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Z Á  K O N

z 26. ok tób ra 2004

o te pel nej ener ge ti ke 

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

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met úpra vy

 (1) Ten to zá kon upra vu je 
a) pod mien ky podnikania1) v te pel nej ener ge ti ke,
b) prá va a po vin nos ti účast ní kov trhu s tep lom,
c) hos po dár nos� pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de -

ní,
d) ob me dzu jú ce opat re nia sú vi sia ce so sta vom nú dze

v te pel nej ener ge ti ke, 
e) pô sob nos� or gá nov štát nej sprá vy a obcí a vý kon

štát ne ho do zo ru v te pel nej ener ge ti ke, 
f) prá va a po vin nos ti fy zic kých osôb a práv nic kých

osôb, kto rých prá va, prá vom chrá ne né zá uj my ale bo 
po vin nos ti môžu by� dotk nu té vý ko nom práv a po -
vin nos tí účast ní kov trhu s tep lom.

(2) Pred me tom podnikania1) pod ¾a toh to zá ko na je vý -
ro ba tep la, vý ro ba a roz vod tep la ale bo roz vod tep la pre
od be ra te ¾a ale bo ko neč né ho spot re bi te ¾a. 

§ 2

Zá klad né po jmy

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie:
a) vý robou tep la fy zi kál ne a che mic ké pro ce sy v za ria -

de niach na vý ro bu tep la, kto rých vý sled kom je zís -
ka nie tep la na účel jeho pre daja na vy ku ro va nie ale -
bo na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody, ale bo na iné
te pel no e ner ge tic ké vy u ži tie,

b) vý rob com tep la fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso -
ba, kto rá vy rá ba tep lo na účel jeho pre daja a kto rá je
dr ži te ¾om po vo le nia na vý ro bu tep la pod ¾a toh to zá -
ko na,

c) za ria de ním na vý ro bu tep la za ria de nie, kto ré slú ži
na pre me nu rôz nych zdro jov ener gie na tep lo; za -
hŕňa sta veb nú čas� a tech no lo gic ké za ria de nie,

d) do dá va te ¾om fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,
kto rá je dr ži te ¾om po vo le nia na roz vod tep la pod ¾a
toh to zá ko na a kto rá do dá va tep lo od be ra te ¾o vi ale bo 
roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu
spot re bi te ¾o vi,

e) od be ra te ¾om fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,

kto rá do da né tep lo vy u ží va na vlast nú spot re bu ale -
bo na roz vod tep la ale bo množ stvo do da né ho tep la
roz po čí ta va ko neč né mu spot re bi te ¾o vi,

f) ko neč ným spot re bi te ¾om fy zic ká oso ba ale bo práv -
nic ká oso ba, kto rej do dá va te¾ do dá va tep lo pria mo
ale bo kto rej do dá va te¾ ale bo od be ra te¾ množ stvo do -
da né ho tep la roz po čí ta va a kto rý do da né tep lo vy u ží -
va vý luč ne na vlast nú spot re bu,

g) po vo le ním opráv ne nie na pod ni ka nie na vý ro bu tep -
la ale bo na vý ro bu a roz vod tep la, ale bo na roz vod
tep la,

h) po me ro vým roz de ¾o va čom tep la prí stroj na re gis trá -
ciu ča so vej in teg rá cie prie be hu tep lo ty a in di ko va nie 
po mer né ho množ stva tep la odo vzdá va né ho vy ku ro -
va cí mi te le sa mi v miest nos ti u ko neč né ho spot re bi -
te ¾a, na kto rých sú na mon to va né roz de ¾o va če vy ku -
ro va cích ná kla dov ale bo ich sní ma če,

i) do dáv kou tep la pre daj tep la na vy ku ro va nie, pre daj
tep la na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody, pre daj tep la
v tep lej úžit ko vej vode ale bo pre daj tep la na iné  vy -
užitie,

j) dis tri bú ciou tep la pre pra va tep la ve rej ným roz vo -
dom k od be ra te ¾o vi,

k) roz vo dom tep la dis tri bú cia tep la a do dáv ka tep la od -
be ra te ¾o vi,

l) sús ta vou te pel ných za ria de ní za ria de nia na vý ro bu,
roz vod ale bo spot re bu tep la,

m) ve rej ným roz vo dom tep la čas� sús ta vy te pel ných za -
ria de ní na do dáv ku tep la via ce rým od be ra te ¾om, 

n) te pel nou prí poj kou čas� sús ta vy te pel ných za ria de ní 
od ve rej né ho roz vo du po od ber né mies to na do dáv ku 
tep la je di né mu od be ra te ¾o vi tep la,

o) od ber ným mies tom zmluv ne do hod nu té mies to, na
kto rom je umies tne né ur če né meradlo2) na me ra nie
množ stva do da né ho tep la pre jed né ho od be ra te ¾a, 

p) ob jektom spot re by tep la jed na budova, prí pad ne
viac bu dov ale bo iná stav ba so za ria de ním na spot re -
bu tep la, pri čom za ria de ním na spot re bu tep la sa ro -
zu mie za ria de nie na ko neč né vy u ži tie tep la,

q) vy me dze ným úze mím úze mie, na kto rom sa do dá va -
te ¾o vi ukla dá po vin nos� dis tri bú cie a do dáv ky tep la,

r) kom bi no va nou vý ro bou tep la a elek tri ny sú čas ná
vý ro ba tep la a elek tri ny tech no ló gia mi, kto ré umož -
ňu jú sú čas né vy u ži tie tep la a elek tri ny na úče ly ich
do dá vok od be ra te ¾om ale bo ko neč ným spot re bi te -
¾om, 

s) od ber ným za ria de ním za ria de nie pri po je né na za ria -
de nie na vý ro bu tep la ale bo roz vod tep la, ur če né na
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1) § 2 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 8 zá ko na č. 142/2000 Z. z. o met ro ló gii a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 431/2004 Z. z.



spot re bu tep la v ob jekte ale bo v jeho čas ti, prí pad ne
v sú bo re ob jektov od be ra te ¾a.

§ 3

Zod po ved ný zá stup ca

(1) Zod po ved ným zá stup com pod ¾a toh to zá ko na je
fy zic ká oso ba usta no ve ná žia da te ¾om o po vo le nie ale bo
dr ži te ¾om po vo le nia, kto rá zod po ve dá za od bor né vy ko -
ná va nie po vo le ných čin ností pod ¾a toh to zá ko na, naj -
mä za kva lit né, včas né a správ ne pl ne nie po vin ností vý -
rob cu a do dá va te ¾a tep la uve de ných v § 15, § 16 ods. 1,
§ 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 2, a kto rá s ur če ním do funk cie
zod po ved né ho zá stup cu vy slo vi la pí som ný sú hlas, ak
zod po ved ným zá stup com nie je sám žia da te¾ o po vo le -
nie. Zod po ved ný zá stup ca musí by� v pra cov nop ráv -
nom ale bo inom práv nom vz�a hu so žia da te ¾om o po vo -
le nie ale bo s dr ži te ¾om po vo le nia, v kto rom je upra ve ná
jeho osob ná zod po ved nos� za od bor né vy ko ná va nie po -
vo le nej čin nos ti voči žia da te ¾o vi o po vo le nie ale bo dr ži -
te ¾o vi po vo le nia.

(2) Zod po ved ný zá stup ca musí spĺ ňa� pred po klad od -
bor nej spô so bi los ti a pred po klad bez ú hon nos ti.

(3) Funk ciu zod po ved né ho zá stup cu mož no vy ko ná -
va� len pre jed nu fy zic kú oso bu ale bo pre jed nu práv -
nic kú oso bu.

(4) Zod po ved ným zá stup com práv nic kej oso by ne mô -
že by� člen do zor nej rady ale bo iné ho kon trol né ho or gá -
nu tej to práv nic kej oso by.

(5) Ak zod po ved ný zá stup ca skon čil vý kon svo jej
funk cie, fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je
dr ži te ¾om po vo le nia, je po vin ná do 15 dní usta no vi� no -
vé ho zod po ved né ho zá stup cu a bez od klad ne to ozná -
mi� Úra du pre re gu lá ciu sie �o vých od vet ví (ïa lej len
„úrad“).3)

(6) Prá va a po vin nos ti fy zic kých osôb ko na jú cich
v mene práv nic kej oso by pod ¾a vše obec ných pred pi sov
o podnikaní4) usta no ve ním zod po ved né ho zá stup cu nie 
sú dotk nu té.

§ 4

Od bor ná spô so bi los�

(1) Od bor ná spô so bi los� je pre u ká za nie po ža do va né -
ho vzde la nia, od bor nej pra xe a úspeš né vy ko na nie
skúš ky. 

(2) Vzde la nie a prax sa pre u ka zu je úrad ne osved če -
ným od pi som do kla dov 
a) o ukon če ní úpl né ho stred né ho od bor né ho vzde la nia

tech nic ké ho za me ra nia a o vy ko na ní pä� roč nej od -
bor nej pra xe pri vý ro be a roz vo de tep la, 

b) o ukon če ní úpl né ho stred né ho vzde la nia s po ma tu -
rit ným štú diom tech nic ké ho za me ra nia a o vy ko na -

ní pä� roč nej od bor nej pra xe pri vý ro be a roz vo de
tep la, 

c) o ukon če ní vy so ko škol ské ho vzdelania5) pr vé ho stup -
ňa tech nic ké ho za me ra nia a o vy ko na ní štvor roč nej
od bor nej pra xe pri vý ro be a roz vo de tep la ale bo

d) o ukon če ní vy so ko škol ské ho vzdelania5) dru hé ho
stup ňa tech nic ké ho za me ra nia a o vy ko na ní troj roč -
nej od bor nej pra xe pri vý ro be a roz vo de tep la. 

(3) Skúš ka pod ¾a od se ku 1 sa vy ko ná va pred skú šob -
nou ko mi siou zria de nou Mi nis ter stvom hos po dár stva
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“).

(4) Od bor nú spô so bi los� pre u ka zu je žia da te¾ o po vo -
le nie osved če ním o od bor nej spô so bi los ti, kto ré sa vy -
dá va po pre u ká za ní úrad ne osved če ných od pi sov do -
kla dov pod ¾a od se ku 2 a po úspeš nom vy ko na ní skúš ky 
pod ¾a od se ku 3.

(5) Plat nos� osved če nia o od bor nej spô so bi los ti je pä�
ro kov od jeho vy da nia. 

(6) Roz sah od bor nej prí pra vy a po ža do va ných ve do -
mos tí pre skúš ky od bor nej spô so bi los ti, po dro bnos ti
o zria ïo va ní a čin nos ti skú šob ných ko mi sií a ob sah
osved če nia o od bor nej spô so bi los ti usta no ví vše obec ne
zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

DRUHÁ ČASŤ
POD MIEN KY POD NI KA NIA
V TE PEL NEJ ENER GE TI KE

Po vo le nie

§ 5

(1) Pod ni ka� v te pel nej ener ge ti ke mož no len na zá -
kla de po vo le nia.

(2) Fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be vydá roz -
hod nu tie o po vo le ní úrad na zá kla de pí som nej žia dos ti
a po spl ne ní pod mie nok uve de ných v § 6 ods. 1.

