcii elektriny pod¾a tohto zákona.
Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovate¾om prepravnej siete a iným úèastníkom trhu s plynom pod¾a doterajích predpisov, ktorých predmetom bolo zo strany
prevádzkovate¾a prepravnej siete zabezpeèenie prístupu do prepravnej siete a preprava plynu, sa povaujú za
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zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu
pod¾a tohto zákona. Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovate¾om distribuènej siete a iným úèastníkom trhu
s plynom pod¾a doterajích predpisov, ktorých predmetom bolo zo strany prevádzkovate¾a distribuènej siete
zabezpeèenie prístupu do distribuènej siete a distribúcia plynu, sa povaujú za zmluvy o prístupe do distribuènej siete a distribúcii plynu pod¾a tohto zákona.
Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovate¾om zásobníka a iným úèastníkom trhu s plynom pod¾a doterajích
predpisov, ktorých predmetom bolo zo strany prevádzkovate¾a zásobníka zabezpeèenie prístupu do zásobníka a uskladòovanie plynu, sa povaujú za zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladòovaní plynu pod¾a tohto
zákona.
(10) Pre uívate¾ov distribuènej sústavy, ktorí sú fyzicky pripojení do distribuènej sústavy a nemajú ku
dòu úèinnosti tohto zákona uzatvorenú zmluvu o pripojení, platí, e sú pripojení na základe zmluvy o pripojení a vzahujú sa na nich primerane práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pripojení pod¾a tohto
zákona. Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia sa povauje najvyia nameraná hodnota príkonu
za obdobie posledných dvoch rokov. Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia u pripojených zariadení na výrobu elektriny sa povauje intalovaný èinný
výkon zariadenia na výrobu elektriny.
(11) Dodávate¾ elektriny a dodávate¾ plynu, ktorý
poskytuje ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona univerzálnu slubu, je povinný predloi úradu obchodné podmienky poskytovania univerzálnej sluby
pod¾a § 34 ods. 2 písm. f) tretieho bodu a § 69 ods. 2
písm. a) tretieho bodu do 30 dní odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona.
(12) Dodávate¾ poslednej intancie urèený pod¾a doterajích predpisov je dodávate¾om poslednej intancie
pod¾a tohto zákona.
(13) Rozhodnutia o spôsobe zabezpeèenia tandardu
bezpeènosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od
1. novembra do 31. marca vydané ministerstvom pod¾a
doterajích predpisov sa povaujú za rozhodnutia
o spôsobe zabezpeèenia tandardu dodávok plynu pod¾a tohto zákona.
(14) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný
zabezpeèi súlad s podmienkami oddelenia prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pod¾a § 30 do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
Ustanovenie § 91 ods. 2 písm. a) za poruenie povinností prevádzkovate¾a prenosovej sústavy ustanovených v § 30 sa nepouije do uplynutia iestich mesiacov
odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona a pokutu za správny delikt za poruenie povinností prevádzkovate¾a prenosovej sústavy ustanovených v § 30 nemono uloi spätne za uvedené obdobie. Ustanovenia
doterajích predpisov o oddelení prevádzkovate¾a prenosovej sústavy sa pouijú a do uplynutia iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(15) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
zabezpeèi súlad s podmienkami pod¾a § 32 ods. 3
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písm. e) do tyroch mesiacov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona. Ustanovenia § 91 ods. 2
písm. a) a § 91 ods. 4 sa nepouijú do uplynutia tyroch
mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona a pokutu za správny delikt za poruenie povinností
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy ustanovených
v § 32 ods. 3 písm. e) nemono uloi spätne za uvedené
obdobie. Ustanovenia doterajích predpisov o oddelení
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy sa pouijú a do
uplynutia tyroch mesiacov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona.
(16) Prevádzkovate¾ prepravnej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného plynárenského podniku,
a osoby, ktoré sú súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾
prepravnej siete alebo ktoré nad osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovate¾ plynárenskej siete
vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu, sú povinní zabezpeèi súlad s podmienkami oddelenia prevádzkovate¾a prepravnej siete pod¾a § 50 alebo § 51 a 60 do
iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona; týmto nie je dotknutá pôsobnos úradu
pod¾a § 52 ods. 3 a 6, § 53 ods. 6, § 54 ods. 5 a 6, § 57
ods. 2 písm. c), § 58 ods. 3, § 58 ods. 4 a § 58 ods. 9 ani
pôsobnos úradu pod¾a osobitného predpisu.2) Ustanovenie § 91 ods. 2 písm. a) za poruenie povinností prevádzkovate¾a prepravnej siete ustanovených v § 50 alebo § 51 a 60 sa nepouije do uplynutia iestich
mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona a pokutu za správny delikt za poruenie povinností
prevádzkovate¾a prepravnej siete ustanovených v § 50
alebo § 51 a 60 nemono uloi spätne za uvedené obdobie. Ustanovenia doterajích predpisov o oddelení
prevádzkovate¾a prepravnej siete sa pouijú a do uplynutia iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(17) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný zabezpeèi súlad s podmienkami pod¾a § 65 ods. 3
písm. e) do tyroch mesiacov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona. Ustanovenia § 91 ods. 2
písm. a) a § 91 ods. 4 sa nepouijú do uplynutia tyroch
mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona a pokutu za správny delikt za poruenie povinností
prevádzkovate¾a distribuènej siete ustanovených v § 65
ods. 3 písm. e) nemono uloi spätne za uvedené obdobie. Ustanovenia doterajích predpisov o oddelení prevádzkovate¾a distribuènej siete sa pouijú a do uplynutia tyroch mesiacov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona.
(18) Ustanovenie § 53 ods. 1 sa nevzahuje na osobu,
ktorej výkon funkcie tatutárneho orgánu, èlena tatutárneho orgánu alebo zamestnanca pod¾a § 51 ods. 3
písm. c) zaèal pred uplynutím tyroch mesiacov odo
dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona; to neplatí
pri opätovnej vo¾be, vymenovaní alebo uzavretí pracovnej zmluvy na výkon funkcie takej osoby po uplynutí
tyroch mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona. Ustanovenie § 53 ods. 5 sa nevzahuje na
osobu, ktorej výkon funkcie tatutárneho orgánu, èle-
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na tatutárneho orgánu alebo zamestnanca pod¾a § 51
ods. 3 písm. c) skonèil pred uplynutím tyroch mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(19) Ak prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ prepravnej siete podá návrh na udelenie
rozhodnutia o certifikácii pod¾a osobitného predpisu56)
do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona, ustanovenie prvej vety § 28 ods. 5 alebo
prvej vety § 49 ods. 10 sa nepouije a do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie pod¾a osobitného predpisu. Ak prevádzkovate¾
prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ prepravnej
siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho tátu, podá návrh na
udelenie osvedèenia o certifikácii pod¾a osobitného
predpisu57) do 3. marca 2013; ustanovenie druhej vety
§ 28 ods. 5 alebo druhej vety § 49 ods. 10 sa nepouije a
do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie pod¾a osobitného predpisu.
(20) Ak dôjde k oddeleniu èinnosti pod¾a § 30 alebo
§ 50 a 63 a v dôsledku toho k vzniku nového právneho
subjektu, ten je povinný poiada o vydanie povolenia
na podnikanie v energetike do troch mesiacov od oddelenia èinnosti s tým, e taký subjekt je oprávnený podnika v energetike a do zápisu povolenej èinnosti do
obchodného registra; ustanovenie § 7 ods. 3 sa v takom
prípade do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona nepouije.
(21) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
predloi úradu zmluvy pod¾a § 31 ods. 10, ktoré sú
platné a úèinné ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona, do 30 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona.
(22) Prevádzkovate¾ prepravnej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predloi úradu zmluvy uzavreté s inou osobou, ktorá je súèasou toho istého vertikálne integrovaného podniku
ako prevádzkovate¾ prepravnej siete, ktoré sú platné
a úèinné ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, do 30 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona. Prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý je súèasou vertikálne integrovaného podniku, je povinný
predloi úradu zmluvy pod¾a § 64 ods. 11, ktoré sú
platné a úèinné ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona, do 30 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona.
(23) tátna energetická inpekcia pod¾a doterajích
predpisov je tátna energetická inpekcia pod¾a tohto
zákona. Práva a povinnosti tátnej energetickej inpekcie, ktoré jej k 31. augustu 2012 vyplývajú z pracovnoprávnych vzahov, vykonáva od 1. septembra
2012 tátna energetická inpekcia pod¾a tohto zákona.
Majetok a iné majetkové práva Slovenskej republiky,
ako aj záväzky súvisiace s majetkom a inými majetkovými právami, ktoré sú k 31. augustu 2012 v správe
tátnej energetickej inpekcie, prechádzajú od 1. septembra 2012 na tátnu energetickú inpekciu pod¾a
tohto zákona.
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(24) Ak ministerstvo uloí prevádzkovate¾ovi sústavy
povinnos zavies inteligentné meracie systémy pod¾a
§ 42 ods. 2 do minimálne 80 percent odberných miest
urèených kategórií koncových odberate¾ov elektriny,
prevádzkovate¾ sústavy je povinný ich zavies
do 31. decembra 2020.
(25) Plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu
rozvoja spojovacích vedení a plán rozvoja prepravnej
siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie piatich rokov pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta
2012 predloí prevádzkovate¾ prenosovej sústavy
a prevádzkovate¾ prepravnej siete ministerstvu. Desaroèný plán rozvoja sústavy a desaroèný plán rozvoja
siete predloí prevádzkovate¾ prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ prepravnej siete ministerstvu a úradu prvýkrát do 30. novembra 2013.
(26) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete alebo prevádzkovate¾ zásobníka je povinný technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete vydané do 31. augusta
2012 da do súladu s týmto zákonom do 30 dní odo dòa
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(27) Výrobca elektriny je povinný pri zariadeniach na
výrobu elektriny uvedených do prevádzky pred úèinnosou tohto zákona zabezpeèi meranie vyrobenej
elektriny v súlade s § 41 ods. 3 do 24 mesiacov odo dòa
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
(28) Do nadobudnutia úèinnosti veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto
zákona zostávajú v platnosti a úèinnosti:
1. vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 208/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti iadosti a zoznam dokumentov na udelenie výnimky z povinnosti zabezpeèi prístup tretích strán do siete a zásobníka pre nové významné
plynárenské zariadenie alebo zrekontruované
plynárenské zariadenie,
2. vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 415/2008 Z. z. o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutoèností, ktoré sú predmetom úètovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní
výstupov z oddelenej evidencie,
3. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu
núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri
stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení vyhláky Ministerstva
hospodárstva
Slovenskej
republiky
è. 447/2009 Z. z.
(29) Ministerstvo vydá veobecne záväzné právne
predpisy pod¾a § 95 ods. 1 písm. d) a e) do 31. decembra
2012.
(30) Úrad vydá veobecne záväzné právne predpisy
pod¾a § 95 ods. 2 písm. a) a h) do 31. decembra 2012.
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§ 97
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 98
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. èl. I zákona 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., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 142/2010 Z. z, zákona è. 397/2011 Z. z. a zákona
è. 189/2012 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 154/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpoètu kody spôsobenej neoprávneným odberom
elektriny,
3. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpoètu kody spôsobenej neoprávneným odberom
plynu,
4. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 156/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon tátnej správy,
5. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu
a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete,
6. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepoètu objemových jednotiek mnostva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spa¾ovacieho tepla
objemového v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 60/2008 Z. z.,
7. vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 366/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o poiadavkách o preukázaní technických predpokladov na podnikanie v energetike,
8. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 368/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a poadovaných vedomostí na
skúku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, podrobnosti o zriaïovaní a èinnosti skúobných
komisií a obsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti.
Èl. II
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., záko-
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na è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 574/2009 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z. a zákona
è. 512/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 sa za slovo vzahy vkladajú slová zamestnancov, ktorí sú povinní zabezpeèi súlad pod¾a
osobitného predpisu, a zamestnancov pracujúcich
v prevádzke, údrbe a rozvoji plynárenskej prepravnej
siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a plynárenskej prepravnej
siete,.
Èl. III
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej 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 Slovenskej 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
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 544/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 624/2004 Z. z., zákona
è. 650/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona
è. 470/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 555/2005 Z. z., zákona

