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Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o vých od vet -
viach a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní
zá ko na č. 397/2002 Z. z. a zá ko na č. 442/2002 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 1 až 3 vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je
a) pred met, roz sah, pod mien ky a spô sob re gu lá cie v sie -

�o vých od vet viach,
b) zria de nie, pos ta ve nie a pô sob nos� Úra du pre re gu lá -

ciu sie �o vých od vet ví,
c) pod mien ky vy ko ná va nia re gu lo va ných čin nos tí

a prá va a po vin nos ti re gu lo va ných sub jek tov,
d) pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri nou a s ply -

nom,
e) ko na nie vo ve ciach pod ¾a toh to zá ko na,
f) správ ne de lik ty za po ru še nie po vin nos tí usta no ve -

ných tým to zá ko nom.

§ 2

Vy me dze nie zá klad ných poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) sie �o vý mi od vet via mi

1. vý ro ba, pre nos, dis tri bú cia a do dáv ka elek tri ny
a s tým sú vi sia ce služ by,

2. vý ro ba, pre pra va, dis tri bú cia, usklad ňo va nie a do -
dáv ka ply nu a s tý mi to čin nos �a mi sú vi sia ce služ -
by,

3. vý ro ba a roz vod tep la,
4. hro mad né zá so bo va nie vo dou ve rej ný mi vo do vod -

mi a hro mad né od vá dza nie od pa do vých vôd ve rej -
nou ka na li zá ciou,1b)

b) čin nos �a mi v sie �o vých od vet viach
1. vý ro ba, pre nos, dis tri bú cia a do dáv ka elek tri ny

a pos kyt nu tie pod por ných a sys té mo vých slu žieb,1)
2. vý ro ba, pre pra va, dis tri bú cia, usklad ňo va nie a do -

dáv ka ply nu a pos ky to va nie pod por ných slu žieb,1)
3. vý ro ba, dis tri bú cia a do dáv ka tep la,1a)
4. pre vádz ko va nie ve rej né ho vo do vo du a ve rej nej ka -

na li zá cie,1b)

5. pos ky to va nie vo do hos po dár skych slu žieb sú vi -
sia cich s vy u ži tím hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu
vod né ho toku,4)

6. pos ky to va nie vo do hos po dár skych slu žieb sú vi -
sia cich s od be rom po vrcho vých vôd a od be rom
ener ge tic kej vody z vod ných to kov,4)

c) re gu lá ciou za bez pe če nie ne dis kri mi nač né ho a trans -
pa rent né ho vý ko nu čin nos tí v sie �o vých od vet viach,
uplat ne nie re gu lač ných opat re ní za me ra ných na zni -
žo va nie ri zík po ru šo va nia pra vi diel hos po dár skej sú -
�a že zne uži tím do mi nant né ho pos ta ve nia na trhu
s  tovarom a služ ba mi tak, aby sa chrá ni li prá va a po -
vin nosti opráv ne ných od be ra te ¾ov a do mác nos tí, ako
aj uk la da nie a kon tro la in for mač ných po vin nos tí
o pod mien kach vý ro by a do dáv ky to va ru a slu žieb vrá -
ta ne in for mač ných po vin nos tí o ich vply ve na ži vot né
pros tre die; re gu lá cia za hrnu je aj uplat ňo va nie opat re -
ní na za bez pe če nie spo ¾ah li vej, hos po dár nej a kva lit -
nej do dáv ky to va rov a slu žieb, opat re ní na ochra nu
spot re bi te ¾ov a opat re ní na ochra nu opráv ne ných zá -
uj mov dr ži te ¾ov po vo le ní a osved če ní na vy ko ná va nie
čin nos tí v sie �o vých od vet viach, ako aj opat re ní na do -
siah nu tie pri me ra nej ná vrat nos ti ich in ves tí cií,

d) re gu lo va nou čin nos �ou vy ko ná va nie čin nos tí v sie -
�o vých od vet viach, na ktoré sa vy ža du je po vo le nie
ale bo osved če nie pod ¾a toh to zá ko na ale bo pod ¾a
oso bit ných predpisov1c) a ktorej pod mien ky vy ko ná -
va nia sú usta no ve né v tom to zá ko ne ale bo v oso bit -
ných pred pi soch,1c)

e) re gu lo va ným sub jek tom fy zic ká oso ba ale bo práv -
nic ká oso ba, kto rá vy ko ná va re gu lo va nú čin nos�
ale bo kto ré ho prá va a po vin nos ti upra vu je ten to zá -
kon ale bo oso bit né pred pi sy,1c)

f) to va rom elek tri na, plyn, tep lo, pit ná voda a od ve de -
ná od pa do vá voda,1b)

g) služ bou v sie �o vých od vet viach čin nos ti, kto ré sú vi -
sia s do da ním to va ru a vy u ži tím hyd ro e ner ge tic ké ho 
po ten ciá lu vod né ho toku,

h) re gu lač ným ob do bím ob do bie, po čas kto ré ho sa uplat -
ňu je sta no ve ný spô sob re gu lá cie.

§ 3

Pred met re gu lá cie

(1) Pred me tom re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na a pod ¾a
oso bit ných predpisov1c) je ur čo va nie ale bo schva ¾o va -
nie spô so bu, po stu pov a pod mie nok na
a) pri po je nie a prí stup do pre no so vej sús ta vy, dis tri -

buč nej sús ta vy, pre prav nej sie te a dis tri buč nej sie te
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)
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b) pre nos elek tri ny a dis tri bú ciu elek tri ny na vy me dze -
nom úze mí,1)

c) pre pra vu ply nu a dis tri bú ciu ply nu na vy me dze nom
úze mí,1)

d) pos ky to va nie pod por ných slu žieb v elek tro e ner ge ti -
ke a ply ná ren stve,1e)

e) pos ky to va nie slu žieb pre vádz ko va te ¾a pre no so vej
sús ta vy a slu žieb pre vádz ko va te ¾a dis tri buč nej sús -
ta vy,1f)

f) prí stup a pri po je nie no vých vý rob cov elek tri ny a ply -
nu do sús ta vy ale bo do sie te, vý ro bu a roz vod tep la.

(2) Pred me tom re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na je ïa lej
re gu lá cia ceny to va rov a ceny pos ky to va ných slu žieb
v sie �o vých od vet viach a ur če nie pod mie nok ich uplat -
ňo va nia (ïa lej len „ce no vá re gu lá cia“).

(3) Pred me tom re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na je aj ur -
če nie spô so bu, po stu pu a pod mie nok na
a) pre vádz ko va nie sús ta vy a sie te,
b) do dáv ku elek tri ny a do dáv ku ply nu do mác nos tiam,
c) vý ro bu, pre nos a dis tri bú ciu elek tri ny vy ro be nej

z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie, elek tri ny vy ro be nej
kom bi no va nou vý ro bou elek tri ny a tep la a elek tri ny
vy ro be nej z do má ce ho uh lia.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1 až 1f a 4 zne jú:
„1) Zá kon č. 656/2004 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne nie ktorých

zá ko nov.
1a) Zá kon č. 657/ 2004 Z. z. o te pel nej ener ge ti ke.
1b) Zá kon č. 442/2002 Z. z. o ve rej ných vo do vo doch a ve rej ných

ka na li zá ciách a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 276/2001 Z. z.
o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

1c) Zá kon č. 656/2004 Z. z.
Zá kon č. 657/2004 Z. z.
Zá kon č. 442/2002 Z. z.
Zá kon č. 364/2004 Z. z. o vo dách a o zme ne zá ko na Slo ven skej 
ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v zne ní
ne skor ších pred pi sov (vod ný zá kon).