(3) Fy zic ká oso ba v žia dos ti pod ¾a od se ku 2 uve die 
a) meno a priez vis ko, ob chod né meno a iden ti fi kač né

čís lo, ak jej bolo pri de le né, mies to tr va lé ho pobytu6)
na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo mies to
pobytu7) na úze mí Slo ven skej re pub li ky a mies to tr -
va lé ho pre vádz ko va nia čin nos ti v te pel nej ener ge ti -
ke, o po vo le nie kto rej žia da, 

b) roz sah a mies to pred me tu pod ni ka nia v te pel nej
ener ge ti ke, 

c) tech nic ký po pis za ria de nia na vý ro bu ale bo roz vod
tep la, na kto rom bude vy ko ná va� pred met pod ni ka -
nia, a jeho cel ko vý in šta lo va ný vý kon ale bo pre prav -
ný vý kon, ak ide o za ria de nie na roz vod tep la,

d) dobu, na kto rú sa po ža du je vy da nie po vo le nia,
e) úda je o zod po ved nom zá stup co vi v roz sa hu pod ¾a

pís me na a), ak sám žia da te¾ nie je zod po ved ným zá -
stup com,

f) ná vrh na vy me dze né úze mie.
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3) 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.
4) Na prí klad § 13 a 16 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5) Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Zá kon č. 253/1998 Z. z. o hlá se ní po by tu ob ča nov Slo ven skej re pub li ky a re gis tri oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
7) Zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



(4) K žia dos ti o vy da nie po vo le nia fy zic ká oso ba do -
kla dá
a) do klad o tr va lom po by te ale bo o po by te na úze mí

Slo ven skej re pub li ky, 
b) vý pis zo živ nos ten ské ho ale bo iné ho re gis tra, v kto -

rom je fy zic ká oso ba ve de ná ako pod ni ka te¾,
c) vý pis z re gis tra tres tov žia da te ¾a a zod po ved né ho zá -

stup cu, ak sám žia da te¾ nie je zod po ved ným zá stup -
com, nie star ší ako tri me sia ce,

d) osved če nie o od bor nej spô so bi los ti fy zic kej oso by
ale bo jej zod po ved né ho zá stup cu,

e) roz hod nu tie obce o sú la de po ža do va né ho roz sa hu
a mies ta pred me tu pod ni ka nia s kon cep ciou roz vo ja
obce v ob las ti te pel nej ener ge ti ky.

(5) Práv nic ká oso ba v žia dos ti pod ¾a od se ku 2 uve die 
a) ob chod né meno, práv nu for mu, síd lo práv nic kej

oso by, a ak ide o práv nic kú oso bu so síd lom v za hra -
ni čí, síd lo jej or ga ni zač nej zlož ky umies tne nej na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a iden ti fi kač né čís lo, ak
jej bolo pri de le né,

b) roz sah a mies to pred me tu pod ni ka nia v te pel nej
ener ge ti ke, 

c) tech nic ký po pis za ria de nia na vý ro bu a roz vod tep la, 
na kto rom bude vy ko ná va� pred met pod ni ka nia,
a jeho cel ko vý in šta lo va ný vý kon ale bo pre prav ný
vý kon, ak ide o za ria de nie na roz vod tep la,

d) meno, priez vis ko a tr va lý po byt ale bo po byt šta tu tár -
ne ho or gá nu ale bo čle nov šta tu tár ne ho or gá nu
práv nic kej oso by,

e) dobu, na kto rú sa po ža du je vy da nie po vo le nia,
f) úda je o zod po ved nom zá stup co vi v roz sa hu pod ¾a

od se ku 3 písm. a),
g) ná vrh na vy me dze né úze mie.

(6) K žia dos ti o vy da nie po vo le nia práv nic ká oso ba
do kla dá 
a) vý pis z ob chod né ho re gis tra nie star ší ako tri me sia -

ce; práv nic ká oso ba, kto rá nie je pod ni ka te ¾om, do -
klad o zá pi se do šta tis tic ké ho re gis tra,

b) vý pis z re gis tra tres tov šta tu tár ne ho or gá nu ale bo
čle nov šta tu tár ne ho or gá nu a zod po ved né ho zá stup -
cu nie star ší ako tri me sia ce; ak je šta tu tár nym or gá -
nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho or gá nu, ale bo zod -
po ved ným zá stup com za hra nič ná fy zic ká oso ba,
zod po ve da jú ci do klad ale bo osved če nie na hrá dza jú -
ce vý pis z re gis tra tres tov,8) 

c) do klad pod ¾a oso bit né ho pred pi su,9) ak je šta tu tár -
nym or gá nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho or gá nu,
ale bo zod po ved ným zá stup com za hra nič ná oso ba,
a vý pis z ob chod né ho re gis tra jej or ga ni zač nej zlož ky 
umies tne nej na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ak žia -
da te ¾om je za hra nič ná oso ba,

d) osved če nie o od bor nej spô so bi los ti zod po ved né ho
zá stup cu,

e) roz hod nu tie obce o sú la de po ža do va né ho roz sa hu
a mies ta pred me tu pod ni ka nia s kon cep ciou roz vo ja
obce v ob las ti te pel nej ener ge ti ky.

(7) Fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba ok rem do kla dov

uve de ných v od se koch 3 a 5 k žia dos ti o ude le nie po vo -
le nia do kla dá aj do klad o vlast níc kom vz�a hu ale bo
o inom práv nom vz�a hu k sús ta ve te pel ných za ria de ní,
na kto rých chce pod ni ka�.

(8) Vzor žia dos ti o vy da nie po vo le nia usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad. 

§ 6

(1) Úrad vydá po vo le nie do 30 dní od do ru če nia žia -
dos ti o po vo le nie, ak žia dos� ob sa hu je všet ky ná le ži tos -
ti pod ¾a § 5 a šta tu tár ny zá stup ca žia da te ¾a a jeho zod -
po ved ný zá stup ca spĺ ňa jú tie to pod mien ky:
a) majú plnú spô so bi los� na práv ne úko ny, 
b) pre u ká žu bez ú hon nos� pre u ká za nú pod ¾a § 5 ods. 4

a 6.

(2) Na úče ly toh to zá ko na sa za bez ú hon nú oso bu po -
va žu je ten, kto ne bol prá vo plat ne od sú de ný za trest ný
čin hos po dár skej po va hy, trest ný čin pro ti ma jet ku ale -
bo za iný trest ný čin, kto ré ho skut ko vá pod sta ta sú vi sí
s pred me tom pod ni ka nia pod ¾a toh to zá ko na, ale bo ak
sa naňho h¾a dí, ako by ne bol od sú de ný.10)

§ 7

(1) V po vo le ní vy da nom fy zic kej oso be sa uve die
a) meno, priez vis ko, tr va lý po byt ale bo po byt a mies to

tr va lej pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de ní ale bo
jej čas ti a čís lo osved če nia o od bor nej spô so bi los ti na 
pred met pod ni ka nia zod po ved né ho zá stup cu,

b) ob chod né meno a mies to pod ni ka nia,
c) iden ti fi kač né čís lo, ak bolo pri de le né,
d) roz sah a mies to pred me tu pod ni ka nia, na kto rý sa

vy dá va po vo le nie,
e) doba za ča tia vý ko nu pred me tu pod ni ka nia a doba

plat nos ti po vo le nia,
f) meno a priez vis ko zod po ved né ho zá stup cu, jeho tr -

va lý po byt ale bo po byt a čís lo osved če nia o od bor nej
spô so bi los ti, ak fy zic ká oso ba, kto rej sa po vo le nie
vy dá va, sama nie je od bor ne spô so bi lá,

g) struč ný tech nic ký po pis sús ta vy te pel ných za ria de -
ní, na kto rých môže pod ni ka�, a ich vý ko no vé hod no -
ty,

h) vy me dze né úze mie na pod ni ka nie.

 (2) V po vo le ní vy da nom práv nic kej oso be sa uve die
a) ob chod né meno,
b) iden ti fi kač né čís lo,
c) síd lo,
d) meno a priez vis ko zod po ved né ho zá stup cu, jeho tr -

va lý po byt ale bo po byt a čís lo osved če nia o od bor nej
spô so bi los ti,

e) síd lo or ga ni zač nej zlož ky za hra nič nej práv nic kej
oso by na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ak sa po vo le -
nie vy dá va ta kejto oso be,

f) roz sah pred me tu pod ni ka nia, na kto ré sa vy dá va po -
vo le nie,
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8) § 10 zá ko na č. 477/2002 Z. z. o uzná va ní od bor ných kva li fi ká cií a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 145/1995
Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

9) § 11 zá ko na č. 477/2002 Z. z.
10) § 69 a 70 Trest né ho zá ko na.



g) doba za ča tia vý ko nu pred me tu pod ni ka nia a doba
plat nos ti po vo le nia,

h) mies to vý ko nu pred me tu pod ni ka nia,
i) struč ný tech nic ký popis sús ta vy te pel ných za ria de -

ní, na kto rých môže pod ni ka�, a ich vý ko no vé hod no -
ty,

j) vy me dze né úze mie, 
k) meno, priez vis ko, byd li sko ale bo po byt ko na te ¾ov

ale bo čle nov šta tu tár ne ho or gá nu.

(3) Žia da te¾, kto ré mu bolo vy da né po vo le nie (ïa lej len 
„dr ži te¾ po vo le nia“), je po vin ný poda� ná vrh na zá pis
tej to čin nos ti do ob chod né ho re gis tra ale bo do iné ho
prí sluš né ho re gis tra do 30 dní od prá vo plat nos ti po vo -
le nia. 

§ 8

Zme ny v po vo le ní

(1) Dr ži te¾ po vo le nia pri zme ne úda jov uve de ných
v po vo le ní je po vin ný pí som ne po žia da� úrad o vy ko na -
nie zme ny do 15 dní od vzni ku zme ny.

(2) Dr ži te¾ po vo le nia k pí som nej žia dos ti pod ¾a od se -
ku 1 je po vin ný pri lo ži� do kla dy, kto ré zme nu od ô vod -
ňu jú.

(3) Úrad vy ko ná zme ny v po vo le ní do 30 dní od do ru -
če nia žia dos ti. 

§ 9

Zá nik a zru še nie po vo le nia

(1) Po vo le nie za nik ne 
a) uply nu tím doby, na kto rú bolo vy da né,
b) ak dr ži te¾ po vo le nia ne podá ná vrh na zá pis pred me -

tu pod ni ka nia uve de né ho v po vo le ní do ob chod né ho
re gis tra ale bo do iné ho prí sluš né ho re gis tra do 30
dní od prá vo plat nos ti po vo le nia, ak pred met pod ni -
ka nia uve de ný v po vo le ní už nie je za pí sa ný v ob -
chod nom re gis tri ale bo v inom prí sluš nom re gis tri
pod ¾a do te raj ších pred pi sov,

c) smr �ou fy zic kej oso by, kto rá bola dr ži te ¾om po vo le -
nia ale bo vy hlá se ním tej to oso by za mŕt vu,11)

d) vý ma zom z ob chod né ho re gis tra ale bo vý ma zom
z iné ho prí sluš né ho re gis tra. 

(2) Úrad roz hod ne o zru še ní po vo le nia, ak dr ži te¾ po -
vo le nia 
a) pre stal spĺ ňa� pod mien ky na vy da nie po vo le nia  po -

d¾a § 6, 
b) po ru šil po vin nos ti usta no ve né v § 10 ods. 2 písm. a),

b) a d),
c) pí som ne po žia da o zru še nie po vo le nia naj me nej dva -

nás� me sia cov pred po ža do va ným ter mí nom zru še -
nia,

d) ne do dr žal dobu za ča tia pred me tu pod ni ka nia pod ¾a
§ 7 ods. 1 písm. e) ale bo § 7 ods. 2 písm. g),

e) pre stal vy ko ná va� čin nos ti, na kto ré má po vo le nie.

(3) Ak po vo le nie za nik ne ale bo ak úrad roz ho dol
o zru še ní po vo le nia, dr ži te¾ po vo le nia ale bo jeho práv ny 

ná stup ca je po vin ný v le ho te 15 dní od zá ni ku ale bo
zru še nia po vo le nia vrá ti� po vo le nie úra du.

