Oznámenie v súvislosti s novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pre zraniteľných
odberateľov

V kontexte novej legislatívnej úpravy, ktorú schválila NR SR, upozorňujeme odberateľov na blížiaci sa
dôležitý termín - 30. 4. 2022, do ktorého má:
a) každý zraniteľný odberateľ, ktorý dnes odoberá elektrinu alebo plyn za ceny podliehajúce
cenovej regulácii, právo aktívne prejaviť záujem o využívanie cenovo neregulovaného
produktu od 1. 1. 2023,
b) zraniteľný odberateľ mimo domácnosti, ktorý dnes odoberá elektrinu alebo plyn za ceny
nepodliehajúce cenovej regulácii, právo aktívne prejaviť záujem o využívanie cenovo
regulovaného produktu od 1. 1. 2023.
Vyššie uvedené právo sa vzťahuje na zraniteľných odberateľov vymedzených v zmysle § 3 písm.
a) desiateho bodu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“):


10.1. odberateľ elektriny v domácnosti,



10.2. odberateľ plynu v domácnosti,



10.3. odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za
predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,



10.4. odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci
rok najviac 100 000 kWh,



10.5. odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 10.3., ktorý
odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra
sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately,



10.6. odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 10.4., ktorý
odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych
služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,



10.7. skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre
domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou
správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou
vodou.

Pre úplnosť tiež uvádzame relevantné ustanovenie § 96 g zákona o energetike, ktoré obsahuje
prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022:
„(1) Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované
úradom podľa osobitného predpisu2) uzatvorené na dobu neurčitú alebo na dobu určitú presahujúcu
31._december_2022 so zraniteľnými odberateľmi sa považujú za zmluvy o združenej dodávke elektriny
za ceny regulované úradom a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom uzavreté
na dobu určitú do 31._decembra_2022. Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 30. apríla 2022 prejav vôle
ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej
dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru 2022, zmluva sa obnovuje na kalendárny
rok 2023. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9.
(2) Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce

cenovej regulácii uzatvorené na dobu presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi
podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. zostávajú nedotknuté. Ak zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm.
a) bodov 10.3. až 10.7. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o
združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. apríla 2022 uplatniť
právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného
predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.“
Pre uplatnenie práva na regulovanú alebo neregulovanú cenu s účinnosťou od 1. 1. 2023 je
potrebné zo strany odberateľa zaslať žiadosť alebo vyplniť relevantný formulár zverejnený na
webovom sídle www.sse.sk a doručiť ho do spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej
SSE) poštou, e-mailom alebo osobne do akéhokoľvek kontaktného miesta SSE.
Zaradenie a vyradenie z alebo do regulovaného segmentu upravuje zákon o energetike, bez splnenia
zákonom ustanovených podmienok nemožno žiadosti vyhovieť.