1d) § 2 písm. c) zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1e) § 2 písm. b) a c) zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1f) § 2 písm. b) zá ko na č. 656/2004 Z. z.
4) Zá kon č. 364/2004 Z. z.“.

2. § 5 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 5

Pô sob nos� úra du

(1) Úrad
a) za bez pe ču je trans pa rent nú, ne dis kri mi nač nú a efek -

tív nu hos po dár sku sú �až v sie �o vých od vet viach  po -
d¾a toh to zá ko na,

b) za bez pe ču je účin né fun go va nie trhu s to va rom a so
služ ba mi v sie �o vých od vet viach,

c) ur ču je ale bo schva ¾u je spô sob, po stu py a pod mien -
ky na pri po je nie a prí stup do ná rod nej sús ta vy ale bo
sie te,1)

d) ur ču je ale bo schva ¾u je spô sob, po stu py a pod mien -
ky na tvor bu cien za pre nos elek tri ny, dis tri bú ciu
elek tri ny, pre pra vu ply nu a dis tri bú ciu ply nu, za
pos ky to va nie pod por ných slu žieb a sys té mo vých
slu žieb na vy rov na nie sús ta vy ale bo vy vá že nie
siete1d) a za vý ro bu, dis tri bú ciu a do dáv ku tep la,

e) roz ho du je o vy da ní, zme ne a o od ňa tí po vo le nia na
vy ko ná va nie re gu lo va ných čin nos tí (ïa lej len „po vo -

le nie“) pod ¾a toh to zá ko na a pod ¾a oso bit ných pred -
pi sov,1c)

f) vy ko ná va ce no vú re gu lá ciu pod ¾a toh to zá ko na,
g) roz ho du je o spo roch o po vin nos ti za bez pe či� prí stup

do sús ta vy, sie te,  zá sob ní ka a k aku mu lá cii ply nu
a o spo roch pri pos ky to va ní pod por ných slu žieb
a sys té mo vých slu žieb,1g)

h) roz ho du je o ude le ní do čas nej vý nim ky z po vin nos ti
za bez pe či� prí stup tre tích strán do sús ta vy, sie te
a do zá sob ní ka1h) a ur ču je pra vid lá a po stu py ria de -
nia a pri de ¾o va nia ka pa ci ty výz namných ply ná ren -
ských za ria de ní pod ¾a oso bit né ho zá ko na,1)

i) roz ho du je o re zer vá cii ka pa ci ty zá sob ní ka a aku mu -
lá cie ply nu pre pre vádz ko va te ¾a sie te,

j) roz ho du je vo ve ciach po ru še nia po vin nos tí vy plý va -
jú cich z toh to zá ko na a z oso bit ných pred pi sov,1c)

k) roz ho du je o žia dos tiach re gu lo va ných sub jek tov
o vy ňa tí z re gu lá cie,

l) usta no vu je pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri -
nou a ply nom pod ¾a § 12a,

m) usta no vu je roz sah, spô sob a pra vid lá pre ve de nie
od de le nej evi den cie na úče ly úč tov níc tva pod ¾a oso -
bit né ho predpisu1i) pre pot re by ce no vej re gu lá cie,

n) usta no vu je pra vid lá a po stu py na zve rej ňo va nie in -
for má cií o ce nách to va rov a slu žieb a o pod mien kach 
ich do dáv ky ale bo pos ky to va nia,

o) usta no vu je pred met, pod mien ky a roz sah ce no vej
re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na,

p) vy dá va vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy na vy ko -
na nie toh to zá ko na a oso bit ných zá ko nov,lc)

q) vy dá va po tvr de nie o pô vo de elek tri ny vy ro be nej z ob -
no vi te¾ ných zdro jov ener gie,1j)

r) spo lu pra cu je na prí pra ve ná vr hov vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov tý ka jú cich sa re gu lá cie
čin nos tí v sie �o vých od vet viach,

s) spo lu pra cu je s re gu lač ný mi or gán mi člen ských štá -
tov Eu róp skej únie v ob las ti svo jej pô sob nos ti,

t) sle du je úro veň do siah nu tej trans pa ren tnos ti trhu
a hos po dár sku sú �až na trhu s to va rom a služ ba mi,
kto rých do da nie ale bo pos ky to va nie je pred me tom
re gu lá cie pod ¾a toh to zá ko na,

u) sle du je do dr žia va nie pra vi diel pre fun go va nie trhu
s elek tri nou a ply nom,

v) sle du je a vy hod no cu je pri ja té opat re nia za me ra né
na rie še nie pred chá dza nia vzni ku pre �a že nia ná rod -
nej sús ta vy a sie te a na rie še nie pre �a že nia ná rod nej
sús ta vy a sie te a ukla dá nové opat re nia na rie še nie
tých to sta vov,

w) sle du je čas, kto rý pre vádz ko va te¾ pre no so vej sús ta -
vy, pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej sús ta vy, pre vádz ko -
va te¾ pre prav nej sie te a pre vádz ko va te¾ dis tri buč nej
sie te pot re bu je na pri po je nie a na op ra vu za ria de ní
sús ta vy ale bo sie te,

x) sle du je do dr žia va nie po vin nos tí pre vádz ko va te ¾a
sús ta vy a sie te tý ka jú cich sa
1. za bez pe če nia pre no su elek tri ny, dis tri bú cie elek -

tri ny, pre pra vy ply nu, dis tri bú cie ply nu a usklad -
ne nia ply nu,

2. za bez pe če nia bez peč nos ti do dá vok elek tri ny, spo -
¾ah li vos ti pre no su a dis tri bú cie elek tri ny a pri me -
ra nej pre no so vej ka pa ci ty sús ta vy,
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3. za bez pe če nia bez peč nos ti do dá vok ply nu, pre pra -
vy a dis tri bú cie ply nu,

4. za bez pe če nia do dr žia va nia ne dis kri mi nač né ho
prí stu pu do sús ta vy a sie te s oso bit ným zre te ¾om
na in teg ro va né pod ni ky,1e)

5. ria de nia to kov elek tri ny v sús ta ve vrá ta ne cez hra -
nič nej vý me ny elek tri ny pod ¾a oso bit né ho predpi-
su,1k)