(4) Pri zá ni ku po vo le nia ale bo zru še ní po vo le nia úrad
na vrh ne súdu, aby roz ho dol o tom, že vlast ník sús ta vy
te pel ných za ria de ní ale bo jeho čas ti, ak sú spl ne né
pod mien ky usta no ve né oso bit ným pred pi som,12) je po -
vin ný pos kyt nú� na pre vádz ko va nie a za bez pe če nie zá -
so bo va nia tep lom na vy me dze nom úze mí, uve de nom
v za nik nu tom ale bo zru še nom po vo le ní, svo ju sús ta vu
te pel ných za ria de ní ale bo jej čas� iné mu, v roz hod nu tí
ur če né mu dr ži te ¾o vi po vo le nia, ak vlast ník sús ta vy te -
pel ných za ria de ní, kto ré mu za nik lo ale bo bolo zru še né
po vo le nie, sa ne do hod ne s iným dr ži te ¾om po vo le nia
o pre vza tí zá so bo va cej po vin nos ti na vy me dze nom úze -
mí dr ži te ¾a po vo le nia, kto ré mu po vo le nie za nik lo ale bo
bolo zru še né.

§ 10

Prá va a po vin nos ti dr ži te ¾a po vo le nia 

 (1) Dr ži te¾ po vo le nia pri pl ne ní úloh sú vi sia cich
s pred me tom pod ni ka nia a pri pl ne ní svo jich po vin nos -
tí pod ¾a toh to zá ko na má prá vo vchá dza� s me cha niz -
ma mi ale bo vstu po va� na cu dzie po zem ky a do cu dzích
ob jektov a za ria de ní v sú vis los ti s pre vádz kou, ob slu -
hou, od po čta mi, op ra va mi a údrž bou sús ta vy te pel -
ných za ria de ní v roz sa hu a spô so bom ne vy hnut ným na
vý kon po vo le nej čin nos ti po pred chá dza jú com sú hla se
vlast ní ka ne hnu te¾ nos ti. Pred chá dza jú ci sú hlas sa ne -
vy ža du je, ak ide o bez pros tred né ohroz e nie ži vo ta,
zdra via ale bo ma jet ku osôb a pri lik vi dá cii tých to sta -
vov, o stav nú dze ale bo pred chá dza nie jeho vzni ku
a o po ru chy ale bo ha vá rie na za ria de niach sús ta vy ale -
bo sie ti a po čas ich od stra ňo va nia.

 (2) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný
a) pos ky to va� or gá nom vy ko ná va jú cim štát nu sprá vu

ale bo štát ny do zor pod ¾a § 29 až 32 na ich po žia da nie 
in for má cie ne vy hnut né na vý kon štát nej sprá vy,

b) umož ni� or gá nom vy ko ná va jú cim kon tro lu pod ¾a
oso bit né ho zákona3) ale bo štát ny do zor pod ¾a § 30
a 32 vstup do ob jektov, v kto rých sa vy ko ná va po vo -
le ná čin nos�,

c) pos ky to va� jed no ra zo vú ná hra du za ob me dze nie vý -
ko nu vlast níc kych práv k ne hnu te¾ nos ti, na kto rú
vstú pil pri pl ne ní úloh pod ¾a od se ku 1,

d) pl ni� opat re nia a po vin nos ti sú vi sia ce s vy hlá se ním
sta vu nú dze v te pel nej ener ge ti ke.

§ 11

Ozna mo va cia po vin nos�

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá nie je
pod ni ka te ¾om a kto rá vy rá ba tep lo ale bo vy ko ná va roz -
vod tep la, je po vin ná túto sku toč nos� ozná mi� úra du.

(2) Fy zic ká oso ba v ozná me ní uve die
a) meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia, byd li sko ale bo
b) mies to vý ko nu čin nos ti pod ¾a od se ku 1 a jej roz sah, 
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c) ob chod né meno a iden ti fi kač né čís lo, ak jej bolo pri -
de le né, 

d) druh a vý kon sús ta vy te pel ných za ria de ní, na kto rej
vy ko ná va ale bo bude vy ko ná va� čin nos ti pod ¾a od se -
ku 1. 

(3) Práv nic ká oso ba v ozná me ní uve die
a) ob chod né meno, síd lo a práv nu for mu, 
b) meno, priez vis ko a po byt šta tu tár ne ho zá stup cu, 
c) iden ti fi kač né čís lo, 
d) mies to vý ko nu čin nos ti pod ¾a od se ku 1 a jej roz sah, 
e) druh a vý kon sús ta vy te pel ných za ria de ní, na kto rej

vy ko ná va ale bo bude vy ko ná va� čin nos ti pod ¾a od se -
ku 1.

 (4) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 1 ozná mi úra du skon če nie čin nos ti pod ¾a od se ku 1
naj me nej šes� me sia cov pred jej skon če ním.

Vý stav ba sús ta vy te pel  ných za r ia de ní  

§ 12

(1) Vý stav bu sús ta vy te pel ných za ria de ní ale bo jej
čas ti s cel ko vým in šta lo va ným te pel ným vý ko nom
10 MW a viac mož no usku toč ni� len na zá kla de osved -
če nia o sú la de pri pra vo va nej vý stav by sús ta vy te pel -
ných za ria de ní ale bo jej čas ti s dlho do bou kon cep ciou
Ene rge tic kej po li ti ky Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„osved če nie“); toto osved če nie vy dá va mi nis ter stvo.
O vy da nie osved če nia môže pí som ne po žia da� fy zic ká
oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je pod ni ka te ¾om.1)

(2) O vy da ní osved če nia roz hod ne mi nis ter stvo na zá -
kla de pí som nej žia dos ti pod ¾a od se ku 1 do 30 dní od jej
do ru če nia a po vy hod no te ní 
a) pot re by no vých zdro jov tep la a roz vo dov tep la na

úze mí, kto ré má by� zá so bo va né tep lom z vý stav by
sús ta vy te pel ných za ria de ní, na kto rú sa žia da vy da� 
osved če nie,

b) vy u ži tia do má cich ob no vi te¾ ných zdro jov ener gie, 
c) mož nos ti zís ka va nia te pel nej ener gie na úze mí, na

kto rom má by� vý stav ba usku toč ne ná, z kom bi no va -
nej vý ro by tep la a elek tri ny,

d) pl ne nia po žia da viek na ochra nu ži vot né ho pros tre -
dia,

e) hos po dár nos ti a ener ge tic kej účin nos ti sús ta vy te -
pel ných za ria de ní, na kto rej vý stav bu sa osved če nie
po ža du je.

(3) Osved če nie sa vy dá va na dobu uve de nú v žia dos ti, 
naj dlh šie však na tri roky odo dňa jej vy da nia. Plat nos�
osved če nia sa môže pre dĺ ži� o ïal šie dva roky na zá kla -
de pí som nej žia dos ti. Pí som nú žia dos� o pre dĺ že nie
plat nos ti osved če nia musí jeho dr ži te¾ pred lo ži� mi nis -
ter stvu naj ne skôr tri me sia ce pred skon če ním jeho
plat nos ti. Ak žia da te¾ o vy da nie osved če nia ani v tých to
le ho tách vý stav bu sús ta vy te pel ných za ria de ní ne -
skon čí a stav bu ne uve die do tr va lej pre vádz ky, ïal šia
vý stav ba sa môže usku toč ni� len na zá kla de no vé ho
osved če nia.

(4) Vy da ním osved če nia nie sú dotk nu té oso bit né
pred pi sy o sta veb nom ko na ní.13)

(5) Mi nis ter stvo je pri roz ho do va ní o vý stav be sús ta vy 
te pel ných za ria de ní s cel ko vým in šta lo va ným te pel ným 
vý ko nom 10 MW a viac účast ní kom územ né ho ko na nia
a dotk nu tým štát nym or gá nom v sta veb nom ko na ní
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.13)

(6) Vý stav bu sús ta vy te pel ných za ria de ní s cel ko vým
in šta lo va ným te pel ným vý ko nom do 10 MW mož no
usku toč ni� len na zá kla de po tvr de nia obce o sú la de pri -
pra vo va nej vý stav by sús ta vy te pel ných za ria de ní
s kon cep ciou roz vo ja obce v ob las ti te pel nej ener ge ti ky. 
Ozná me nie o vy da ní toh to po tvr de nia obec pred lo ží mi -
nis ter stvu.

(7) Na roz ho do va nie o vy da ní po tvr de nia pod ¾a od se -
ku 6 sa vz�a hu jú usta no ve nia od se kov 2, 3 a 4.

§ 13

(1) V pí som nej žia dos ti o vy da nie osved če nia pod ¾a
§ 12 ods. 1 fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba uve die:
a) fy zic ká oso ba

1. meno, priez vis ko, tr va lý po byt ale bo po byt,
2. umies tne nie sús ta vy te pel ných za ria de ní, jej

tech nic ký po pis a cel ko vý in šta lo va ný vý kon  sú -
stavy te pel ných za ria de ní, zdroj ener gie a ná vrh
na vy me dze né úze mie,

3. dobu, na kto rú po ža du je vy da� osved če nie,
4. pod ni ka te¾ ský zá mer, pred po kla dy hos po dár nos -

ti a ener ge tic kej účin nos ti sús ta vy te pel ných za -
ria de ní, na kto ré žia da vy da� osved če nie,

b) práv nic ká oso ba
1. ob chod né meno, síd lo, iden ti fi kač né čís lo, ak jej

bolo pri de le né, práv nu for mu, meno a priez vis ko,
tr va lý po byt ale bo po byt čle nov šta tu tár ne ho or -
gá nu,

2. umies tne nie sús ta vy te pel ných za ria de ní, jej
tech nic ký po pis a cel ko vý in šta lo va ný vý kon  sú -
stavy te pel ných za ria de ní, zdroj ener gie a ná vrh
na vy me dze né úze mie, 

3. dobu, na kto rú sa po ža du je vy da� osved če nie, 
4. pod ni ka te¾ ský zá mer, pred po kla dy hos po dár nos -

ti a ener ge tic kej účin nos ti sús ta vy te pel ných za -
ria de ní, na ktoré žia da vy da� osved če nie.

(2) K žia dos ti pod ¾a od se ku 1 fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba do kla dá aj roz hod nu tie obce o sú la de
vý stav by sús ta vy te pel ných za ria de ní, na ktoré žia da
vy da� osved če nie, s kon cep ciou roz vo ja obce v ob las ti
te pel nej ener ge ti ky.

(3) Ak žia dos� o vy da nie osved če nia pod ¾a od se kov 1
a 2 nie je úpl ná, mi nis ter stvo vy zve žia da te ¾a, aby v le -
ho te ur če nej mi nis ter stvom žia dos� do pl nil, inak ko na -
nie za sta ví.

(4) Mi nis ter stvo v roz hod nu tí o vy da ní osved če nia
uve die
a) úda je o fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, kto rej

sa osved če nie vy dá va pod ¾a od se ku 1 písm. a) pr vé -
ho bodu, ak ide o osved če nie, kto ré sa vy dá va fy zic -
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kej oso be, a pod ¾a od se ku 1 písm. b) pr vé ho bodu, ak 
sa osved če nie vy dá va práv nic kej oso be,

b) tech nic ký po pis sús ta vy te pel ných za ria de ní, na kto -
ré sa osved če nie vy dá va, jej cel ko vý in šta lo va ný vý -
kon, ako aj pod mien ky jej hos po dár nos ti a ener ge tic -
kej účin nos ti a po žia dav ky na pre vádz ku sús ta vy
te pel ných za ria de ní z h¾a di ska ži vot né ho pros tre dia,

c) vy me dze né úze mie,
d) dobu plat nos ti osved če nia.

