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Postup pri plnení  oznamovacej  povinnosti  pri poskytovaní  garantovanej 

energetickej služby  

 
 

Podľa § 19 ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon“)  je  poskytovateľ  garantovanej  energetickej  služby 

povinný oznámiť Ministerstvu hospodárstva SR do 30 dní začiatok, zmenu alebo ukončenie 

poskytovania garantovanej energetickej služby. 
 

Garantovanú energetickú službu môže vykonávať podľa § 19 ods. 1 zákona: 
a)   držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej 

služby podľa § 19 ods. 3 zákona, 
b)   energetický audítor podľa § 12 ods. 1 zákona, alebo 
c)  osoba,  ktorá  má  trvalý  pobyt  alebo  sídlo  na  území  iného  členského  štátu                             

EÚ  alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom 

priestore, ak je držiteľom  oprávnenia  na  poskytovanie  garantovanej  energetickej  

služby v danom štáte. 

 
Garantovanú energetickú službu možno podľa § 19 ods. 2 zákona vykonávať ako: 

a)   podnikanie, 

b)   zamestnanec  fyzickej  osoby  –  podnikateľa,  alebo  právnickej  osoby,  ktorá  vykonáva 

činnosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby ako podnikanie. 

 
Postup: 

 

1.   Zabezpečenie odborne spôsobilej osoby buď: 

a.   vykonaním  skúšky  odbornej  spôsobilosti  na  výkon  činnosti  poskytovateľa 

garantovanej energetickej služby, 

b.   vykonaním  skúšky  odbornej  spôsobilosti  na  výkon  činnosti  energetického 

audítora, alebo 

c.   zamestnaním osoby s odbornou spôsobilosťou podľa písmen a) alebo b). 

 
2.   Poskytovateľ    garantovanej    energetickej    služby    s  právoplatným     osvedčením 

o odbornej   spôsobilosti   poskytovateľa    garantovanej   energetickej   služby   alebo   

o odbornej spôsobilosti energetického audítora požiada na príslušnom živnostenskom 

úrade  o zapísanie  viazanej  živnosti  v skupine  213-Stavebníctvo,  poradové  číslo  15a. 

Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie. 

 
3.   Po   obdržaní   živnostenského   oprávnenia   poskytovateľ   garantovanej   energetickej 

služby vyplní formulár, ktorý je zverejnený v prílohe č. 3 (fyzická osoba – podnikateľ) 

alebo  v prílohe  č.  4  (právnická osoba)  vyhlášky MH  SR č.  99/2015  Z.  z.,  ktorou  

sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej 

energetickej služby. 

 
4.   Vyplnený a podpísaný formulár  zašle  poskytovateľ  garantovanej  energetickej  služby 

na MH SR na adresu: 

 
Ministerstvo hospodárstva SR  

Sekcia energetiky 

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212
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Upozornenie: 
 

1.   Podľa  §  32  ods.  18  zákona  je  každý  poskytovateľ  garantovanej  energetickej  služby 

podľa § 19 zákona, ktorý túto činnosť vykonával aj pred nadobudnutím účinnosti tohto 

zákona,  t.j.  pred  1.12.2014,  povinný najneskôr  od  1.1.2016  poskytovať  garantovanú 

energetickú službu iba podľa tohto zákona. Preto je potrebné, aby každý poskytovateľ 

garantovanej  energetickej  služby  oznámil  do  31.12.2015  poskytovanie  garantovanej 

energetickej    služby    na    Ministerstvo    hospodárstva SR    a bol    zapísaný                                 

v zozname poskytovateľov garantovanej energetickej služby. 
 

 

2.   Podľa  §  32  ods.  19  zákona  je  potrebné  zabezpečiť,  aby  zmluvy  o energetickej 

efektívnosti uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, t.j. pred 1.12.2014, 

boli od 1.1.2016 v súlade s týmto zákonom. 
 

 

3.   Poskytovanie podpornej energetickej služby na území Slovenskej republiky je voľnou 

živnosťou, preto je potrebné zároveň splniť všetky relevantné podmienky ustanovené 

obchodným zákonníkom a živnostenským zákonom. 


