Usmernenie k § 29 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike,
plynárenstve, tepelnej energetike alebo vo vodárenstve, a má úradom vydané cenové
rozhodnutie, je podľa § 29 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
(ďalej len „zákon o regulácii“) povinný oznámiť úradu písomne alebo v elektronickej podobe
každú zákazku, ktorá sa týka regulovanej činnosti a ktorej hodnota je vyššia ako 300 000 eur
bez DPH, najneskôr 30 dní po jej realizácii (odovzdaní predmetu zákazky). Oznamovacia
povinnosť podľa § 29 ods. 4 zákona o regulácii sa zároveň nevzťahuje na regulované
subjekty, ktoré vykonávajú regulované činnosti v elektroenergetike alebo plynárenstve
a sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, nakoľko tieto subjekty postupujú
pri obstarávaní a oznamovaní zákazky podľa § 29 ods. 2, 3 a 5 zákona o regulácii.
Ak sa jedná o zákazku, ktorá sa pravidelne opakuje alebo obnovuje v dohodnutej
lehote alebo sa plní na základe rámcovej zmluvy, regulovaný subjekt oznámi zákazku, ktorej
predpokladaná hodnota je vyššia ako 300 000 eur, vždy na konci januára za predchádzajúci
kalendárny rok. V oznámení regulovaný subjekt uvedie plnenie predmetnej zákazky súhrnne
za všetky plnenia uskutočnené v predchádzajúcom kalendárnom roku (fakturované na základe
zmluvy od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka).
Regulovaný subjekt zašle úradu oznámenie podľa vyššie uvedeného paragrafu
na tlačive „Oznámenie o realizácii zákazky“, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu
v časti
Informačný
servis
/
Informácie
a usmernenia
(link:
http://www.urso.gov.sk/?q=Informa%C4%8Dn%C3%BD%20servis/Inform%C3%A1cie%20
a%20usmernenia).
Na tlačive „Oznámenie o realizácii zákazky“ regulovaný subjekt vyplní nasledujúce
údaje:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popis zákazky: stručný popis dodaného tovaru, uskutočnených stavebných prác alebo
poskytnutej služby, ktorá bola realizovaná,
Predpokladaná hodnota zákazky: celková predpokladaná hodnota zákazky
dohodnutá v zmluve uvedená v eurách bez DPH; pri čiastkových dodávkach sa uvedie
suma za všetky dodávky spolu, ak je známa; ak ide o rámcovú zmluvu, táto hodnota sa
uvedie za celé obdobie jej trvania,
Platnosť zmluvy: obdobie platnosti zmluvy vyjadrené dátumom,
Realizátor zákazky: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizátora; v prípade
fyzickej osoby (podnikateľa) meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO,
Fakturovaná suma zákazky: výsledná suma zákazky bez DPH po realizácii, ktorá
zohľadňuje všetky vynaložené náklady v eurách; v prípade čiastkových dodávok sa
uvedie suma za obdobie uvedené v bodoch 9 a 10,
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia zákazky: vyjadrené napr. v kusoch, m2, m3,
kWh, tonách, FTE a pod.,
Jednotka: príslušná jednotka, v ktorej je uvedené množstvo, objem alebo rozsah
plnenia,
Zmeny počas realizácie zákazky: zdôvodnenie zmien, ktoré nastali v priebehu
realizácie zákazky, vrátane ich finančného vyjadrenia,

9.
10.

Dátum zahájenia zákazky: dátum začatia realizácie zákazky; v prípade čiastkového
plnenia dátum začiatku oznamovaného plnenia,
Dátum ukončenia zákazky: dátum ukončenia realizácie zákazky (odovzdania
predmetu zákazky); v prípade čiastkového plnenia dátum konca oznamovaného
plnenia.

Oznámenie o realizácii zákazky sa zasiela na adresu Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví, Odbor monitoringu a analýz, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin alebo elektronicky
na mailovú adresu osa@urso.gov.sk.

Bratislava,