6. do dr žia va nia pra vi diel pre vy rov ná va nie ne rov no -
vá hy v sús ta ve a v sie ti,1c)

y) sle du je do dr žia va nie po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a
sús ta vy ale bo sie te pos kyt nú� dotk nu tým stra nám
in for má cie tý ka jú ce sa
1. pri po je nia k sús ta ve ale bo k sie ti,
2. pri de ¾o va nia ka pa cít sús ta vy ale bo sie te,
3. vy u ži tia ka pa cít spo jo va cích ve de ní a pre po je ní,1c)

z) sle du je do dr žia va nie po vin nos ti ve de nia od de le nej
evi den cie na úče ly úč tov níc tva pod ¾a oso bit né ho zá -
ko na,1i)

aa) sle du je do dr žia va nie ur če ných pod mie nok na pri -
po je nie no vých vý rob cov elek tri ny ale bo ply nu,

bb) sle du je do dr žia va nie po vin nos tí pre vádz ko va te ¾a
sús ta vy ale bo sie te ur če ných v oso bit nom zá ko -
ne,1)

cc) rie ši pod nety účast ní kov trhu s elek tri nou, ply -
nom a tep lom tý ka júce sa sta no ve nia ale bo schva -
¾o va nia spô so bu, po stu pov a pod mie nok po u ží va -
ných na vý po čet cien a pod mie nok re gu lá cie pod ¾a
toh to zá ko na,

dd) ude ¾u je vý nim ku z po vin nosti prí stu pu do sús ta vy
a sie te pre nové spo jo va cie ve de nia ale bo pre
 existujúce spo jo va cie ve de nia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,1)

ee) schva ¾u je pre vádz ko vý po ria dok pre vádz ko va te ¾a
sús ta vy a sie te a pre vádz ko va te ¾a zá sob ní ka ply -
nu,

ff) ur ču je štan dar dy kva li ty do dá va ných to va rov
a slu žieb pos ky to va ných pod ¾a toh to zá ko na,

gg) usta no vu je čas a pa ra met re kva li ty do dáv ky tep la
pre ko neč né ho spot re bi te ¾a,

hh) usta no vu je pa ra met re do dáv ky tep lej úžit ko vej
vody na od ber nom mies te, pra vid lá roz po čí ta va nia 
množ stva tep lej úžit ko vej vody pre ko neč né ho
spot re bi te ¾a a pra vid lá roz po čí ta va nia množ stva
do da né ho tep la pre ko neč né ho spot re bi te ¾a,

ii) usta no vu je zá väz né zmluv né pod mien ky na do -
dáv ku a od ber tep la pre od be ra te ¾a a do dá va te ¾a
tep la, ak sa do dá va te¾ a od be ra te¾ ne do hod nú na
zmluv ných pod mien kach do dáv ky a od be ru tep la,

jj) usta no vu je roz sah eko no mic ky opráv ne ných ná -
kla dov vy vo la ných od po je ním sa od be ra te ¾a ale bo
ko neč né ho spot re bi te ¾a od sús ta vy te pel ných za -
ria de ní do dá va te ¾a a spô sob vý po čtu tých to ná kla -
dov,

kk) usta no vu je spô sob ove ro va nia hos po dár nos ti sús -
ta vy te pel ných za ria de ní, uka zo va te le ener ge tic kej 
účin nos ti za ria de ní na vý ro bu tep la, dis tri bú ciu
tep la, nor ma tív ne uka zo va te le spot re by tep la
a roz sah eko no mic ky opráv ne ných ná kla dov na
ove re nie hos po dár nos ti pre vádz ky sús ta vy te pel -
ných za ria de ní, ako aj spô sob úhra dy tých to ná -
kla dov.

(2) Úrad ïa lej
a) uve rej ňu je vo Ves tní ku úra du a na in ter ne to vej

strán ke úra du prá vo plat né roz hod nu tia úra du,
b) uve rej ňu je sprá vu o do dr žia va ní pra vi diel pre fun go -

va nie trhu s elek tri nou a ply nom,
c) uve rej ňu je sprá vu o čin nos ti úra du s oso bit ným zre -

te ¾om na čin nos ti uve de né v od se ku 1 písm. t), u), v)
a y) vo Ves tní ku úra du a na in ter ne to vej strán ke
úra du,

d) pos ky tu je pre mi nis ter stvo in for má cie o pri de le ných
ka pa ci tách spo jo va cích ve de ní pre cez hra nič nú vý me -
nu elek tri ny, o ich alo ká cii a o výš ke úhrad za cez hra -
nič nú vý me nu elek tri ny pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1k)

e) pos ky tu je na po žia da nie or gá nov Eu róp skej únie
úda je o re gu lo va ných čin nos tiach,

f) ve die a uve rej ňu je zo zna my dr ži te ¾ov po vo le ní na vy -
ko ná va nie re gu lo va ných čin nos tí, ak oso bit né pred -
pi sy ne us ta no vu jú inak,1c)

g) in for mu je Eu róp sku ko mi siu o
1. dô vo doch za miet nu tia žia dos ti o ude le nie po vo le -

nia na vy ko ná va nie čin nos ti v ener ge ti ke,
2. opat re niach na za bez pe če nie prí stu pu do �a žob -

ných ply no vod ných sie tí,
3. roz hod nu tiach o ude le ní vý nim ky z po vin nos ti

umož ni� prí stup do pre prav nej sie te ply nu, do dis -
tri buč nej sie te ply nu ale bo do zá sob ní ka ply nu,

4. po diele jed not li vých účast ní kov na trhu s elek tri -
nou a o do dr žia va ní  pra vi diel hos po dár skej sú �a -
že v sie �o vých od vet viach pod ¾a usta no ve ní toh to
zá ko na a o pri ja tých opat re niach na za bez pe če nie
kon ku ren cie na trhu a zlep še nie hos po dár skej sú -
�a že; túto sprá vu za sie la kaž do roč ne do 31. júla
do roku 2010 a od roku 2011 kaž dé dva roky,

5. do vo ze elek tri ny z tre tích štá tov; túto in for má ciu
za sie la Eu róp skej ko mi sii pra vi del ne štvr� roč ne,

h) pred kla dá Eu róp skej ko mi sii žia dos ti o
1. ude le nie vý nim ky z po vin nos ti prí stu pu do sús ta -

vy a sie te pre nové spo jo va cie ve de nia ale bo pre
exis tu jú ce spo jo va cie ve de nia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,1)

2. ude le nie vý nim ky z po vin nos ti za bez pe či� prí stup
tre tích strán do sús ta vy, sie te a do zá sob ní ka  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su,1)

i) žia da o uve rej ne nie po dro bnos tí o vý be ro vom ko na ní 
v Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie v le ho tách
usta no ve ných Úra dom pre úrad né pub li ká cie Eu -
róp skych spo lo čen stiev.

(3) Úrad na do dr žia va nie usta no ve ní toh to zá ko na
a oso bit ných zákonov1c)
a) vy ko ná va kon tro lu do dr žia vania toh to zá ko na, oso -

bit ných zákonov1c) a vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov vy da ných na ich vy ko na nie,

b) ukla dá opat re nia na od strá ne nie a ná pra vu ne dos -
tat kov zis te ných pri vy ko ná va ní kon tro ly,

c) ukla dá po ku ty za po ru še nie po vin nos tí vy plý va jú -
cich z toh to zá ko na.

(4) Úrad ok rem pô sob nos ti pod ¾a od se kov 1, 2 a 3 vy -
ko ná va aj ïal šiu pô sob nos� v ob las ti re gu lá cie prí stu pu 
do pre no so vej sús ta vy pre cez hra nič né vý me ny elek tri -
ny a roz ho do va nia o spo roch o prí stu pe do pre no so vej
sús ta vy pre cez hra nič né vý me ny elek tri ny pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.1k)
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(5) Po dro bnos ti o spô so be a le ho tách uve rej ňo va nia
in for má cií o ce nách to va rov a slu žieb a o pod mien kach
ich do dáv ky ale bo pos ky to va nia pod ¾a od se ku 1
písm. n) a štan dar dy kva li ty do dá va né ho to va ru a  po -
skytovaných slu žieb pod ¾a od se ku 1 písm. ff) usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zu lg až 1k zne jú:
„1g) Na prí klad § 22, 24, 41, 43 a 52 zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1h) § 52 zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1i) § 19 zá ko na č. 656/2004 Z. z.
1j) § 32 zá ko na č. 656/2004 Z. z.