(5) V pí som nej žia dos ti o vy da nie po tvr de nia pod ¾a
§ 12 ods. 6 fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba uve die
rov na ké úda je, aké sú uve de né v odsekoch 1 a 2.

(6) Obec v roz hod nu tí o vy da ní po tvr de nia pod ¾a § 12
ods. 6 uve die
a) pre fy zic kú oso bu

1. meno, priez vis ko, tr va lý po byt ale bo po byt a iden -
ti fi kač né čís lo, ak jej bolo pri de le né,

2. sús ta vu te pel ných za ria de ní, na ktoré sa osved če -
nie vy dá va, jej cel ko vý in šta lo va ný vý kon, ako aj
pod mien ky jej hos po dár nos ti a ener ge tic kej účin -
nos ti a po žia dav ky na pre vádz ku sús ta vy te pel -
ných za ria de ní z h¾a di ska ži vot né ho pros tre dia,

3. mies to pre vádz ko va nia sús ta vy te pel ných za ria -
de ní a jej vy me dze né úze mie na zá so bo va nie tep -
lom,

4. dobu plat nos ti po tvr de nia,
b) pre práv nic kú oso bu

1. ob chod né meno, síd lo práv nic kej oso by, iden ti fi -
kač né čís lo, ak jej bolo pri de le né, práv nu for mu,
meno a priez vis ko čle nov, tr va lý po byt ale bo po -
byt šta tu tár ne ho or gá nu,

2. sús ta vu te pel ných za ria de ní, na kto ré sa osved če -
nie vy dá va, jej cel ko vý in šta lo va ný vý kon, ako aj
pod mien ky jej hos po dár nos ti a ener ge tic kej účin -
nos ti a po žia dav ky na pre vádz ku sús ta vy te pel -
ných za ria de ní z h¾a di ska ži vot né ho pros tre dia, 

3. mies to pre vádz ko va nia sús ta vy te pel ných za ria -
de ní a jej vy me dze né úze mie na zá so bo va nie tep -
lom,

4. dobu plat nos ti po tvr de nia.

TRE T IA  ČASŤ

PRÁ VA A PO VIN NOS TI
ÚČAST NÍ KOV TRHU S TEP LOM

§ 14

Účast ní ci trhu s tep lom

Účast ní ci trhu s tep lom sú:
a) vý rob ca,
b) do dá va te¾,
c) od be ra te¾,
d) ko neč ný spot re bi te¾.

Prá va a po vin nos t i
účast ní  kov trhu s tep lom

§ 15

(1) Vý rob ca a do dá va te¾ sú po vin ní
a) vy rá ba� a do dá va� tep lo v ur če nom čase, v ur če nej

kva li te a pre vádz ko va� sús ta vu te pel ných za ria de ní,
kto ré slú žia na vý ro bu a dis tri bú ciu tep la hos po dár -
ne, 

b) pred lo ži� na po žia da nie úra du ale bo obce in for má cie 
o sta ve a mož nos ti roz vo ja ním pre vádz ko va nej  sú -
stavy te pel ných za ria de ní,

c) 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.14)

(2) Dr ži te¾ po vo le nia na vý ro bu tep la a elek tri ny kom -
bi no va nou vý ro bou tep la a elek tri ny ok rem po vin nos tí
uve de ných v od se ku 1 je po vin ný za bez pe či� vý ro bu
tep la a elek tri ny v sú la de s pra vid la mi na vý ro bu tep la
a elek tri ny kom bi no va nou vý ro bou.

(3) Pra vid lá na vý ro bu tep la a elek tri ny kom bi no va -
nou vý ro bou tep la a elek tri ny usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

§ 16

(1) Do dá va te¾, kto rý roz po čí ta va množ stvo do da né ho
tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, ale bo od be ra te¾, kto rý
roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu
spot re bi te ¾o vi, je po vinný za bez pe či� do dáv ku tep la
v ur če nom čase, v ur če nej kva li te a za schvá le nú ale bo
ur če nú cenu.14)

(2) Ur če ný čas a ur če nú kva li tu do dáv ky tep la pre ko -
neč né ho spot re bi te ¾a usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

§ 17

(1) Do dá va te¾, kto rý do dá va tep lo na prí pra vu tep lej
úžit ko vej vody, je po vin ný
a) me ra� množ stvo spot re bo va né ho tep la na prí pra vu

tep lej úžit ko vej vody ur če ným meradlom2) v mies te
jej prí pra vy, 

b) me ra� množ stvo do da nej tep lej úžit ko vej vody na od -
ber nom mies te ur če ným me rad lom,2) ak sa od be ra -
te¾ ale bo ko neč ný spot re bi te¾ ne do hod ne s do dá va te -
¾om inak,

c) do dr žia va� ur če nú tep lo tu tep lej úžit ko vej vody na
od ber nom mies te.

(2) Ak je do dáv ka tep lej úžit ko vej vody pre do dá va te ¾a 
ne hos po dár na z dô vo du níz kej spot re by tep lej úžit ko -
vej vody na stra ne od be ra te ¾a, môžu sa do dá va te¾ na
jed nej stra ne a od be ra te¾ a ko neč ný spot re bi te¾ na dru -
hej stra ne do hod nú� na ob me dze ní do dáv ky tep lej úžit -
ko vej vody len na ur či té do hod nu té dni v týžd ni ale bo
len na do hod nu tú den nú dobu ce lo roč ne ale bo po čas
do hod nu té ho ob do bia v roku, prí pad ne sa môžu do -
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hod nú� na zru še ní do dáv ky tep lej úžit ko vej vody po čas
do hod nu té ho ob do bia v roku; ak k tej to do ho de o ob me -
dze ní ale bo zru še ní do dáv ky tep lej úžit ko vej vody
 nedôj de, do dá va te¾ je po vin ný za bez pe či� do dáv ku tep -
lej úžit ko vej vody pod ¾a zmlu vy o do dáv ke a od be re tep -
la a tep lej úžit ko vej vody.

(3) Do dá va te¾, kto rý do dá va tep lo na vy ku ro va nie
a sú čas ne aj na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody a kto rý
roz po čí ta va množ stvo tep la do da né ho na prí pra vu tep -
lej úžit ko vej vody ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, ale bo od -
be ra te¾, kto rý roz po čí ta va množ stvo tep la do da né ho na
vy ku ro va nie a sú čas ne roz po čí ta va aj množ stvo tep la
do da né ho na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody ko neč né -
mu spot re bi te ¾o vi, je po vin ný
a) do dr žia va� ur če nú tep lo tu tep lej úžit ko vej vody u ko -

neč né ho spot re bi te ¾a,
b) za bez pe či� ob sta ra nie, za po je nie, udr žia va nie a ove -

ro va nie ur če ných me ra diel na me ra nie pre te če né ho
množ stva tep lej úžit ko vej vody spot re bo va nej ko neč -
ným spot re bi te ¾om v sú la de s oso bit ným  pred -
pisom,2)

c) ozná mi� ko neč né mu spot re bi te ¾o vi naj me nej 15 dní
pred usku toč ne ním od čí ta nia úda jov na ur če nom
me rad le spot re by tep la ale bo tep lej úžit ko vej vody
ter mín od čí ta nia spot re by,

d) vy u ží va� na roz po čí ta va nie množ stva tep la do da né -
ho na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody ur če né me rad lá
na me ra nie pre te če né ho množ stva tep lej úžit ko vej
vody spot re bo va nej ko neč ným spot re bi te ¾om,

e) roz po čí ta va� množ stvo tep la do da né ho na prí pra vu
tep lej úžit ko vej vody pod ¾a pra vi diel roz po čí ta va nia.

(4) Ak ko neč ný spot re bi te¾ ob sta rá na svo je ná kla dy
ur če né me rad lo, kto ré ok rem me ra nia množ stva do da -
né ho tep la na prí pra vu tep lej úžit ko vej vody me ria aj
množ stvo pre te če nej tep lej úžit ko vej vody, úč tu je sa
do dáv ka tep lej úžit ko vej vody pod ¾a úda jov toh to ur če -
né ho me rad la.

(5) Ko neč ný spot re bi te¾ je po vin ný umož ni� do dá va te -
¾o vi, kto rý roz po čí ta va množ stvo tep la do da né ho na prí -
pra vu tep lej úžit ko vej vody, ale bo od be ra te ¾o vi, kto rý
roz po čí ta va množ stvo tep la do da né ho na prí pra vu tep -
lej úžit ko vej vody,
a) vy ko ná va nie jeho po vin nos tí uve de ných v od se ku 3

písm. b),
b) od čí ta nie úda jov z ur če ných me ra diel spot re by tep lej 

úžit ko vej vody v čase ozná me né ho ter mí nu na od čí -
ta nie spot re by tep la,

c) chrá ni� ur če né me rad lo spot re by tep lej úžit ko vej
vody pred ne opráv ne ným zá sa hom,

d) prí stup k ur če né mu me rad lu spot re by tep lej úžit ko -
vej vody na účel jeho kon tro ly na ne vy hnut nú dobu
v ter mí ne do hod nu tom s do dá va te ¾om ale bo s od be -
ra te ¾om.

(6) Tep lo tu tep lej úžit ko vej vody na od ber nom mies te
a pra vid lá roz po čí ta va nia množ stva tep la do da né ho na
prí pra vu tep lej úžit ko vej vody usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

§ 18

(1) Do dá va te¾ je po vin ný
a) me ra� množ stvo do da né ho tep la ur če ným me rad lom

spot re by tep la na kaž dom do hod nu tom od ber nom
mies te a za bez pe či� ove ro va nie ur če né ho me rad la
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2)

b) za bez pe či� ur če né me rad lo pro ti ne opráv ne né mu zá -
sa hu,

c) ozná mi� pí som ne od be ra te ¾o vi ter mín vý me ny ur če -
né ho me rad la a za zna me na� úda je o vy mie ňa nom
me rad le,

d) vy ko ná va� me sač né od po čty ur če ných me ra diel a
e) vy ko ná va� me sač né bi lan cie vý ro by tep la a do dáv ky

tep la. 

(2) Ak má od be ra te¾ po chyb nos ti o správ nos ti me ra -
nia úda jov ur če ným me rad lom ale bo zis tí na ur če nom
me rad le chy bu, po žia da do dá va te ¾a o pre skú ša nie. Ten 
je po vin ný do 30 dní od do ru če nia žia dos ti za bez pe či�
pre skú ša nie me rad la. V prí pa de zis te nia chy by na ur -
če nom me rad le uhrá dza ná kla dy spo je né s pre skú ša -
ním a s vý me nou me rad la do dá va te¾; ak ne bo li na ur če -
nom me rad le zis te né chy by, hra dí ná kla dy spo je né
s pre skú ša ním a vý me nou me rad la ten, kto po žia dal
o pre skú ša nie ur če né ho me rad la.

(3) Do dá va te¾ tep la, kto rý do dá va tep lo vy ro be né
kom bi no va nou vý ro bou tep la a elek tri ny, je po vin ný
a) za bez pe či� oso bit né me ra nie množ stva vy ro be né ho

tep la a množ stva vy ro be nej elek tri ny, ako aj množ -
stva do da né ho tep la a množ stva do da nej elek tri ny
na to ur če ný mi me rad la mi,

b) vy ko ná va� me sač né bi lan cie vý ro by a do dáv ky tep la
a vý ro by a do dáv ky elek tri ny.