Strana 1686

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zbierka zákonov è. 251/2012

567/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 17/2007 Z. z.,
99/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
218/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
445/2008 Z. z., zákona è. 448/2008 Z. z.,
186/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
249/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
362/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z. a
395/2011 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slovo elektriny vkladajú
slová èinnos organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,.

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., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z,. zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
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è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 49/2012 Z. z. a zákona è. 96/2012 Z. z. sa mení takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XIII.
Bezpeènos práce a technické zariadenia poloky 207
a 208 znejú:
 Poloka 207
I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej
osobe na podnikanie v tepelnej energetike
1. na výrobu tepla
a) do 5 MW ............................................ 450 eur
b) nad 5 MW ........................................ 2 000 eur
2. na rozvod tepla
a) do 50 odberných miest .................... 2 000 eur
b) nad 50 do 100 odberných miest ...... 4 500 eur
c) nad 100 odberných miest ............... 8 000 eur
II. Vykonanie zmeny povolenia a zruenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie
v tepelnej energetike
1. iados o zruenie povolenia na podnikanie
v tepelnej energetike ............................... 200 eur
2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena
osvedèenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného
zástupcu drite¾a povolenia na podnikanie
v tepelnej energetike ................................. 50 eur
3. Zmena tatutárneho orgánu drite¾a povolenia
na podnikanie v tepelnej energetike .......... 50 eur
4. Zmena mena a priezviska a miesta trvalého
pobytu alebo obchodného mena a sídla
drite¾a povolenia na podnikanie v tepelnej
energetike ................................................ 50 eur
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5. Zmena povolenia na podnikanie v tepelnej
energetike .............................................. 200 eur
Poloka 208
I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej
osobe na podnikanie v energetike
1. na výrobu elektriny
a) nad 1 do 5 MW .................................... 200 eur
b) nad 5 do 50 MW ............................... 2 000 eur
c) nad 50 MW ...................................... 3 500 eur
2. na výrobu plynu
a) do 34 TJ/r .........................................450 eur
b) nad 34 TJ/r .................................... 2 000 eur
3. na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uh¾ovodíka
a) do 50 odberných zariadení a miest ... 2 000 eur
b) nad 50 do 100 odberných zariadení
a miest ............................................ 4 500 eur
c) nad 100 odberných zariadení
a miest ............................................ 8 000 eur
4. na prenos elektriny alebo prepravu
plynu ................................................ 20 000 eur
5. na uskladòovanie plynu ...................... 4 500 eur
6. na prevádzkovanie potrubí na prepravu
pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí
na prepravu ropy ................................. 8 000 eur
7. na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob ............................................. 450 eur
8. na dodávku elektriny alebo dodávku
plynu .................................................. 2 000 eur
II. Vykonanie zmeny povolenia a odòatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie
v energetike
1. iados o zruenie povolenia na podnikanie
v energetike ............................................ 200 eur
2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena
osvedèenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného
zástupcu drite¾a povolenia na podnikanie
v energetike .............................................. 50 eur
3. Zmena mena a priezviska, adresy,
obchodného mena a sídla drite¾a povolenia
na podnikanie v energetike ....................... 50 eur
4. Zmena povolenia na podnikanie
v energetike ............................................ 200 eur
III. Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe
1. na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami
na výrobu elektriny s celkovým intalovaným
výkonom do 1 MW vrátane ...................... 100 eur
2. na výrobu a dodávku plynu z biomasy ..... 100 eur
3. na výrobu a dodávku plynu z bioplynu .... 100 eur
4. na predaj stlaèeného zemného plynu urèeného
na pohon motorových vozidiel................. 100 eur
5. na prepravu vyaenej ropy z miesta aby
do miesta spracovania .............................100 eur
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6. na predaj skvapalneného plynného uh¾ovodíka
v tlakových nádobách ............................. 100 eur
7. na predaj skvapalneného plynného uh¾ovodíka
urèeného na pohon motorových vozidiel vrátane
plnenia nádre motorového vozidla skvapalneným plynným uh¾ovodíkom urèeným na pohon
motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob ........................................................ 100 eur
8. na prepravu skvapalneného plynného uh¾ovodíka v tlakových nádobách ......................... 100 eur
IV. Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovate¾a prenosovej sústavy a prevádzkovate¾a prepravnej siete .......................................... 30 000 eur
V. Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho
súhlasu
1. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením a odvolaním osoby zodpovednej za zabezpeèenie programu súladu prevádzkovate¾a prepravnej siete, prevádzkovate¾a
distribuènej siete alebo prevádzkovate¾a distribuènej sústavy ....................................... 200 eur
2. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s vo¾bou a odvolaním tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a prepravnej siete ..................... 100 eur.
2. V sadzobníku správnych poplatkov sa poloka 209
vypúa.
Èl. V
Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení
zákona è. 99/2007 Z. z., zákona è. 309/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 184/2011 Z. z. sa
mení takto:
V § 4 odsek 5 znie:
(5) Drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúèastni sa raz za pä rokov aktualizaènej odbornej prípravy, ktorú vykonáva ministerstvo alebo
právnicka osoba urèená ministerstvom. Drite¾ osvedèania o odbornej spôsobilosti sa prvýkrát zúèastní aktualizaènej odbornej prípravy najneskôr do piatich rokov odo dòa vydania osvedèenia o odbornej
spôsobilosti. O úèasti na aktualizaènej odbornej príprave vydá ministerstvo potvrdenie. Po uplynutí piatich rokov od vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti je drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti
povinný preukazova spolu s osvedèením o odbornej
spôsobilosti aj potvrdenie o úèasti na aktualizaènej odbornej príprave..
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2012
okrem èl. I § 37 ods. 4 písm. c) a ods. 6 písm. j) a l), ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 251/2012 Z. z.

SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOS INPEKTORÁTOV
Inpektorát, jeho sídlo

Územná pôsobnos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenèiansky kraj
Nitriansky kraj
ilinský kraj
Banskobystrický kraj
Preovský kraj
Koický kraj

Bratislava
Trnava
Trenèín
Nitra
ilina
Banská Bystrica
Preov
Koice

Èiastka 65

Zbierka zákonov è. 251/2012

Strana 1689

Príloha è. 2
k zákonu è. 251/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpeèenie bezpeènosti dodávok elektriny a investícií do infratruktúry (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoloèných pravidlách pre vnútorný
trh s elektrinou, ktorou sa zruuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoloèných pravidlách pre vnútorný
trh s plynom, ktorou sa zruuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
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Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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