1k) Na ria de nie Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 1228/2003
zo dňa 26. júna 2003 o pod mien kach pre prí stup do sie te pre
cez hra nič né vý me ny elek tri ny (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L
176, 15. 07. 2003) v zne ní na ria de nia Rady (ES) č. 1223/2004 zo 
dňa 28. júna 2004 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 233, 02.
07. 2004).“.

3. V § 7 ods. 2 sa vy púš �a jú pís me ná e) a f).

Do te raj šie pís me no g) sa ozna ču je ako pís me no e).

4. V § 8 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) roz ho du je o vy ňa tí re gu lo va nej čin nos ti z re gu lá cie,

ak po mi nu li dô vo dy na re gu lá ciu, naj mä ak pô so be -
nie tr ho vých síl po sta ču je na za cho va nie úče lu sle -
do va né ho re gu lá ciou,“.

5. V § 9 ods. 16 v pr vej vete sa na kon ci slo vá „pod ¾a
od se kov 8 až 11“ na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a od se ku 12
písm. b) až d)“ a za prvú vetu sa vkla dá nová dru há veta, 
kto rá znie:
„Ak ide o zá nik člen stva z dô vo du pod ¾a od se ku 12
písm. a), ná vrh na vy me no va nie no vé ho čle na sa pred -
kla dá v le ho te do dvoch me sia cov pred uply nu tím jeho
funk čné ho ob do bia.“.

6. § 10 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 10

Sprá va o čin nos ti a hos po dá re ní úra du

(1) Úrad kaž do roč ne pred kla dá Ná rod nej rade Slo -
ven skej re pub li ky do 31. má ja na sle du jú ce ho roka
sprá vu o čin nos ti a hos po dá re ní úra du, sprá vu o usku -
toč ňo va ní re gu lač nej po li ti ky a sprá vu o vý sled koch pl -
ne nia úloh pod ¾a § 5.

(2) Ak Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky po žia da
o do pl ne nie tých to správ, úrad je po vin ný tak uro bi� do
15 dní od do ru če nia tej to žia dos ti.“.

7. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Re gu lo va né čin nos ti mož no vy ko ná va� na zá kla -

de ozná me nia ale bo na zá kla de a v roz sa hu po vo le nia
vy da né ho úra dom pod ¾a toh to zá ko na ale bo oso bit né ho 
pred pi su.1c)“.

8. § 12 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 12

Ce no vá re gu lá cia

(1) Ce no vej re gu lá cii pod lie ha
a) vý ro ba elek tri ny vy ro be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov

ener gie, elek tri ny vy ro be nej kom bi no va nou vý ro bou

elek tri ny a tep la a elek tri ny vy ro be nej z do má ce ho
uh lia,

b) pri po je nie do sús ta vy a sie te, v prí pa de zá sob ní kov
v roz sa hu vy me dze nom v pra vid lách trhu s ply nom,

c) pri po je nie no vých vý rob cov elek tri ny ale bo ply nu do
sús ta vy ale bo do sie te, v prí pa de zá sob ní kov v roz sa -
hu vy me dze nom v pra vid lách trhu s ply nom,

d) prí stup do sús ta vy a sie te, v prí pa de zá sob ní kov
v roz sa hu vy me dze nom v pra vid lách trhu s ply nom,

e) pre nos a dis tri bú cia elek tri ny,
f) do dáv ka elek tri ny pre do mác nos ti, 
g) pos ky to va nie sys té mo vých slu žieb v elek tro e ner ge ti -

ke,
h) pos ky to va nie pod por ných slu žieb v elek tro e ner ge ti -

ke a ply ná ren stve, v prí pa de zá sob ní kov v roz sa hu
vy me dze nom v pra vid lách trhu s ply nom,

i) pre pra va a dis tri bú cia ply nu,
j) do dáv ka ply nu pre do mác nos ti,
k) vý ro ba, dis tri bú cia a do dáv ka tep la,
l) vý ro ba, dis tri bú cia a do dáv ka pit nej vody ve rej ným

vo do vo dom,
m) od ve de nie a čis te nie od pa do vej vody ve rej nou ka na -

li zá ciou,
n) pos ky to va nie vo do hos po dár skych slu žieb sú vi sia -

cich s vy u ži tím hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu vod -
né ho toku a s úpra vou, do dáv kou a od be rom
 povrchových vôd a od be rom ener ge tic kej vody z vod -
ných to kov.

(2) Re gu lač ná rada vy pra cu je ná vrh re gu lač nej po li -
ti ky na na stá va jú ce re gu lač né ob do bie, kto ré ho sú čas -
�ou je aj ná vrh kon cep cie roz sa hu ce no vej re gu lá cie
a ná vrh spô so bu  vy ko ná va nia ce no vej re gu lá cie; ten to
ná vrh pred lo ží pred se da re gu lač nej rady do 15. mar ca
ka len dár ne ho roka na na sle du jú ce re gu lač né ob do bie
Mi nis ter stvu hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo“) a zá ro veň ho uve rej ní na svo jej in -
ter ne to vej strán ke. Mi nis ter stvo po sú di sú lad toh to ná -
vr hu so zá mer mi ener ge tic kej po li ti ky a svoj po su dok
za šle pred se do vi re gu lač nej rady do 15. ap rí la.

(3) Pred se da re gu lač nej rady po su dok mi nis ter stva
pod ¾a od se ku 2 aj s ná vr hom na sta no vi sko re gu lač nej
rady k to mu to po sud ku z h¾a di ska roz sa hu ce no vej re -
gu lá cie a spô so bu vy ko ná va nia ce no vej re gu lá cie pred -
lo ží na ro ko va nie re gu lač nej rady. Re gu lač ná rada po
pre ro ko va ní po sud ku mi nis ter stva a sta no vi ska pred -
se du re gu lač nej rady roz hod ne o roz sa hu ce no vej re gu -
lá cie a spô so be vy ko ná va nia ce no vej re gu lá cie na na -
sle du jú ce re gu lač né ob do bie.

(4) Re gu lač nou ra dou schvá le ný roz sah ce no vej re -
gu lá cie a spô sob jej vy ko na nia úrad vy hlá si vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som do 30. júna ka len dár ne -
ho roka na na sle du jú ce re gu lač né ob do bie.