(4) Do dá va te¾ ale bo od be ra te¾, kto rý roz po čí ta va
množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, je 
po vin ný
a) za bez pe či� ob sta ra nie, za po je nie, udr žia va nie a ove -

ro va nie ur če ných me ra diel tep la ale bo po me ro vých
roz de ¾o va čov tep la na vy ku ro va nie u koneč né ho
spot re bi te ¾a do šty roch ro kov od na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na; ak vše tci ko neč ní spot re bi -
te lia po žia da jú do dá va te ¾a ale bo od be ra te ¾a, kto rý
roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu
spot re bi te ¾o vi, o za po je nie ur če né ho me rad la tep la
ale bo o za po je nie po me ro vých roz de ¾o va čov tep la, je
do dá va te¾ ale bo od be ra te¾, kto rý roz po čí ta va množ -
stvo do da né ho tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, po -
vin ný za po ji� ur če né me rad lo tep la ale bo po me ro vé
roz de ¾o va če tep la do jed né ho roka od do ru če nia žia -
dos ti o za po je nie tých to me ra diel. Ak sa do hod nú
vše tci ko neč ní spot re bi te lia na inom spô so be roz po -
čí ta va nia množ stva do da né ho tep la, po vin nos� za -
po je nia ur če né ho me rad la tep la ale bo po me ro vých
roz de ¾o va čov tep la ne vzni ká,

b) ozná mi� ko neč né mu spot re bi te ¾o vi naj me nej 15 dní
pred usku toč ne ním od čí ta nia úda jov na ur če nom
me rad le spot re by tep la ale bo po me ro vom roz de ¾o va -
či tep la ter mín od čí ta nia spot re by,
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c) vy u ží va� na roz po čí ta va nie množ stva do da né ho tep -
la ur če né me rad lá tep la ale bo po me ro vé roz de ¾o va če
tep la na vy ku ro va nie u ko neč né ho spot re bi te ¾a,

d) roz po čí ta va� množ stvo do da né ho tep la pod ¾a pra vi -
diel roz po čí ta va nia. 

(5) Od be ra te¾ je po vin ný
a) umož ni� do dá va te ¾o vi za po je nie, údrž bu a od po je nie

ur če né ho me rad la v ob jekte od be ra te ¾a,
b) umož ni� do dá va te ¾o vi od čí ta� úda je na ur če nom me -

rad le,
c) umož ni� do dá va te ¾o vi za bez pe či� ur če né me rad lo

pro ti ne opráv ne né mu zá sa hu,
d) ozná mi� bez od klad ne do dá va te ¾o vi ne opráv ne né zá -

sa hy do ur če né ho me rad la,
e) ozná mi� naj me nej 15 dní pred ter mí nom od čí ta nia

úda jov na ur če nom me rad le ale bo na po me ro vých
roz de ¾o va čoch tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi ter -
mín od čí ta nia.

(6) Ko neč ný spot re bi te¾ je po vin ný
a) umož ni� pl ne nie po vin nos tí do dá va te ¾a ale bo od be -

ra te ¾a, kto rý roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la
ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, uve de ných v od se ku 4,

b) umož ni� do dá va te ¾o vi, kto rý roz po čí ta va množ stvo
do da né ho tep la, a od be ra te ¾o vi, kto rý roz po čí ta va
množ stvo do da né ho tep la v čase ozná me né ho ter mí -
nu, od čí ta nie úda jov z ur če né ho me rad la ale bo z po -
me ro vých roz de ¾o va čov tep la,

c) chrá ni� ur če né me rad lo ale bo po me ro vý roz de ¾o vač
tep la pred ne opráv ne ným zá sa hom,

d) ozná mi� bez od klad ne po ru chu ale bo zne hod no te nie
ur če né ho me rad la ale bo po me ro vé ho roz de ¾o va ča
tep la do dá va te ¾o vi, kto rý roz po čí ta va množ stvo do -
da né ho tep la, a od be ra te ¾o vi, kto rý roz po čí ta va
množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o -
vi.

 (7) Ak do dá va te¾ usku toč ňu je do dáv ku tep la pre via -
ce rých od be ra te ¾ov, môže sa do dá va te¾ s od be ra te¾ mi
do hod nú� na spo loč nom me ra com mies te jed ným ur če -
ným me rad lom.

(8) Pra vid lá roz po čí ta va nia množ stva do da né ho tep la
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá úrad.

§ 19

Zmlu va o do dáv ke a od be re tep la

(1) Do dáv ka tep la sa usku toč ňu je na zá kla de pí som -
nej zmlu vy o do dáv ke a od be re tep la me dzi do dá va te -
¾om a od be ra te ¾om.

(2) Zmlu va o do dáv ke a od be re tep la ok rem vše obec -
ných ná le ži tos tí zmluvy15) musí ob sa ho va� 
a) do hod nu té od ber né mies to ale bo od ber né mies ta, 
b) po ža do va ný ma xi mál ny te pel ný prí kon na od ber nom 

mies te,
c) ob jed na né množ stvo tep la na prí sluš ný ka len dár ny

rok,
d) tech nic ké pa ra met re tep lo nos nej lát ky,
e) vy ku ro va ciu kriv ku,

f) od be ro vý dia gram, ak sa ne ur ču je vy ku ro va cia kriv -
ka,

g) pod mien ky do dáv ky tep la na prí pra vu tep lej úžit ko -
vej vody ale bo pod mien ky do dáv ky tep la v tep lej úžit -
ko vej vode,

h) schvá le nú ale bo ur če nú cenu tepla14) a spô sob plat -
by za do da né tep lo vrá ta ne výš ky a ter mí nu zá lo ho -
vých pla tieb,

i) ná hrad ný spô sob ur če nia množ stva do da né ho tep la, 
ak dô jde k po ru che ur če né ho me rad la,

j) ter mín, le ho ty a dô vo dy na zme ny a do pl ne nie zmlu -
vy o do dáv ke a od be re tep la,

k) pod mien ky vy po ve da nia zmlu vy a pod mien ky pre
jed no stran né od stú pe nie od zmlu vy zo stra ny do dá -
va te ¾a i od be ra te ¾a,

l) pod mien ky skon če nia od be ru tep la pod ¾a § 20.

(3) Do dá va te¾ je po vin ný
a) do dá va� tep lo z ve rej né ho roz vo du tep la na vy me dze -

nom úze mí kaž dé mu, kto o do dáv ku tep la pí som ne
po žia da, má vy bu do va nú te pel nú prí poj ku, kto rá spĺ -
ňa tech nic ké pod mien ky pri po je nia ur če né do dá va te -
¾om, a pod pí sal zmlu vu o do dáv ke a od be re tep la,

b) do dá va� tep lo na vy me dze nom úze mí od be ra te ¾o vi
pod ¾a pís me na a), s kto rým sa ro ku je o zme ne ale bo
do pl ne ní uza tvo re nej zmlu vy pod ¾a od se ku 2 písm. j) 
v le ho te 30 dní od uply nu tia do hod nu té ho ter mí nu
do dáv ky tep la; v ta kom prí pa de je od be ra te¾ po vin ný
uhra di� plat by za do da né tep lo, aj keï ne do šlo
k pod pi su zmlu vy. 

(4) Ak pri uzat vá ra ní zmlu vy ne dô jde k do ho de me dzi
do dá va te ¾om a od be ra te ¾om vo veci zmluv ných pod mie -
nok do dáv ky a od be ru tep la pod ¾a od se ku 2, na žia dos�
do dá va te ¾a ale bo od be ra te ¾a zmluv né pod mien ky určí
úrad.

(5) Do dá va te¾ môže vy po ve da� zmlu vu o do dáv ke
a od be re tep la, ak od be ra te¾ na pí som nú vý zvu do dá va -
te ¾a ne oz ná mi množ stvo ob jed na né ho tep la na prí sluš -
ný ka len dár ny rok do 31. ok tób ra bež né ho roka.

(6) Od be ra te¾ môže vy po ve da� zmlu vu o do dáv ke
a od be re tep la, ak vý po veï pí som ne ozná mi do dá va te -
¾o vi naj me nej šes� me sia cov pred po ža do va ným skon -
če ním do dáv ky tep la a spĺ ňa nie ktorú z pod mie nok
skon če nia od be ru tep la pod ¾a § 20 to hto zá ko na.

§ 20

Pod mien ky skon če nia od be ru tep la

(1) Od be ra te¾ a ko neč ný spot re bi te¾ môžu skon či� od -
ber tep la
a) na zá kla de zá ko na,
b) do ho dou.

(2) Skon či� od ber tep la na zá kla de zá ko na mož no, ak 
a) do dá va te¾ tep la bez pred chá dza jú cej do ho dy s od be -

ra te ¾om a ko neč ným spot re bi te ¾om zme ní tep lo nos -
nú lát ku, 

b) do dá va te¾ tep la ani po pred chá dza jú cej pí som nej vý -
zve od be ra te ¾a ale bo ko neč né ho spot re bi te ¾a ne od -
strá ni ne dos tat ky v kva li te, množ stve a v spo ¾ah li -
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vos ti do dá vok tep la ale bo ne pl ní pod stat né
ná le ži tos ti zmlu vy o do dáv ke a od be re tep la, naj mä
pa ra met re tep lo nos nej lát ky a hos po dár nos� do dáv -
ky tep la.

(3) Skon či� od ber tep la môže od be ra te¾ ale bo ko neč ný 
spot re bi te¾ aj do ho dou s do dá va te ¾om, ak od be ra te¾
ale bo ko neč ný spot re bi te¾ uhra dí do dá va te ¾o vi eko no -
mic ky opráv ne né ná kla dy vy vo la né od po je ním 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.

(4) 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  spo -
trebite¾a od sús ta vy te pel ných za ria de ní do dá va te ¾a
a spô sob ich vý po čtu usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis, kto rý vydá úrad.3)

§ 21

Po vin ný od ber tep la

Dr ži te¾ po vo le nia na roz vod tep la je po vin ný na za bez -
pe če nie zmluv ne do hod nu tých do dá vok tep la odo be ra�
za ur če nú ale bo schvá le nú cenu tep lo od dr ži te ¾a po vo -
le nia na vý ro bu tep la, kto rý tep lo vy rá ba z ob no vi te¾ -
ných zdro jov ener gie ale bo v za ria de ní na kom bi no va nú 
vý ro bu tep la a elek tri ny, ak
a) sám ne vy rá ba ale bo ne na ku pu je tep lo z ob no vi te¾ -

ných zdro jov ale bo zo zdro jov kom bi no va nej vý ro by
tep la a elek tri ny,

b) ne zvý ši tým cenu tep la pre od be ra te ¾ov,
c) tep lo nos ná lát ka zo sús ta vy te pel ných za ria de ní na

vý ro bu tep la z ob no vi te¾ ných zdro jov tep la ale bo
z kom bi no va nej vý ro by tep la a elek tri ny je zhod ná
s tep lo nos nou lát kou vo ve rej nom roz vo de tep la,

d) od ber tep la za ur če nú ale bo schvá le nú cenu z ob no -
vi te¾ ných zdro jov ener gie ale bo zo za ria de nia na
kom bi no va nú vý ro bu tep la a elek tri ny je preň ho rov -
na ko eko no mic ky efek tív ny ako od ber tep la z iných
zdro jov tep la.

§ 22

Ne opráv ne ný od ber tep la

(1) Ne opráv ne ným od be rom tep la je od ber tep la bez
uzav re tej pí som nej zmlu vy o do dáv ke a od be re tep la
s vý nim kou uve de nou v § 19 ods. 3 písm. b) ale bo v roz -
po re s uzav re tou zmlu vou ale bo od ber tep la z ve rej né ho 
roz vo du tep la ale bo z te pel nej prí poj ky sa usku toč ňu je
bez ve do mia a sú hla su do dá va te ¾a.

