
 

 

TABUĽKA ZHODY 

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z  25. 

októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS 

a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 

304, 22.11.2011) 

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského 

prostredia 

 

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho                          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Článok 

(Č, O, 

V, P) 

Text Spôsob 

transpozície 

Číslo Článok 

(Č, §, O, 

V, P) 

Text Zhoda Poznámky 



 

 

Č:6 

O:2 

Odsek 1 sa vzťahuje aj na zmluvy na dodávku 

vody, plynu alebo elektriny, v rámci ktorých 

predaj nie je obmedzený objemom ani 

stanoveným množstvom, zmluvy na 

poskytovanie ústredného kúrenia alebo na 

poskytovanie digitálneho obsahu 

nedodávaného na hmotnom nosiči. 

N Zákon č. 

102/2014 

Z. z.  

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 

251/2012 

Z. z. + 

Návrh 

zákona 

§:3 

O:3 

 

 

 

 

 

 

 

§:17a 

O:4 

(3) Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa 

primerane vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím 

zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu 

nedodávaného na hmotnom nosiči. 

 

 

 

 

 

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný 

poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo 

odberateľovi plynu v domácnosti pred uzavretím zmluvy 

o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej 

dodávke plynu alebo ak sa tá uzatvára na základe 

požiadavky odberateľa elektriny v domácnosti alebo 

odberateľa plynu v domácnosti na uzavretie zmluvy pred 

tým, ako odberateľ elektriny v domácnosti alebo 

odberateľ plynu v domácnosti odošle požiadavku na 

uzavretie zmluvy, okrem informácií podľa § 17 ods. 1 

písm. a) aj informáciu o 

a) cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, 

ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o 

číslo služby so zvýšenou tarifou, 

b) platobných podmienkach, 

c) telefónnom čísle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa 

plynu a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt 

odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu 

v domácnosti s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom 

plynu, najmä adresu elektronickej pošty a číslo faxu, 

d) postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií a 

podnetov odberateľov elektriny v domácnosti alebo 

odberateľov plynu v domácnosti, 

e) existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa 

dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zaviazal 

dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže odberateľ 

elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v 

domácnosti s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, 

f) minimálnej dĺžke trvania záväzkov odberateľa elektriny 

v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti 

Ú  



 

 

vyplývajúcich zo zmluvy o združenej dodávke elektriny 

alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, ak zo zmluvy o 

združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej 

dodávke plynu vyplýva pre odberateľa elektriny v 

domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti taký 

záväzok. 

 
LEGENDA: 

V stĺpci (1): 

Č – článok 

O – odsek 

V – veta 

P – číslo (písmeno) 

 

V stĺpci (3): 

N – bežná transpozícia 

O – transpozícia s možnosťou voľby 

D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) 

n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje 

V stĺpci (5): 

Č – článok 

§ – paragraf 

O – odsek 

V – veta 

P – písmeno (číslo) 

V stĺpci (7): 

Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, 

správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou 

infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti) 

Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je 

splnená) 

Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo 

k prebratiu dôjde v budúcnosti) 

n.   N – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je 

potrebné ho prebrať) 

 