(5) Re gu lo va ný sub jekt pod ¾a vy hlá se né ho roz sa hu
ce no vej re gu lá cie a spô so bu vy ko na nia ce no vej re gu lá -
cie pred lo ží úra du ná vrh ceny to va ru ale bo  ceny slu -
žieb (ïa lej len „ná vrh ceny“)
a) do 31. au gus ta ka len dár ne ho roka pre čin nos ti uve -

de né v odseku 1 písm. b), c), d), e), g), h), i) a n),
b) do 31. ok tób ra ka len dár ne ho roka pre ostat né čin -

nos ti uve de né v odseku 1.
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(6) Úrad ná vrh ceny pred lo že ný re gu lo va ným sub jek -
tom po sú di. Ak je ná vrh ceny v sú la de s vy hlá se ným
roz sa hom ce no vej re gu lá cie a spô so bom vy ko na nia ce -
no vej re gu lá cie, ná vrh ceny schvá li, o čom vydá roz hod -
nu tie do 30 dní od do ru če nia ná vr hu ceny. Toto roz hod -
nu tie do ru čí účast ní ko vi ko na nia, uve rej ní vo Ves tní ku 
úra du a  na in ter ne to vej strán ke úra du. Vy da nie ce no -
vé ho roz hod nu tia ozná mi v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej 
re pub li ky.5)

(7) Spô sob vy ko na nia ce no vej re gu lá cie to va ru ale bo
služ by, kto ré ho do da nie ale bo pos kyt nu tie je re gu lo va -
nou čin nos �ou pod ¾a toh to zá ko na, môže by� ur če ný
ako
a) pria me ur če nie ma xi mál nej ceny ale bo pev nej ceny,

ale bo po rov na te¾ nej ceny ale bo
b) ur če nie spô so bu vý po čtu ma xi mál nej ceny ale bo

pev nej ceny, ale bo po rov na te¾ nej ceny, pri čom spô -
sob vý po čtu ceny musí zoh ¾ad ňo va� opráv ne né ná -
kla dy a pri me ra ný zisk vrá ta ne roz sa hu in ves tí cií,
kto ré mož no do ceny za po čí ta�; roz sah opráv ne ných
ná kla dov musí zoh ¾ad ňo va� roz sah pot reb ných in -
ves tí cií na za bez pe če nie dlho do bej pre vádz ky schop -
nos ti sús ta vy a sie te vrá ta ne alik vót nej čas ti po vin -
ných od vo dov na lik vi dá ciu jad ro vo e ner ge tic kých
za ria de ní a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa li -
vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi od vá dza ný mi pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,6b) ale bo

c) ur če nie roz sa hu opráv ne ných ná kla dov, kto ré mož -
no do ceny za po čí ta�; roz sah opráv ne ných ná kla dov
musí zoh ¾ad ňo va� roz sah pot reb ných in ves tí cií na
za bez pe če nie dlho do bej pre vádz ky schop nos ti sús -
ta vy a sie te vrá ta ne alik vót nej čas ti po vin ných od vo -
dov na lik vi dá ciu jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní
a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio -
ak tív ny mi od pad mi od vá dza ný mi pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,6b) ale bo

d) ur če nie výš ky  pri me ra né ho zis ku vrá ta ne roz sa hu
in ves tí cií, kto ré mož no za po čí ta�, pri čom výš ka
 primeraného zis ku musí zoh ¾ad ňo va� roz sah pot reb -
ných in ves tí cií na za bez pe če nie dlho do bej pre vádz -
ky schop nos ti sús ta vy a sie te. Pri ur če ní výš ky pri -
me ra né ho zis ku sa zoh ¾ad ní aj alik vót na čas�
po vin ných od vo dov na lik vi dá ciu jad ro vo e ner ge tic -
kých za ria de ní a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým
pa li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi od vá dza ný mi
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6b)

(8) Jed not li vé spô so by ce no vej re gu lá cie pod ¾a od se -
ku 7 mož no spá ja� ale bo kom bi no va�. Spô sob ce no vej
re gu lá cie pre pra vy ply nu sa určí ako pria me ur če nie
po rov na te¾ nej ceny, kto rá sa určí po rov na ním ceny za
pre pra vu ply nu v Slo ven skej re pub li ke s ce na mi za pre -
pra vu ply nu v ostat ných člen ských štá toch; pri tom to
spô so be ur če nia ceny za pre pra vu ply nu úrad zoh ¾ad ní
zmlu vy o tran zi te ply nu cez úze mie Slo ven skej re pub li -
ky uza tvo re né pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá -
ko na.

(9) Úrad usta no ví vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som roz sah a štruk tú ru opráv ne ných ná kla dov
a spô sob ur če nia výš ky pri me ra né ho zis ku; v tom to
pred pi se môže v zá uj me pred chá dza nia sta vu nú dze
a od strá ne nia sta vu nú dze a vo vše obec nom hos po dár -

skom zá uj me usta no vi� aj naj vy ššiu mie ru pri me ra né -
ho zis ku.

(10) Na úče ly toh to zá ko na
a) ma xi mál nou ce nou je cena, kto rú nie je mož né pre -

kro či�,
b) pev nou ce nou je cena, kto rú nie je mož né me ni�,
c) po rov na te¾ nou ce nou je cena ur če ná po rov na ním

1. opráv ne ných ná kla dov ale bo ná kla do vých po lo -
žiek re gu lo va ných čin nos tí s opráv ne ný mi ná -
klad mi ale bo s ná kla do vý mi po lo žka mi rov na kej
čin nosti ale bo po rov na te¾ nej čin nos ti, ako je re gu -
lo va ná čin nos� v Slo ven skej re pub li ke ale bo
v člen ských štá toch Eu róp skej únie (ïa lej len
„člen ský štát“), ale bo 

2. opráv ne ných ná kla dov ale bo ná kla do vých po lo -
žiek jed not li vých pro ce sov, kto ré tvo ria čin nos�,
s ná klad mi ale bo s ná kla do vý mi po lo žka mi, z kto -
rých sa skla da jú jed not li vé pro ce sy tvo ria ce re gu -
lo va nú čin nos� v Slo ven skej re pub li ke ale bo
v ostat ných člen ských štá toch, ale bo

3. štan dard ných po lo žiek tvo ria cich štruk tú ru ceny
re gu lo va nej čin nos ti so štan dard ný mi po lo žka mi
tvo ria ci mi štruk tú ru ceny re gu lo va nej čin nos -
ti v ostat ných člen ských štá toch,

4. ceny za re gu lo va nú čin nos� s ce na mi re gu lo va -
ných čin nos tí v ostat ných člen ských štá toch,

d) ta ri fou je pev ná cena to va ru ale bo pev ná cena služ by 
via žu ca sa na tech nic kú jed not ku.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6b znie:
„6b) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 254/1994 Z. z.

o Štát nom fon de lik vi dá cie jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní
a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi
od pad mi v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

9. Za § 12 sa vkla dá § 12a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 12a

Pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri nou a ply nom

(1) Pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri nou a ply -
nom upra vu jú prá va a po vin nos ti účast ní kov trhu
a pod mien ky pot reb né na ne dis kri mi nač né a trans pa -
rent né or ga ni zo va nie trhu s elek tri nou a ply nom (ïa lej
len „pra vid lá trhu“).

(2) Pra vid lá trhu usta no vu jú naj mä pod mien ky
a) prí stu pu do sús ta vy a do sie te,1)
b) cez hra ničnej vý meny elek tri ny pod ¾a oso bit né ho

pred pi su,1k)
c) prí stu pu do zá sob ní ka ply nu a prí stu pu k aku mu lá -

cii ply nu,1) 
d) prí stu pu a pri po je nia no vých vý rob cov elek tri ny

a ply nu do sús ta vy ale bo do sie te,
e) pri po je nia do sús ta vy ale bo do sie te,
f) pre no su elek tri ny a pre pra vy ply nu,
g) dis tri bú cie elek tri ny a ply nu,
h) do dáv ky elek tri ny a ply nu v roz sa hu pot reb nom na

efek tív ne fun go va nie trhu,
i) pos ky to va nia pod por ných slu žieb,
j) do dáv ky re gu lač nej elek tri ny,
k) pos ky to va nia sys té mo vých slu žieb v elek tro e ner ge -

ti ke,
l) do dáv ky elek tri ny a ply nu do mác nos tiam,
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m) vý ro by, pre no su, dis tri bú cie a do dáv ky elek tri ny vy -
ro be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie, kom bi no -
va nou vý ro bou elek tri ny a tep la a elek tri ny vy ro be -
nej z do má ce ho uh lia,

n) pos ky to va nia uni ver zál nej služ by,1e)
o) pre vza tia zod po ved nos ti za od chýl ky jed not li vých

účast ní kov trhu a za od chýl ky sús ta vy, spô sob vy -
hod no co va nia, zúč to va nia a vy spo ria da nia od chý lok 
jed not li vých účast ní kov trhu a od chýl ky sús ta vy.