(2) Za škodu16) spô so be nú do dá va te ¾o vi ne opráv ne -
ným od be rom tep la zod po ve dá oso ba, kto rá ne opráv ne -
ne tep lo odob ra la.

§ 23

Zme na tep lo nos nej lát ky ale bo
spô so bu dis tri bú cie tep la

(1) Do dá va te¾ môže zme ni� tep lo nos nú lát ku ale bo
spô sob dis tri bú cie tep la len v sú la de s kon cep ciou obce

v ob las ti te pel nej ener ge ti ky, pri čom je po vin ný ta kú to
zme nu ozná mi� od be ra te ¾o vi naj me nej 1 rok pred jej
usku toč ne ním.

(2) Ak sa usku toč ní zme na pod ¾a od se ku 1, do dá va te¾ 
je po vin ný na svo je ná kla dy upra vi� sús ta vu te pel ných
za ria de ní ur če ných na spot re bu tep la, ak sa s od be ra -
te ¾om ne do hodnú inak.

§ 24

Pre lož ka ve rej né ho roz vo du tep la
a zria de nie, op ra vy a údrž ba te pel nej prí poj ky

(1) Pre lož kou ve rej né ho roz vo du tep la je zme na jeho
tra sy ale bo pre mies tne nie nie ktoré ho sú bo ru ale bo
čas ti toh to roz vo du.

(2) Pre lož ku ve rej né ho roz vo du tep la za bez pe ču je
jeho vlast ník ale bo pre vádz ko va te¾ na ná kla dy toho,
kto pot re bu pre lož ky vy vo lal, ak sa ne do hod nú inak.
Vlast níc tvo ve rej né ho roz vo du tep la sa po vy ko na ní
pre lož ky ne me ní.

(3) Zria de nie te pel nej prí poj ky, jej op ra vu a údrž bu
za bez pe ču je ale bo vy ko ná va za úhra du do dá va te¾, ak
sa do dá va te¾ a od be ra te¾ ne do hod nú inak.

§ 25

Hos po dár nos� pre vádz ky
sús ta vy te pel ných za ria de ní

(1) Vý rob ca tep la, do dá va te¾ a od be ra te¾ sú po vin ní
do dr žia va� zá sa dy hos po dár nos ti pre vádz ky sús ta vy
te pel ných za ria de ní. Hos po dár nos �ou pre vádz ky  sú -
stavy te pel ných za ria de ní na úče ly toh to zá ko na sa ro -
zu mie také jej pre vádz ko va nie, kto ré spĺ ňa uka zo va te le 
ener ge tic kej účin nos ti za ria de ní na vý ro bu tep la a dis -
tri bú ciu tep la a nor ma tív ne uka zo va te le spot re by tep -
la; nor ma tív nym uka zo va te ¾om spot re by tep la sa ro zu -
mie ma xi mál na spot re ba tep la na do siah nu tie
op ti mál nej ener ge tic kej účin nos ti te pel né ho za ria de -
nia.

(2) Do dá va te¾ je po vin ný
a) za bez pe či� auto ma tic kú re gu lá ciu tep lo ty tep lo nos -

nej lát ky na vy ku ro va nie v zá vis los ti od kli ma tic kých 
pod mie nok,

b) tr va le do dr žia va� tech nic ké pa ra met re tep lo nos nej
lát ky na do hod nu tom od ber nom mies te a na od ber -
nom za ria de ní do hod nu té v zmlu ve o do dáv ke a od -
be re tep la,

c) za bez pe či� je den krát za tri roky ove re nie hos po dár -
nos ti pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de ní po od ber -
né mies ta, ak ne dô jde k pod stat nej zme ne tech nic -
kých pa ra met rov, in šta lo va né ho vý ko nu, sku toč né ho
od be ru ale bo or ga ni zá cie pre vádz ky sús ta vy te pel -
ných za ria de ní po od ber né mies ta; v prí pa de ta kýchto
zmien je do dá va te¾ po vin ný za bez pe či� ove re nie hos -
po dár nos ti pre vádz ky sús ta vy te pel ných za ria de ní po
od ber né mies ta naj ne skôr do šies tich me sia cov od vy -
ko na nia zme ny.
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(3) Do dá va te¾, kto rý roz po čí ta va množ stvo do da né ho
tep la ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, a od be ra te¾, kto rý roz -
po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu spot re -
bi te ¾o vi, sú po vin ní
a) tr va le za bez pe čo va� ur če nú kva li tu do dáv ky tep la

pre ko neč né ho spot re bi te ¾a pod ¾a § 16 ods. 2,
b) za bez pe či� je den krát za rok, naj ne skôr však pred za -

ča tím vy ku ro va cie ho ob do bia, tech nic kú pre hliad ku 
nimi pre vádz ko va nej čas ti sús ta vy te pel ných za ria -
de ní a te pel ných za ria de ní za od ber ným mies tom na
účel zis te nia pre vádz ky schop nos ti a funk čnos ti
tých to za ria de ní. 

(4) Ove ro va nie hos po dár nos ti pre vádz ky sús ta vy te -
pel ných za ria de ní pod ¾a od se ku 2 písm. c) vy ko ná va za
úhra du vo výš ke eko no mic ky opráv ne ných ná kla dov
prí spev ko vá or ga ni zá cia zria de ná mi nis ter stvom.

(5) Spô sob ove ro va nia hos po dár nos ti pre vádz ky  sú -
stavy 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 cie 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 usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

ŠTVR TÁ  ČASŤ

OB ME DZU JÚ CE OPAT RE NIA
V TE PEL NEJ ENER GE TI KE

§ 26

Ob me dze nie a pre ru še nie
do dáv ky tep la

(1) Do dá va te¾ môže ob me dzi� ale bo pre ru ši� do dáv ku
te pel nej ener gie v ne vy hnut nom roz sa hu, ak
a) vy ko ná va plá no va nú re kon štruk ciu, op ra vu, údrž -

bu a re ví ziu sús ta vy te pel ných za ria de ní,
b) vznik la ha vá ria ale bo sa od stra ňu je jej ná sle dok na

sús ta ve te pel ných za ria de ní,
c) sa tep lo odo be rá sús ta vou te pel ných za ria de ní, kto -

ré ohroz u jú ži vot a zdra vie osôb ale bo ich ma je tok,
d) vý ro bu tep la ne mô že za bez pe či� z dô vo du ob me dze -

nia ale bo pre ru še nia dis tri bú cie ply nu pod ¾a oso bit -
né ho predpisu17) ale bo ak bola pre ru še ná do dáv ka
elek tri ny na vý ro bu tep la,

e) od be ra te¾ je v omeš ka ní s plat bou za do da né tep lo,
so za pla te ním zmluv ne do hod nu tej zá lo ho vej plat by
ale bo so za pla te ním ne do plat ku vy plý va jú ce ho zo
zúč to va nia za do dáv ku tep la a ak od be ra te¾ plat bu
ale bo zá lo ho vú plat bu, ale bo ne do pla tok ne uh ra dí
ani po uply nu tí le ho ty, kto rú mu vo vý zve ur čil do dá -
va te¾. Táto le ho ta ne mô že by� krat šia ako 15 dní odo
dňa do ru če nia vý zvy; túto vý zvu od be ra te ¾o vi do dá -
va te¾ ozná mi miest ne ob vyk lým spô so bom aj ko neč -
ným spot re bi te ¾om, 

f) od ber tep la je ne opráv ne ný.

(2) Pri ob me dze ní ale bo pre ru še ní do dáv ky tep la z dô -
vo dov uve de ných v od se ku 1  písm. a) a e) je do dá va te¾
po vin ný ozná mi� od be ra te ¾o vi za čia tok a skon če nie
toh to ob me dze nia ale bo pre ru še nia naj me nej 15 dní
pred ob me dze ním pí som ne ale bo miest ne ob vyk lým
spô so bom.

(3) Po od strá ne ní prí čin ob me dze nia ale bo pre ru še -
nia do dá vok tep la uve de ných v od se ku 1 je do dá va te¾
po vin ný ne od klad ne ob no vi� do dáv ku tep la.

(4) Ak vznik la od be ra te ¾o vi ško da pri ob me dze ní ale -
bo pre ru še ní do dáv ky tep la  z dô vo dov uve de ných v od -
se ku 1 písm. a), od be ra te¾ môže uplat ňo va� ná hra du
ušlé ho zis ku a ná hra du škody18) voči do dá va te ¾o vi len
vte dy, ak si ten to ne spl nil ozna mo va ciu po vin nos�  po -
d¾a od se ku 2 ale bo ak ne do dr žal ter mín skon če nia toh -
to ob me dze nia ale bo pre ru še nia.

(5) Ak vznik la od be ra te ¾o vi ško da pri ob me dze ní do -
dá vok tep la z dô vo du zne uži tia pod mie nok uve de ných
v od se ku 1, má od be ra te¾ prá vo uplat ni� si ná hra du
ško dy a ušlé ho zis ku voči do dá va te ¾o vi v le ho te šies tich
me sia cov odo dňa, keï sa o jej vzni ku doz ve del, naj ne -
skor šie však do jed né ho roka odo dňa, keï ško da ale bo
ušlý zisk vzni kol.

Stav nú dze v te  pel  nej  ener ge t i  ke

§ 27

Stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke je zní že nie ale bo
pre ru še nie do dá vok tep la ale bo vy ra de nie sús ta vy te -
pel ných za ria de ní z čin nos ti na úze mí kra ja, via ce rých
obcí ale bo obce na ob do bie dlh šie ako 48 ho dín, kto ré
vznik lo v dô sled ku
a) mi mo riad nej udalosti19) ale bo
b) ha vá rie ale bo po ru chy te pel ných za ria de ní,
c) dlho do bé ho ne dos tat ku zdro jov te pel nej ener gie,

kto rý mi sú pa li vá, elek tri na a voda,
d) smo go vej si tu á cie pod ¾a oso bit ných pred pi sov,
e) te ro ris tic ké ho činu,
f) opat re ní štát nych or gá nov za sta vu ohroz e nia štá tu

ale bo vy hlá se nia voj no vé ho sta vu.

§ 28

(1) Stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke vy hla su je a od vo -
lá va pre úze mie kra ja ale bo jeho čas ti kraj ský úrad
a pre úze mie obce obec. 

(2) Sú čas �ou vy hlá se nia sta vu nú dze v te pel nej ener -
ge ti ke je aj vy hlá se nie roz sa hu ob me dzu jú cich opat re ní 
na spot re bu tep la a roz sa hu po vin nos tí dr ži te ¾ov po vo -
le ní a ostat ných fy zic kých osôb a práv nic kých osôb na
od strá ne nie sta vu nú dze.

(3) Ko or di ná ciu ob me dzu jú cich opat re ní a po vin nos -
tí pod ¾a od se ku 2 za bez pe ču je
a) kraj ský úrad, ak stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke bol 

vy hlá se ný na úze mí kra ja ale bo jeho čas ti,
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17) § 43 ods. 2 písm. a) až d) a h) zá ko na č. 656/2004 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne nie ktorých zá ko nov.
18) § 415 až 459 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.

§ 469 až 470 Ob chod né ho zá kon ní ka.
19) § 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní ne skor ších pred pi sov.



b) obec, ak stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke bol vy hlá -
se ný na úze mí obce.

(4) Or gán, kto rý stav nú dze vy hlá sil, je po vin ný in for -
mo va� mi nis ter stvo vnút ra, prí sluš né ha sič ské zá -
chran né zbo ry, mi nis ter stvo zdra vot níc tva a prí sluš né
zdra vot níc ke or gá ny o pred po kla da nom tr va ní ob me -
dze nia do dá vok te pel nej ener gie.

