
 

 

 
 
 
 

Dodatok č. 8  
k služobnému predpisu č. 02/2021  

 

           Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 6 písm. g) zákona                 
č. 250/2012  Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva tento 
dodatok k organizačnému poriadku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“): 

 

Čl. I 

Služobný predpis č. 02/2021 (organizačný poriadok) zo dňa 24. februára 2021 v znení 
dodatku č. 1 zo dňa 26. marca 2021,  dodatku č. 2 zo dňa 11. mája 2021, dodatku č. 3 zo dňa 
23. júna 2021, dodatku č. 4 zo dňa 24. augusta 2021, dodatku č. 5 zo dňa 16. novembra 2021, 
dodatku č. 6 zo dňa 28. januára 2022 a dodatku č. 7 zo dňa 23. februára 2022 sa mení a dopĺňa 
takto: 
 
1. Článok 31 vrátane nadpisu znie: 
 

„Článok 31 
Odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla 

1. Odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla plní úlohy 
v oblasti regulácie činnosti pri podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov                                     
a kombinovanej výroby elektriny a tepla (ďalej aj „OZE a KVET“) a vykonáva vonkajšie 
kontroly, na základe plánu kontrol, schváleného poradou vedenia úradu, doručených podaní 
 a podľa pokynov predsedu úradu v oblasti OZE a KVET.  

2. Odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla pripravuje 
návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa regulácie činností                                
vo väzbe na  podporu obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny 
a tepla. 

3. Odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla vykonáva 
svoju činnosť aj na detašovanom pracovisku zriadenom mimo sídla úradu, a to v Trenčíne, 
ul. Hurbanova 59. 

4. Odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla najmä  
a) vykonáva 

1. zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu                     
na účely cenovej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa daňového poriadku 
a zákona o sociálnom poistení, 

2. cenovú reguláciu v elektroenergetike podľa § 11 ods. 1 písm. a) a j), § 12, 14 a 17 
zákona o regulácii, spracovanie cenových návrhov, prípravu cenových rozhodnutí                      
a zabezpečuje ich zverejňovanie na webovom sídle úradu v súlade s § 14 ods. 12 zákona 
o regulácii;  výkon cenovej regulácie podľa § 11 ods. 1 písm. j) zákona o regulácii len 
v súvislosti s činnosťou dodávateľa poslednej inštancie podľa § 18a zákona                                   
č. 251/2012 Z. z., 
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3. podľa § 9 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o regulácii kontrolu dodržiavania zákona  
o regulácii, všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí úradu v oblasti 
OZE a KVET, prípadne v súvisiacich oblastiach, ak nie je daná kompetencia alebo 
nevykonáva kontrolu už iný organizačný útvar úradu v tej istej veci,  

4. kontrolu dodržiavania zákona č. 251/2012 Z. z., všeobecne záväzných právnych 
predpisov vydaných na jeho vykonanie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej úradu  
v § 90 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. a dodržiavania rozhodnutí úradu v oblasti                 
OZE a KVET, prípadne v súvisiacich oblastiach, ak nie je daná kompetencia alebo 
nevykonáva kontrolu už iný organizačný útvar úradu v tej istej veci, 

5. kontrolu plnenia kontrolou uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
v oblasti OZE a KVET, prípadne v súvisiacich oblastiach, ak nie je daná kompetencia 
alebo nevykonáva kontrolu už iný organizačný útvar úradu v tej istej veci, 

6. vyčísľovanie rozsahu získaného prospechu z nedodržania určeného spôsobu regulácie 
ceny alebo z nedodržania rozhodnutia o cene v oblasti OZE a KVET, prípadne 
v súvisiacich oblastiach. 

b) podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona o regulácii a podľa § 90 písm. b) zákona 
č. 251/2012 Z. z. ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených 
pri vykonávaní kontroly v oblasti OZE a KVET, prípadne v súvisiacich oblastiach, 

c) vykonáva dohľad nad zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa 
zákona č. 309/2009 Z. z.,  

d) vydáva  
1. potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode 

elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,  
2. stanoviská k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu  

elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW podľa § 12 ods. 6 zákona                           
č. 251/2012 Z. z., 

3. cenové rozhodnutia v súlade s § 14 ods. 11 zákona o regulácii, 
    e) ukladá pokuty na prvom stupni správneho konania za porušenie § 14 ods. 5 písm. b),  

§ 14 ods. 7, § 14 ods. 17 a § 29 ods. 1 písm. i) až k) a p) zákona o regulácii v pôsobnosti        
odboru. 

4. Odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla vykonáva 
ďalšie úlohy súvisiace s pôsobnosťou odboru.   

5. Odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla plní ďalšie 
úlohy podľa pokynov predsedu úradu a podpredsedu úradu.“ 

 
 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.  

 

V Bratislave 21. marca 2022 

 

                                                                    Andrej Juris 
                                                                     predseda a generálny tajomník 

                                                                     služobného úradu 
 