(3) Pod mien ka mi pot reb ný mi na or ga ni zo va nie trhu
s elek tri nou a ply nom sú aj ur če nie
a) le ho ty na pri po je nie k sús ta ve ale bo k sie ti a le ho ty

na vy ko na nie údrž by a op ra vy sús ta vy ale bo sie te,
le ho ty na do dáv ku elek tri ny ale bo ply nu a le ho ty na
pos kyt nu tie služ by,

b) spô so bu pred chá dza nia vzni ku pre �a že nia a rie še -
nia pre �a že nia ná rod nej sús ta vy ale bo sie te,

c) po stu pov na vy hod no co va nie od chýl ky účast ní ka
trhu a od chýl ky sús ta vy,

d) roz sa hu a spô so bu za bez pe če nia pod por ných slu -
žieb, 

e) roz sa hu a spô so bu do dáv ky re gu lač nej ener gie,
f) pod mie nok po u ži tia ty po vých dia gra mov od be ru

elek tri ny ale bo ply nu,1)
g) roz sa hu, spô so bu a po stu pu pri uve rej ňo va ní in for -

má cií pre vádz ko va te ¾om pre no so vej sús ta vy a sie te,
h) spô so bu uve rej ňo va nia in for má cií o vy u ži tí ka pa ci ty

cez hra nič nej vý me ny elek tri ny, vy u ži tia ka pa ci ty
ná rod nej sús ta vy a sie te.1k)

(4) Pra vid lá trhu za hrnu jú aj ob chod né pod mien ky
pre účast ní kov trhu s elek tri nou a ply nom, kto ré ob sa -
hu jú naj mä
a) pod mien ky za do dáv ky elek tri ny vrá ta ne do dáv ky

re gu lač nej elek tri ny a do dáv ky elek tri ny do mác nos -
tiam,

b) pod mien ky za pos kyt nu tie pod por ných slu žieb a sys -
té mo vých slu žieb,

c) pod mien ky za do dáv ky elek tri ny vy ro be nej z ob no vi -
te¾ ných zdro jov ener gie, kom bi no va nou vý ro bou
elek tri ny a tep la a elek tri ny vy ro be nej z do má ce ho
uh lia,

d) pod mien ky vy úč to va nia za do dáv ky elek tri ny vrá ta -
ne do dáv ky re gu lač nej elek tri ny a do dáv ky elek tri ny
do mác nos tiam,

e) pod mien ky vy úč to va nia za pos kyt nu té pod por né
služ by a sys té mo vé služ by,

f) pod mien ky vy úč to va nia za do dáv ky elek tri ny vy ro -
be nej z ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie,1j) kom bi no va -
nou vý ro bou elek tri ny a tep la a elek tri ny vy ro be nej
z do má ce ho uh lia,

g) pod mien ky vy spo ria da nia od chýl ky účast ní ka trhu
a od chýl ky sús ta vy,1)

h) pod mien ky ochra ny do mác nos ti.

(5) Pra vid lá trhu pod ¾a od se kov 1 až 4 na ná vrh úra -
du usta no ví vlá da na ria de ním do troch me sia cov od na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na.

(6) Pre vádz ko va te¾ sús ta vy a sie te a pre vádz ko va te¾
zá sob ní ka ply nu je po vin ný za pra co va� pra vid lá trhu
vy da né pod ¾a od se ku 5 do pre vádz ko vé ho po riad ku
a pred lo ži� na schvá le nie úra du naj ne skôr do dvoch

me sia cov od účin nos ti na ria de nia vlá dy vy da né ho  po -
d¾a od se ku 5. Úra dom schvá le ný pre vádz ko vý po ria dok 
je zá väz ný pre účast ní kov trhu.“.

10. § 13, 14 a 15 vrá ta ne nad pisov zne jú:

„§ 13

Prá va a po vin nos ti re gu lo va né ho sub jek tu

(1) Re gu lo va ný sub jekt má prá vo
a) poda� ná vrh na zme nu roz hod nu tia o re gu lá cii,
b) žia da� o vy ňa tie z re gu lá cie,
c) po dá va� op rav né pros tried ky pro ti roz hod nu tiam

úra du a re gu lač nej rady, ak ten to zá kon ne us ta no -
vu je inak.

(2) Re gu lo va ný sub jekt je po vin ný
a) vy ko ná va� re gu lo va nú čin nos� v sú la de s tým to zá -

ko nom a oso bit ný mi pred pis mi,1c)
b) do dr žia va� ur če ný spô sob ce no vej re gu lá cie a usku -

toč ňo va� do dáv ky to va ru a slu žieb v sú la de so schvá -
le ný mi ale bo ur če ný mi ce na mi,

c) pred lo ži� ná vrh na ur če nie ceny to va ru ale bo služ by, 
kto rých cena je re gu lo va ná, spô so bom a v roz sa hu
pod ¾a vše obec ne zá väz né ho práv ne ho pred pi su vy -
da né ho úra dom,

d) vies� od de le nú evi den ciu na úče ly úč tov níc tva pre
pot re by re gu lá cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1i)

e) pos kyt nú� na po žia da nie úra du pod kla dy o ve de ní
od de le nej evi den cie na úče ly úč tov níc tva pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,1i) ako aj pod kla dy pot reb né na
 vyčíslenie roz sa hu zís ka né ho pro spe chu z ne do dr -
ža nia ur če né ho spô so bu re gu lá cie ceny ale bo z ne -
do dr ža nia ce no vé ho roz hod nu tia úra du,

f) pred kla da� úra du roč nú úč tov nú zá vier ku schvá le -
nú au dí to rom vrá ta ne pre h¾a du o vzá jom ných fi -
nanč ných a iných trans ak ciách me dzi pre po je ný mi
pod nik mi,1)

g) do dr žia va� štan dar dy kva li ty do dá va né ho to va ru
a pos ky to va nej služ by usta no ve né úra dom, 

h) vy ko na� opat re nia ulo že né úra dom,
i) do dr žia va� pra vid lá pre fun go va nie trhu s elek tri nou 

a ply nom,
j) vies� a ucho vá va� evi den ciu o cene to va ru a služ by

vrá ta ne kal ku lá cie ná kla dov a zis ku počas pia tich
ro kov po skon če ní do dáv ky to va ru ale bo pos kyt nu -
tia služ by a na vy žia da nie pred lo ži� úra du,

k) pred kla da� úra du v roz sa hu, spô so bom a v ter mí -
noch, kto ré určí úrad, úda je o
1. ce ne elek tri ny a ply nu a o do da cej le ho te elek tri ny

a ply nu ko neč né mu od be ra te ¾o vi elektriny1f) a ko -
neč né mu od be ra te ¾o vi ply nu,1d)