(5) Dr ži te¾ po vo le nia na roz vod tep la pri te pel ných
sie� ach zá so bo va ných viac ako 50 % z jed né ho zdro ja je
po vin ný zis ti� účin ky vý pa du toh to zdro ja a pod ¾a vý -
sled ku za bez pe či� vstu py do te pel nej sie te na pri po je -
nie ná hrad ných zdro jov.

(6) Pos tup pri pred chá dza ní vzni ku a od stra ňo va ní
ná sled kov sta vu nú dze usta no vu je vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo po do ho de
s Mi nis ter stvom vnút ra Slo ven skej re pub li ky.

PIA  TA  ČASŤ
PÔ SOB NOSŤ OR GÁ NOV ŠTÁT NEJ SPRÁ VY

A OBCE A VÝ KON ŠTÁT NE HO DO ZO RU

§ 29

Mi nis ter stvo

(1) Mi nis ter stvo
a) za bez pe ču je pl ne nie zá väz kov vy plý va jú cich z me -

dzi ná rod ných zmlúv a zá väz kov vy plý va jú cich
z člen stva v me dzi ná rod ných or ga ni zá ciách v roz sa -
hu po ve re nia vlá dou,

b) vy pra cú va dlho do bú kon cep ciu Ener ge tic kej po li ti -
ky Slo ven skej re pub li ky, kto rej sú čas �ou je aj roz voj
te pel nej ener ge ti ky; me to dic ky usmer ňu je tvor bu
kon cep cie roz vo ja obcí v ob las ti te pel nej ener ge ti ky,

c) uplat ňu je opat re nia na zvý še nie ener ge tic kej efek -
tív nos ti no vých te pel ných za ria de ní a na zvý še nie
hos po dár nos ti jest vu jú cich sús tav te pel ných za ria -
de ní, 

d) vy dá va vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy na vy ko -
na nie usta no ve ní § 4 ods. 6, § 15 ods. 3, § 16 ods. 2
a § 28 ods. 6 toh to zá ko na.

(2) Mi nis ter stvo roz ho du je 
a) o vy da ní osved če nia na vý stav bu sús ta vy te pel ných

za ria de ní s cel ko vým in šta lo va ným te pel ným vý ko -
nom 10 MW a viac,

b) o vy da ní osved če nia o vy ko na ní skúš ky od bor nej
spô so bi los ti pod ¾a § 4 ods. 1.

§ 30

Úrad

Úrad
a) vy dá va, mení a zru šu je po vo le nia na pod ni ka nie v te -

pel nej ener ge ti ke pod ¾a § 5 až 9,
b) vy ko ná va ce no vú re gu lá ciu vo vý ro be, dis tri bú cii

a do dáv ke tep la pod ¾a oso bit né ho pred pi su,14)
c) pos ky tu je mi nis ter stvu a Štát nej ener ge tic kej

inšpekcií20) (ïa lej len „in špek cia“) je den krát za štvr�
roka in for má cie o po vo le niach,

d) rie ši pre vádz ko va nie a za bez pe če nie zá so bo va nia
tep lom, ak dô jde k zá ni ku po vo le nia ale bo zru še niu
po vo le nia pod ¾a § 9 ods. 4.

§ 31

Obec

Obec
a) za bez pe ču je vy pra cú va nie kon cep cie roz vo ja obce

v te pel nej ener ge ti ke v sú la de s dlho do bou kon cep -
ciou Ener ge tic kej po li ti ky Slo ven skej re pub li ky
a v roz sa hu me to dic ké ho usmer ne nia mi nis ter stva,
ak na jej úze mí pô so bí do dá va te¾ ale bo od be ra te¾, kto -
rý roz po čí ta va množ stvo do da né ho tep la ko neč né mu
spot re bi te ¾o vi; kon cep cia roz vo ja obce v te pel nej
ener ge ti ke sa po schvá le ní obec ným za stu pi te¾ stvom
stá va sú čas �ou zá väz nej čas ti územ nop lá no va cej do -
ku men tá cie obce; do dvoch ro kov od na do bud nu tia
účin nos ti zá ko na musí by� kon cep cia ob cou vy pra co -
va ná,

b) roz ho du je o vy da ní po vo le nia o sú la de na vr ho va nej
vý stav by sús ta vy te pel ných za ria de ní s cel ko vým in -
šta lo va ným te pel ným vý ko nom do 10 MW s kon cep -
ciou roz vo ja obce v te pel nej ener ge ti ke,

c) roz ho du je o vy da ní po tvr de nia o sú la de po ža do va né -
ho pred me tu pod ni ka nia s kon cep ciou roz vo ja obce
v te pel nej ener ge ti ke fy zic kým oso bám ale bo práv -
nic kým oso bám, kto ré žia da jú o vy da nie po vo le nia,

d) je opráv ne ná od dr ži te ¾a po vo le nia po ža do va� in for -
má cie o sta ve a mož nos ti roz vo ja sús ta vy te pel ných
za ria de ní,

e) vy dá va prí kaz na vec né pl ne nie fy zic kým oso bám
ale bo práv nic kým oso bám a na osob né úko ny fy zic -
kým oso bám v sú vis los ti s vy hlá se ním sta vu nú dze
v te pel nej ener ge ti ke; na vy dá va nie toh to prí ka zu sa
ne vz�a hu je vše obec ný pred pis o správ nom ko na -
ní,21)

f) uspo ko ju je prá vo na ná hra du ško dy, ušlej mzdy ale -
bo ušlé ho zis ku, ako aj prá vo na ná hra du pre u ká za -
te¾ ných ná kla dov, kto ré fy zic kej oso be ale bo práv -
nic kej oso be vznik li v sú vis los ti s pl ne ním prí ka zu
pod ¾a pís me na e), ak si ich uplat ňu je; vý dav ky spo je -
né s uspo ko je ním prá va si obec uplat ní u oso by, kto -
rá stav nú dze v te pel nej ener ge ti ke spô so bi la, ak ta -
ká oso ba nie je, vý dav ky s uspo ko je ním prá va si obec 
uplat ní na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven skej re pub li -
ky. 

§ 32

Štát ny do zor

Štát ny do zor nad do dr žia va ním usta no ve ní toh to zá -
ko na vy ko ná va inšpekcia20) pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.22) Po ru še nie usta no ve ní toh to zá ko na je správ nym
de lik tom, za kto rý in špek cia ukla dá po ku ty pod ¾a § 35.
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20) Zá kon č. 656/2004 Z. z.
21) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
22) § 65 zá ko na č. 656/2004 Z. z.



ŠIES  TA  ČASŤ

PRÁ VA A PO VIN NOS TI FY ZIC KÝCH OSÔB
A PRÁV NIC KÝCH OSÔB, KTO RÝCH PRÁ VA,

PRÁ VOM CHRÁ NE NÉ ZÁ UJ MY ALE BO PO VIN NOS TI
MÔŽU BYŤ DOTK NU TÉ VÝ KO NOM PRÁV

A PO VIN NOS TÍ ÚČAST NÍ KOV TRHU S TEP LOM

§ 33

Prá va a po vin nos ti fy zic kých
osôb a práv nic kých osôb

(1) Fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba majú prá vo 
a) na pri me ra nú ná hra du za ob me dze nie vý ko nu vlast -

níc ke ho prá va, kto ré vznik lo zria de ním ochran né ho
pás ma, a za vstup na ich ne hnu te¾ nos� na účel vy ko -
na nia re kon štruk cie, opráv a údrž by sús ta vy te pel -
ných za ria de ní,

b) v prí pa de vy hlá se nia sta vu nú dze v te pel nej ener ge -
ti ke na ná hra du sku toč nej ško dy, kto rá im vznik la
vec ným pl ne ním, a na ná hra du ušlé ho zis ku,18) ak
ko na la na zá kla de prí ka zu. 

(2) Fy zic ká oso ba má prá vo aj na ná hra du ušlej mzdy
ale bo ušlé ho zis ku a pod ¾a oso bit né ho predpisu23) na
ná hra du pre u ká za te¾ ných ná kla dov vy na lo že ných na
stra vo va nie a uby to va nie; prá vo na ná hra du ško dy,
ušlej mzdy ale bo ušlé ho zis ku, ako aj prá vo na ná hra du 
pre u ká za te¾ ných ná kla dov vy na lo že ných na stra vo va -
nie a uby to va nie si fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba 
uplat ňuje u or gá nu, kto rý stav nú dze vy hlá sil. 

(3) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba je po vin ná
a) umož ni� vstup na ne hnu te¾ nos ti, kto rých je vlast ní -

kom ale bo správ com, na účel vy ko na nia re kon štruk -
cie, opráv a údrž by sús ta vy te pel ných za ria de ní,

b) zdr ža� sa akých ko¾ vek čin nos tí, kto ré môžu ohroz i�
bez peč nos� a pre vádz ky schop nos� sús ta vy te pel -
ných za ria de ní vrá ta ne vý stav by ob jektov a za ria de -
ní a vý sad by tr va lých po ras tov v ochran nom pás me,

c) umož ni� kon tro lu štát ne mu do zo ru v prie sto roch,
o kto rých sa štát ny do zor dom nie va, že sa v nich vy -
ko ná va čin nos� pri vý ro be a do dáv ke tep la bez po vo -
le nia,

d) v sú vis los ti s vy ko ná va ným do zo rom pos kyt nú� štát -
ne mu do zo ru prí sluš né do kla dy a úda je sú vi sia ce
s pre ve ro va nou čin nos �ou.

(4) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba je po vin ná
pos kyt nú� vec né pl ne nie po vy hlá se ní sta vu nú dze v te -
pel nej ener ge ti ke na zá kla de prí ka zu or gá nu, kto rý
stav nú dze vy hlá sil.

(5) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je
vlast ní kom čas ti sús ta vy te pel ných za ria de ní, kto rá nie 
je ve rej ným roz vo dom tep la, je po vy hlá se ní sta vu nú -
dze po vin ná 
a) umož ni� dis tri bú ciu tep la a tep lej úžit ko vej vody od -

be ra te ¾om ale bo ko neč ným spot re bi te ¾om pros tred -
níc tvom čas ti te pel nej sús ta vy, kto rej je vlast ní kom,

b) udr žia va� sús ta vu te pel ných za ria de ní v pre vádz ky -
schop nom sta ve,

c) umož ni� dr ži te ¾o vi po vo le nia na roz vod tep la do čas -

né pri po je nie k sús ta ve te pel ných za ria de ní, kto rých 
je vlast ní kom.

(6) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá je
vlast ní kom sús ta vy te pel ných za ria de ní ale bo jej čas ti,
kto rú pre sta la po u ží va� na účel, na kto rý bola zria de ná, 
a ani ju ne po u ží va na iné úče ly vo vý ro be a roz vo de tep -
la, je po vin ná ju po núk nu� inej fy zic kej oso be ale bo
práv nic kej oso be na pre vádz ko va nie ale bo do sprá vy,
ale bo na pre vod vlast níc tva na účel za bez pe če nia do -
dáv ky tep la na vy me dze nom úze mí. Ak ne dô jde k pre -
vo du vlast níc tva ale bo k do ho de o pre vádz ko va ní ale bo
o vý ko ne sprá vy sús ta vy te pel ných za ria de ní ale bo jej
čas ti do jed né ho roka odo dňa, keï sa pre sta la po u ží va� 
na účel, na kto rý bola zria de ná, je fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba pod ¾a pr vej vety po vin ná ju na vlast né
ná kla dy od strá ni�; pri tom je po vin ná do dr ža� po žia dav -
ky na ochra nu ži vot né ho pros tre dia.

