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         k bodu č. 16 

 

 

Stanovisko ZMOS 

k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

 

Všeobecne k materiálu: 

Cieľom návrhu zákona je uloženie povinností týkajúcich sa uskladňovania plynu v zásobníkoch. 

Návrh zákona reaguje na možné riziká pri dodávke plynu z tretích krajín ako aj na iniciatívu 

Európskej komisie, ktorá bola pripravená s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu.   

 Dňa 30. júna 2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1032 z 29. júna 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/1938 

a (ES) č. 715/2009, pokiaľ ide o uskladňovanie plynu (Ú. v. EÚ L 173, 30.6.2022).  

Cieľom uvedeného nariadenia je zabezpečiť naplnenie zásobníkov plynu v Európskej únii pre zimu 

2022/2023 na úrovni 80 %, pričom v ďalších rokoch sa počíta s naplnením na 90 %. Nariadenie 

vzniklo na základe skúseností zo zimy 2021/2022, kedy na jej začiatku bol zaznamenaný relatívne 

nízky objem uskladneného plynu v zásobníkoch členských štátov Európskej únie v porovnaní s 

predchádzajúcimi obdobiami. V spojení s rekordnými cenami plynu na trhu a vývojom situácie 

medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou vznikla napätá situácia v zásobovaní plynom. Vzhľadom na 

nutnosť dostatočnej prípravy na zimné obdobie vyzvala Európska komisia členské štátny na prijatie 

opatrení ešte pred vstupom nariadenia do platnosti. 

Návrh novely zákona č. 251/2012 Z. z. prináša tieto zmeny:  

- právnu úpravu skladovacej povinnosti – uskladnenie určeného množstva plynu v zásobníkoch na 

vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu s plynom,  

- právnu úpravu výkonu kontroly nad skladovacou povinnosťou,  

- právnu úpravu sankcií pre prípad neplnenia skladovacej povinnosti.  

Návrh novely zákona č. 250/2012 Z. z. prináša tieto zmeny:  

- rozšírenie cenovej regulácie v plynárenstve pre plnenie skladovacej povinnosti,  

- spôsob vykonávania cenovej regulácie pre prístup do zásobníka v súvislosti so skladovacou 

povinnosťou  

Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona 

nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správ, na životné prostredie, na informatizáciu 

spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, ani vplyv na manželstvo, 

rodičovstvo a rodinu.   

 



Pripomienky k materiálu: 

ZMOS k predloženému návrhu zákona uplatnil dve zásadné pripomienky, ktoré boli 

akceptované. 

 

V rámci rokovania HSR SR uplatňujeme ďalšie tri zásadné pripomienky: 

  

1/ zmenu regulovaných subjektov a ich rozšírenie vo vzťahu k samosprávam tak, aby sa aktuálny 

limit 100 megawattov nevzťahoval na samosprávu a jedno IČO, ale na každú budovu v organizácii 

samostatne,  minimálne v obciach do 500 obyvateľov, 

 

2/ zmenu regulovaných subjektov a ich rozšírenie vo vzťahu k samosprávam o čistiarne 

odpadových vôd, ktorých prevádzkovateľmi sú obce, 

 

3/ v rámci podpory prevádzky železničnej dopravy,  elektrickej MHD a lanových dráh navrhujeme 

zrušenie platieb za tarify za prevádzkovanie systému (TPS) v cene elektrickej energie, ktorá slúži 

na financovanie vyplácania doplatku za obnoviteľné zdroje energie vysokoúčinnej kombinovanej 

výroby elektriny a tepla, podporu výroby elektriny z domáceho uhlia a činností organizátora 

krátkodobého trhu s elektrinou. TPS predstavuje približne 20 % z ceny elektrickej energie. 

Ide o podporu ekologickejšieho spôsobu prepravy v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, 

Prešove a zároveň železničnej dopravy a lanových dráh využívajúcich elektrickú trakciu.  Význam: 

podpora zelenej ekologickej dopravy, odľahčenie cestnej dopravy a zároveň pri súčasne rastúcich 

cenách za el. energiu čiastočná kompenzácia nákladov ekologického spôsobu dopravy osôb 

a tovarov.   

 

Záver: ZMOS odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie po zapracovaní vyššie 

uvedených pripomienok. 

 

 

 

          Branislav Tréger  

           predseda ZMOS 

 