2. po u ží va nom spô so be re gu lá cie ceny to va ru a služ -
by a o spô so be kal ku lá cie tej to ceny,

3. množ stve spot re by elek tri ny a ply nu pod ¾a jed not -
li vých ka te gó rií od be ra te ¾ov, 

4. pre h¾ad o jed not li vých ka te gó riách od be ra te ¾ov
elek tri ny a ply nu,

l) na po žia da nie pos kyt nú� bez od plat ne úra du úda je
pot reb né na vý kon pô sob nos ti úra du,

m) umož ni� úra du a Šta tis tic ké mu úra du Eu róp skych
spo lo čen stiev kon tro lu úda jov pos ky to va ných pod ¾a
pís me na k),
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n) umož ni� po ve re ným za mest nan com úra du a fy zic -
kým oso bám ale bo práv nic kým oso bám po ve re ným
úra dom na vy ko na nie kon tro ly (ïa lej len „za mest na -
nec kon tro ly“) a pri zva ným oso bám vstup do ob -
jektov, za ria de ní a na po zem ky re gu lo va né ho sub -
jek tu,

o) zve rej ni� plat né ceny to va rov a slu žieb, kto ré pod lie -
ha jú ce no vej re gu lá cii, ako aj pod mien ky ich do dáv -
ky ale bo pos ky to va nia spô so bom a v le ho tách usta -
no ve ných úra dom,

p) pos ky to va� úra du pot reb nú sú čin nos� pri vý ko ne
pô sob nos ti úra du pod ¾a toh to zá ko na a oso bit ných
predpisov1c) v le ho tách ur če ných úra dom, naj mä
pos ky to va� mu pot reb né prav di vé pod kla dy a in for -
má cie,

q) umož ni� prí stup do sús ta vy, sie te ale bo zá sob ní ka
ïal ším oso bám pod ¾a oso bit né ho predpisu1) a roz -
hod nu tia úra du.

Ko na nie

§ 14

(1) Ko na nie o ce no vej re gu lá cii (ïa lej len „ce no vé ko -
na nie“) sa za čí na po da ním ná vr hu ceny re gu lo va ným
sub jek tom ale bo z pod netu úra du.

(2) Účast ní kom ce no vé ho ko na nia je re gu lo va ný sub -
jekt, kto rý pred lo žil ce no vý ná vrh.

(3) Ná vrh ceny ob sa hu je naj mä
a) ozna če nie re gu lo va né ho sub jek tu,
b) ná vrh ceny pod ¾a schvá le né ho spô so bu ur če nia ceny,
c) ostat né pod kla dy ur če né vše obec ne zá väz ným práv -

nym pred pi som, kto ré vydá úrad.

(4) Úrad roz hod ne o ná vr hu ceny vy da ním ce no vé ho
roz hod nu tia (ïa lej len „roz hod nu tie“), kto ré do ru čí
účast ní ko vi ko na nia a zá ro veň uve rej ní vo Ves tní ku
úra du a na in ter ne to vej strán ke úra du.

(5) Ak je ná vrh ceny ne ú pl ný ale bo je v roz po re s ur -
če ným spô so bom re gu lá cie ceny, vy zve účast ní ka ce no -
vé ho ko na nia, aby v le ho te ur če nej úra dom od strá nil
ne dos tat ky. Úrad ná vrh ceny za miet ne, ak účast ník ce -
no vé ho ko na nia v le ho te ur če nej  úra dom ne od strá nil
ne dos tat ky ná vr hu; v ta komto prí pa de môže úrad ur či�
cenu na zá kla de ko na nia z vlast né ho pod netu úra du aj
bez ná vr hu ceny účast ní kom ce no vé ho ko na nia.

(6) Roz hod nu tie pod ¾a od se ku 5 úrad do ru čí účast ní -
ko vi ce no vé ho ko na nia a uve rej ní spô so bom pod ¾a od -
se ku 4.

(7) Úrad ko na nie za sta ví, ak re gu lo va ný sub jekt zo -
mrel ale bo za ni kol.

(8) Úrad môže z vlast né ho pod netu ale bo na ná vrh
účast ní ka ce no vé ho ko na nia roz hod nu tie zme ni� ale bo
zru ši�,
a) ak bo lo vy da né na zá kla de ne prav di vých, ne správ -

nych ale bo ne ú pl ných úda jov pred lo že ných účast ní -
kom ce no vé ho ko na nia,

b) v prí pa de sta vov nú dze,7)
c) ak na sta li zme ny v spô so be a v roz sa hu re gu lá cie ceny,
d) ak do šlo k vý raz nej zme ne eko no mic kých pa ra met -

rov, z kto rých sa vy chá dza lo pri ur če ní ceny.

 (9) Ak účast ník ce no vé ho ko na nia po žia da úrad
o pos kyt nu tie in for má cie o spô so be ur če nia ceny, na
zá kla de kto rej vy dal roz hod nu tie, úrad je po vin ný túto
in for má ciu pos kyt nú�.

(10) Za mest nan ci úra du sú po vin ní za cho vá va� ml -
čan li vos� o sku toč nos tiach, o kto rých sa doz ve de li pri
ce no vom ko na ní, ak ich od tej to po vin nos ti pí som ne
ne os lo bo dí účast ník ce no vé ho ko na nia.

(11) Na ce no vé ko na nie sa vz�a hu je vše obec ný pred -
pis o správ nom ko na ní,8) ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak a s vý nim kou usta no ve ní od die lov 1 až 4 štvr tej čas ti 
a pia tej čas ti vše obec né ho pred pi su o správ nom ko na ní.8)

(12) Pro ti roz hod nu tiu vy danému v ce no vom ko na ní
nie je prí pust ný riad ny op rav ný pros trie dok.

(13) Zá kon nos� po stu pu úra du v ce no vom ko na ní je
pre skú ma te¾ná sú dom.11) Usta no ve nia vše obec né ho
pred pi su o ko na ní pred súd mi o od lo že ní vy ko na te¾ nos -
ti roz hod nu tia sa ne po u ži jú.

§ 15

(1) Ko na nie vo ve ciach pod ¾a § 5 ods. 1 písm. e) až k)
sa za čí na z pod netu úra du ale bo na ná vrh účast ní ka
ko na nia.

(2) Účast ní kom ko na nia pod ¾a § 5 ods. 1 písm. e), k),
cc) a ee) je na vr ho va te¾, vo ve ciach pod ¾a § 5 ods. 1
písm. g) a h), i) a j) na vr ho va te¾ a pre vádz ko va te¾ sús ta -
vy ale bo sie te, ale bo zá sob ní ka.

(3) V ko na ní na pr vom stup ni roz ho du je vec ne prí -
sluš ný od bor úra du.

(4) Úst ne ko na nie na pr vom stup ni je ve rej né s vý -
nim kou, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak ale bo ak
sku toč nos ti, kto ré sa ma jú pre ro ko va� ale bo pred lo ži�
v ko na ní, majú po va hu uta jo va nej sku toč nos ti ale bo
ta jom stva chrá ne né ho oso bit ný mi pred pis mi.9)

(5) O od vo la ní roz ho du je re gu lač ná rada.

(6) Ro ko va nie re gu lač nej rady vo veci od vo la nia je ne -
ve rej né.

