
 

 

 

 

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 septembri 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 áno 

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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:: Novela zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

Dňa 22.7.2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“). 
Konsolidované znenie Zákona o regulácii v sieťových odvetviach je dostupné TU. 

Novela preniesla niektoré právomoci z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na Kancelária 

Národnej rady Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky. Konkrétne ide o ustanovenia 

týkajúce sa preukazovania bezúhonnosti členov regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví.  

Novela nadobudla účinnosť dňa 1. septembra 2019.  

 2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ 

:: Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh 1. akčného plánu  

Dňa 20.9.2019 predložilo Ministerstvo hospodárstva SR návrh 1. akčného plánu pre realizáciu 
opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. 

Úlohy 1. akčného plánu sú rozdelené podľa štruktúry jednotlivých kľúčových oblastí hospodárskej 

politiky nasledovne: 

• rozvoj ľudského kapitálu, 

• technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu,  

• environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva,  

• rozvoj podnikateľského prostredia, a  

• regionálny rozvoj súčasne s oblasťou pôdohospodárstva.   

1. akčný plán stanovuje úlohy, ktoré rozpracovávajú vybrané opatrenia zo Stratégie hospodárskej 

politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a ktoré je možné začať realizovať v krátkodobom časovom 
horizonte v rokoch 2019 až 2021. 

Návrh úloh v 1. akčnom pláne vychádza z odporúčaní Európskej komisie, z návrhov jednotlivých 

zodpovedných ministerstiev, podnikateľských, zamestnávateľských a priemyselných zväzov a 

združení.  

Návrh 1. akčného plánu sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného 
pripomienkového konania. Legislatívny proces môžete sledovať TU.  

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil zoznam dodávateľov elektriny a plynu 
poskytujúcich univerzálnu službu 

Úrad v zmysle platnej legislatívy zverejnil na svojom webovom sídle zoznam dodávateľov elektriny a 
plynu poskytujúcich univerzálnu službu, spolu s odkazom na ich webové sídla.  

Zoznam je k dispozícii TU. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250/20190901.html
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/661
http://www.urso.gov.sk/?q=node/625


 

:: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER) má nového riaditeľa 

Novým riaditeľom Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 

(ACER) je od 26. septembra 2019 Christian Zinglersen. V agentúre nahradil doterajšieho riaditeľa 
Alberta Pototschniga, ktorý vo funkcii pôsobil posledných deväť rokov.  

Uvedenú informáciu zverejnil aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Jeho oznam nájdete TU. 

:: Slovenská republika a Česká republika oznámili začiatok cezhraničnej spolupráce v 
oblasti rozvoja revolučnej technológie ukladania energie  

Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle informuje o spoločnom projekte Slovenskej 

republiky a Českej republiky  v oblasti rozvoja revolučnej technológie ukladania energie pre európsky 
trh. 

Projekt pod názvom InoBat Energy má potenciál od základov zmeniť spôsob ukladania energie. 

Uvedené napĺňa ambíciu európskej technologickej nezávislosti a energetickej bezpečnosti, pričom 

zároveň poskytuje jedinečnú príležitosť na transformáciu ekonomík oboch krajín z výrobnej na 

znalostnú. Tento projekt nadväzuje na plán Európskej únie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 
2050. 

Oznam Ministerstva hospodárstva SR je k dispozícii TU. 

:: Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. informuje o poslednej možnosti na 
získanie dotácie v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam II 

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. upozorňuje na poslednú šancu zapojiť sa do Národného 

projektu Zelená domácnostiam II. V októbri 2019 majú záujemcovia poslednú možnosť uchádzať o 

získanie dotácie na fotovoltické panely, tepelné čerpadlo a kotol na biomasu, pričom alokovaná výška 

na tieto kolá je až vo výške 1 700 000 EUR. Výzva je dostupná TU. 

:: Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. má nového predsedu predstavenstva 
a výkonného riaditeľa 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. má od 21. septembra 2019 nového predsedu 

predstavenstva a výkonného riaditeľa. Je ním Ing. Tomáš Turek, Ph.D. Tento post prebral po Ing. 
Andrejovi Jurisovi, ktorý zo spoločnosti odchádza po 15-tich rokoch. Viac sa dočítate TU. 

  

 

 

Pavol Poláček 
advokát a partner 
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http://www.urso.gov.sk/?q=node/624
https://www.mhsr.sk/press/slovensko-a-cesko-chcu-byt-lidrami-v-revolucnom-sposobe-ukladania-energie
https://www.sse.sk/aktuality/posledne-vyzvy-na-ziskanie-dotacie-koncia-v-oktobri?page_id=9494
https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Informacny-servis/Novinky#News-14504


 

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.  