§ 34

Vec né pl ne nie

(1) Vec ným pl ne ním sa na úče ly toh to zá ko na ro zu -
me jú vec né pros tried ky pos kyt nu té v sú vis los ti s vy hlá -
se ním sta vu nú dze v te pel nej ener ge ti ke, pot reb né na
od strá ne nie prí čin a ná sled kov, kto ré sú vi sia s ob me -
dze ním ale bo pre ru še ním do dá vok tep la, ale bo vy ra de -
ním sús ta vy te pel ných za ria de ní z čin nos ti.

(2) Pri uk la da ní vec né ho pl ne nia tre ba pri hlia da� na
to, aby sa ich ulo že ním ne ohro zi li a ne po ško di li ži vot né
pot re by toho, kto vec pos ky tol (ïa lej len „pos ky to va -
te¾“), jeho ro di ny a riad na pre vádz ka jeho hos po dár -
skych za ria de ní.

(3) Vec né pros tried ky, kto ré sa pos ky tli ako vec né pl -
ne nia pod ¾a od se ku 1, sa po od strá ne ní sta vu nú dze
vrá tia pos ky to va te ¾o vi v sta ve, v akom boli pos kyt nu té. 

(4) Ak ne mož no vec ný pros trie dok pod ¾a od se ku 3
vrá ti�, pos kyt ne sa fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso -
be vec né pl ne nie rov na ké ho dru hu a rov na kej hod no ty
ale bo sa mu vy pla tí ná hra da v pe nia zoch. Toto prá vo
pos ky to va te ¾a uspo ko jí or gán, kto rý vec né pl ne nie na -
ria dil, prí pad ne ten, kto ško du na pos kyt nu tom vec -
nom pros tried ku spô so bil.

SIED MA ČASŤ
SPRÁV NE DE LIK TY

Po ku ty

§ 35

(1) In špek cia ulo ží po ku tu
a) od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk fy zic kej oso be ale bo

práv nic kej oso be, kto rá pod ni ká v te pel nej ener ge ti -
ke bez po vo le nia ale bo v roz po re s vy da ným po vo le -
ním ale bo kto rá usku toč ní vý stav bu sús ta vy te pel -
ných za ria de ní bez vy da né ho osved če nia pod ¾a § 12
ods. 1,

b) od 50 000 Sk do 500 000 Sk za po ru še nie po vin nos tí
vy plý va jú cich z § 10 ods. 2, § 12 ods. 6, § 15 ods. 1
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23) Zá kon č. 283/2002 Z.z. o ces tov ných ná hra dách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



a 2, § 17 ods. 1, 2 a 3, § 18 ods. 1, 2 a 3, § 19 ods. 2
a 3, § 21, § 24 ods. 3, § 25 ods. 2 a ods. 3 písm. a),
§ 26 ods. 3, § 33 ods. 4 a 5 a § 36 ods. 7 a 9,

c) od 10 000 Sk do 100 000 Sk za po ru še nie usta no ve ní 
§ 17 ods. 4, § 18 ods. 4 a 5, § 25 ods. 3 písm. b), § 26
ods. 2 a § 33 ods. 3, 

d) od 500 Sk do 5 000 Sk za po ru še nie usta no ve ní § 17
ods. 5 a § 18 ods. 6.

(2) In špek cia môže ulo ži� po ku tu od 50 000 Sk do
500 000 Sk za po ru še nie po vin nos tí vy plý va jú cich
z § 25 ods. 1.

(3) Pri ur če ní výš ky po ku ty sa pri hlia da naj mä na zá -
važ nos�, spô sob, čas tr va nia, mie ru za vi ne nia a mož né
ná sled ky po ru še nia po vin nos tí. Pri opa ko va nom po ru -
še ní mož no po ku tu zvý ši� až na dvoj ná so bok.

(4) In špek cia ulo ží po ku tu do dvoch ro kov odo dňa,
keï zis ti la po ru še nie zá ko nom usta no ve ných po vin -
nos tí fy zic ký mi oso ba mi ale bo práv nic ký mi oso ba mi,
naj ne skôr však do troch ro kov od ich po ru še nia.

(5) Vý no sy z po kút sú príj mom štát ne ho roz po čtu; ich 
sprá vu vy ko ná va in špek cia.

ÔSMA ČASŤ

OCHRAN NÉ PÁS MA 

§ 36

(1) Na ochra nu sús ta vy te pel ných za ria de ní sa zria -
ïu jú ochran né pás ma. 

(2) Ochran né pás mo je prie stor v bez pros tred nej blíz -
kos ti te pel né ho za ria de nia, kto rý je ur če ný na za bez pe -
če nie jeho spo ¾ah li vej a ply nu lej pre vádz ky a na za bez -
pe če nie ochra ny ži vo ta, zdra via osôb a ma jet ku. 

(3) Ochran né pás mo za ria de ní na vý ro bu ale bo roz -
vod tep la po odo vzdá va ciu sta ni cu tep la je vy me dze né
zvis lý mi ro vi na mi ve de ný mi po jeho obi dvoch stra nách
vo vo do rov nej vzdia le nos ti me ra nej kol mo na toto za -
ria de nie. Táto vzdia le nos� je 
a) v za sta va nom úze mí na kaž dú stra nu 1 m,
b) mimo za sta va né ho úze mia na jed nu stra nu 3 m a na

dru hú stra nu 1 m, pod ¾a ur če nia dr ži te ¾a po vo le nia
na roz vod tep la.

(4) Ochran né pás mo odo vzdá va cej sta ni ce tep la je vy -
me dze né zvis lý mi ro vi na mi ve de ný mi vo vo do rov nej
vzdia le nos ti 3 m kol mo na oplo te nú ale bo na ob mu ro -
va nú hra ni cu ob jektu sta ni ce; odo vzdá va cou sta ni cou
sa ro zu mie čas� sús ta vy te pel ných za ria de ní, kto rá slú -
ži na zme nu pa ra met rov (naj mä tla ku a tep lo ty) odo -
vzda nej tep lo nos nej lát ky, na hod no ty a úče ly pot reb né
na jeho ïal šie vy u ži tie (naj mä dis tri bú ciu, prí pra vu
tep lej úžit ko vej vody a na tech no lo gic ké úče ly).

(5) Ochran né pás mo roz vo du tep la za odo vzdá va cou
sta ni cou je vy me dze né zvis lý mi ro vi na mi ve de ný mi po
jeho obi dvoch stra nách vo vo do rov nej vzdia le nos ti me -
ra nej kol mo na toto za ria de nie len v prí pa de, že by moh -
lo dôjs� k ohroz e niu ply nu los ti do dáv ky tep la a bez peč -
nos ti pre vádz ky za ria de nia, a to naj viac 
a) v za sta va nom úze mí na kaž dú stra nu 1m, 
b) mimo za sta va né ho úze mia na jed nu stra nu 3 m a na

dru hú stra nu 1 m, pod ¾a ur če nia dr ži te ¾a po vo le nia
na roz vod tep la.

(6) Ak sú za ria de nia roz vo du tep la ve de né v tech nic -
kom su te ré ne bu dov ale bo v ko lek to re in ži nier skych
sie tí ale bo ak je odo vzdá va cia sta ni ca tep la umies tne ná 
pria mo v bu do ve, ochran né pás mo sa ne vy me dzu je.

(7) V ochran ných pás mach je bez pred chá dza jú ce ho
pí som né ho sú hla su dr ži te ¾a po vo le nia na roz vod tep la
za ká za né vy ko ná va� 
a) čin nos ti, kto ré by moh li ohroz i� sús ta vu te pel ných

za ria de ní, ply nu los� a bez peč nos� jej pre vádz ky
a údrž by ale bo pri kto rých by moh la by� ohroz e ná
bez peč nos� osôb, ži vot ale bo zdra vie osôb a ma je tok
(naj mä prá ce s hor ¾a vi na mi a vý buš ni na mi ale bo ich
usklad ňo va nie, pre jaz dy �až kých me cha niz mov), 

b) sta veb né prá ce a vý sad bu tr va lých po ras tov.

(8) Pred chá dza jú ci sú hlas pod ¾a od se ku 7 musí ob sa -
ho va� pod mien ky, za akých bol ude le ný, a pri kla dá sa
k ná vr hu na územ né roz hod nu tie ale bo k žia dos ti o sta -
veb né po vo le nie; sta veb ný úrad pod mien ky toh to sú -
hla su ne pre skú ma va. 

(9) V prie sto re bez pros tred ne nad vä zu jú com na
ochranné pás ma je za ká za né umies tňo va� stav by,
tech nic ké za ria de nia ale bo vy ko ná va� čin nos ti, kto ré
by moh li ohroz i� sús ta vu te pel ných za ria de ní ale bo ply -
nu los�, a bez peč nos� jej pre vádz ky (naj mä vý stavbu
ply no je mov sto žia rov, vy ko ná va nie tr ha cích a bú ra cích 
prác).

(10) Po vin nos ti a ob me dze nia v ochran ných pás mach
a v prie sto re bez pros tred ne nad vä zu jú com na ochran -
né pás ma vzni ka jú dňom, keï územ né roz hod nu tie
o umies tne ní sús ta vy te pel ných za ria de ní na do bud lo
prá vo plat nos�, a za ni ka jú dňom lik vi dá cie tých to  sú -
stav te pel ných za ria de ní ale bo ich čas tí.

DE V IA  TA  ČASŤ
SPO LOČ NÉ A PRE CHOD NÉ

USTA NO VE NIA

§ 37

Vz�ah zá ko na k vše obec né mu
pred pi su o správ nom ko na ní

Na roz ho do va nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je vše -
obec ný pred pis o správ nom ko na ní,21) ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

§ 38

Pre chod né usta no ve nia

(1) Li cen cie ale bo osved če nia o re gis trá cii vy da né
pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu jú za po vo le nia
pod ¾a toh to zá ko na a ostá vajú v plat nos ti dva roky po
na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na.

(2) Dr ži te lia po vo le nia pod ¾a od se ku 1, na kto rých sa
ne vz�a hu je ozna mo va cia po vin nos� pod ¾a § 11, sú po -
vin ní naj ne skôr v le ho te 60 dní pred uply nu tím plat -
nos ti po vo le nia po žia da� o vy da nie po vo le nia pod ¾a toh -
to zá ko na.

(3) Osved če nia o od bor nej spô so bi los ti vy da né pod ¾a

Čiastka 277 Zbierka zákonov č. 657/2004 Strana 6551



do te raj ších pred pi sov zos tá va jú v plat nos ti do 31. de -
cem bra 2005.

(4) Opráv ne nia k cu dzím ne hnu te¾ nos tiam, ako aj
ob me dze nia ich uží va nia, kto ré vznik li pred účin nos -
�ou toh to zá ko na, zos tá va jú ne do tknu té.

(5) Ochran né pás ma vy tý če né pod ¾a do te raj ších
pred pi sov a vý nim ky z nich zos tá va jú za cho va né aj po
na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na.

(6) V ko na niach o ulo že ní po ku ty za po ru še nie po vin -
nos tí pri pod ni ka ní v te pel nej ener ge ti ke za ča tých pred
na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na sa po stu pu je

pod ¾a do te raj ších pred pi sov; tie to ko na nia do kon čí ten
or gán, kto rý ich za čal.

(7) Zmlu vy o do dáv ke tep la uza tvo re né pred účin nos -
�ou toh to zá ko na zos tá va jú v plat nos ti je den rok od na -
do bud nu tia jeho účin nos ti. Zmluv ní part ne ri sú po vin -
ní da� zmlu vy do sú la du s tým to zá ko nom do jed né ho
roka od na do bud nu tia jeho účin nos ti, inak strá ca jú
plat nos�. 

§ 39

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005
okrem usta no ve nia § 17 ods. 1 písm. b), kto ré na do -
bud ne účin nos� 1. ja nu ára 2007.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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