(7) Na ko na nie pod ¾a od se kov 1 až 6 sa vz�a hu je vše -
obec ný pred pis o správ nom konaní8) s vý nim ka mi uve -
de ný mi v tom to zá ko ne.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7 znie:
„7) § 14 zá ko na č. 656/2004 Z. z.

§ 28 zá ko na č. 657/2004 Z. z.“.

V po znám ke pod čia rou k od ka zu 9 sa ci tá cia „Na prí -
klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 100/1996 Z. z. o ochra ne štát ne ho ta jom stva, slu -
žob né ho ta jom stva, o šif ro vej ochra ne in for má cií
a o zme ne a do pl ne ní Trest né ho zá ko na v zne ní ne skor -
ších pred pi sov, § 38 zá ko na č. 21/1992 Zb. o ban kách
v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 23 zá ko na Slo ven skej
ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve da ní a po plat -
kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá -
nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 17 Ob chod né ho zá -
kon ní ka, zá kon č. 52/1998 Z. z. o ochra ne osob ných
úda jov v in for mač ných sys té moch.“ na hrá dza ci tá ciou
„Na prí klad zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va -
ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 91 zá ko na
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č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 23 zá -
ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá -
ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných
fi nanč ných or gá nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 17
Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov,
zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov
v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10 sa vy púš �a.

11. Za § 15 sa vkla dá § 15a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 15a

Kon tro la

(1) Pred me tom kon tro ly v kon tro lo va nom sub jek te je
a) do dr žia va nie zá ko nov, vše obec ne zá väz ných práv -

nych pred pi sov a vy da ných roz hod nu tí v ob las ti re -
gu lá cie sie �o vých od vet ví,

b) ove ro va nie správ nos ti a prav di vos ti do kla dov pred -
kla da ných na úče ly vy hod no co va nia vý vo ja cien,
 regulácie cien a na ko na nie o po ru še ní toh to zá ko -
na, vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov a vy da -
ných roz hod nu tí v ob las ti re gu lá cie sie �o vých od vet ví,

c) ove ro va nie pl ne nia ulo že ných opat re ní na ná pra vu
zis te ných ne dos tat kov.

(2) Kon tro la sa za čí na dňom, keï za mest na nec kon -
tro ly pred lo ží kon tro lo va né mu sub jek tu pí som né po ve -
re nie na vy ko na nie kon tro ly.

(3) Po ve re nie úra du na vý kon kon tro ly ob sa hu je
a) ozna če nie sub jek tu,
b) me no, priez vis ko, byd li sko ale bo ná zov a síd lo za -

mest nan ca kon tro ly a pri zva nej oso by,
c) pred met kon tro ly,
d) deň za ča tia kon tro ly,
e) dá tum a mies to vy ho to ve nia po ve re nia,
f) od tla čok pe čiat ky úra du a meno, priez vis ko, funk ciu 

a pod pis za mest nan ca úra du opráv ne né ho na ude le -
nie po ve re nia.

(4) Úrad, za mest nan ci kon tro ly a pri zva né oso by
a kon tro lo va né sub jek ty pri vý ko ne kon tro ly pod ¾a
 odseku 1 po stu pu jú pod ¾a zá klad ných pra vi diel
 kontrolnej čin nos ti usta no ve ných v oso bit nom pred pi -
se.11a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a) § 8 až 16 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 10/1996 Z. z. o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní zá ko na
č. 502/2001 Z. z.“.

12. V § 16 odseky 1 a 2 zne jú:

„§ 16

Správ ne de lik ty

(1) Úrad mô že fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be
ulo ži� po ku tu za po ru še nie toh to zá ko na
a) od 10 mi lió nov Sk do 100 mi lió nov Sk za po ru še nie

po vin nos tí pod ¾a § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, § 13 ods. 2
písm. a), g) a i),

b) od 1 mi lió na Sk do 10 mi lió nov Sk za po ru še nie po -
vin nos tí pod ¾a § 13 ods. 2 písm. b), c), d), f), h), j), l),
o), p) a q),

c) od 100 000 Sk do 1 mi lió na Sk za po ru še nie po vin -
nos tí pod ¾a § 13 ods. 2 písm. e), k), m) a n),

d) do výš ky roz die lu me dzi uplat ne nou ce nou a ce nou
za hrnu jú cou eko no mic ky opráv ne né ná kla dy a pri -
me ra ný zisk,

e) do výš ky vy čís le né ho roz sa hu pro spe chu zís ka né ho
z ne do dr ža nia úra dom ur če né ho spô so bu re gu lá cie
ceny ale bo z ne do dr ža nia roz hod nu tia úra du.

(2) Po ku ty pod ¾a od se ku 1 písm. a), b) a c) mož no
kom bi no va� s po ku ta mi pod ¾a písmena d) ale bo e); pri
opa ko va nom po ru še ní po vin nos ti mož no po ku ty ulo že -
né pod ¾a od se ku 1 zvý ši� až na dvoj ná so bok výš ky po -
sled ne ulo že nej po ku ty.“.

13. § 18 sa do pĺ ňa od sekmi 4 a 5, kto ré zne jú:
„(4) Ko na nia o po ru še ní ce no vej dis cip lí ny za ča té

pred účin nos �ou toh to zá ko na do kon čia ce no vé kon -
trol né or gá ny v roz sa hu svo jej pô sob nos ti pod ¾a oso bit -
né ho zákona2) pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

 (5) Ce no vé roz hod nu tia úra du a vše obec ne zá väz né
práv ne pred pi sy vy da né na zá kla de do te raj šie ho zá ko -
na zos tá va jú v plat nos ti do na do bud nu tia prá vo plat -
nos ti ce no vých roz hod nu tí ale bo do na do bud nu tia
účin nos ti vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vy -
da ných na zá kla de toh to zá ko na.“.

14. Za § 20 sa vkla dá § 20a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 20a

Zá ve reč né usta no ve nie

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo he.“.

15. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou, kto rá vrá ta ne nad pi su  
znie:

„Prí lo ha                                                                           
k zá ko nu č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH
SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 90/377/EHS zo dňa 29. júna 1990 o po stu pe Spo lo čen stva pre zlep še nie pre h¾ad nos ti cien ply nu
a elek tric kej ener gie úč to va ných prie my sel ným kon co vým od be ra te ¾om (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev L 185, 17. 07. 1990 ) v zne ní smer ni ce Rady 93/87/EHS zo dňa 22. ok tób ra 1993 (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 277, 10. 11. 1993) a na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 1882/2003 zo dňa
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29. sep tem bra 2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 284, 31. 10. 2003).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2003/54/ES zo dňa 26. júna 2003 o spo loč ných pra vid lách pre vnú tor -
ný trh s elek tri nou a kto rou sa zru šu je smer ni ca 96/92/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 176, 15. 07. 2003)
v zne ní smer ni ce Rady 2004/85/ES zo dňa 28. júna 2004 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 236, 07. 07. 2004).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2003/55/ES zo dňa 26. júna 2003, kto rá sa týka spo loč ných pra vi diel
pre vnú tor ný trh so zem ným ply nom a kto rou sa zru šu je smer ni ca 98/30/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L
176, 15. 07. 2003).“.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 276/2001 Z. z. o re -
gu lá cii v sie �o vých od vet viach a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov, ako vy plý va zo zmien a do plnení

vy ko na ných zá ko nom č. 397/2002 Z. z., zá ko nom
č. 442/2002 Z. z. a tým to zá ko nom.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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