
 

 

 

 

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre Vaše podnikanie 

rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za Vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré nastali v decembri 

2019. 

1. ČO SA ZMENILO? 

 

Predpis Zmena 

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie 

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie 

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie 

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie 

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie 

Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie 

Vyhláška MHSR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o podpore OZE 
nie 

Vyhláška MHSR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie 

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti  

o vydanie povolenia 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike 

nie 

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie 

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s elektrinou a plynom 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu 

elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 

uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 

plynárenstve 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra 

poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich 

uchovávanie 

nie 

Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra 

poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a 

ich uchovávanie 

nie 

Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa 

uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov 
nie 

Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií  nie 
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2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ 

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informuje o cenách energií v roku 2020 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informuje na svojom webovom sídle o maximálnych cenách 

energií od 1. januára 2020. 

Pre slovenské domácnosti sa od 1. januára 2020 zvýši koncová cena elektriny priemerne o 7,63 %. V 

prípade malých podnikov ide o nárast koncovej priemernej ceny o 7,15 %. Pri plyne ide o 

celoslovenský priemerný nárast ceny pre domácnosti a malé podniky  o 3,95 % a vodné a stočné sa 

zvýši priemerne v rámci celého Slovenska o 1,00 %. Cena za dodávku tepla domácnostiam sa zvýši 

priemerne o 1,90 %. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vo svojom ozname zdôrazňuje, že v cenovom rozhodnutí 

nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla, či vody pevnú cenu, ale cenu maximálnu, t.j. cenu, 

ktorú nemôžu prekročiť. Nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však môžu ponúknuť slovenským 

domácnostiam všetci dodávatelia energií. 

Oznam je dostupný TU. 

:: Rozšírenie monitoringu energetickej legislatívy už nasledujúci mesiac  

Ako sme Vás informovali ešte v minulom roku, naša kancelária pre Vás bude od budúceho mesiaca 

pripravovať komplexnejší monitoring energetickej legislatívy. Prvé novinky za január 2020 už 

budú obohatené o monitorovanie právnych predpisov aj z oblasti plynárenstva a tepelnej energetiky. 

Veríme, že tento krok poteší všetkých jeho čitateľov. 
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______________________________________________________________ 

 

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom 

právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov  

v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej  

republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú  

právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária  

POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v 

monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, 

odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej 

služby za týmto účelom.  

http://www.urso.gov.sk/?q=node/629

