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     Zoznam vydaných osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky v roku 2007

Číslo rozhodnutia
Žiadateľ

Umiestnenie 
zariadenia

Charakteristika 
zariadenia

Tepelný 
výkon (MW)

Elektrický 
výkon (MW)Dátum

1852/2006-3400
9. 1. 2007

Kosit, a. s., Rastislavova 98, 
043 46  Košice

Košice

výroba elektrickej 
energie z tepla získaného 

pri spaľovaní 
komunálneho odpadu 

v spaľovni 
kondenzačnou parnou 

turbínou

6

2321/2006-3400
30. 1. 2007

Rozvojová spoločnosť, a. s., 
Záhradnícka 72, 821 08  Bratislava

Bratislava - Dúbravka

kombinovaná výroba 
elektriny a tepla na báze 
plynových spaľovacích 

motorov

16

2267/2006-3400
31. 1. 2007

ORCO alfa, a. s., Zelená 10,
811 01  Bratislava

Považský Chlmec

kombinovaná výroba 
elektriny a tepla na báze 
plynových spaľovacích 

motorov

40

363/2006-3400
19.2.2007

Československá energetická
spoločnosť, a. s. 
Obchodná 5/9, 078 01  Sečovce

Trebišov

3 uhoľné bloky 
s fluidným spaľovaním 
po 240 MW = 720 MW, 

jeden paroplynový 
cyklus 165 MW

885 

24/2007-3400
19.2.2007

ENERGETIKA, s.r.o. 
Palisády 33
811 06  Bratislava

Chemko Strážske
kombinovaná výroba 

tepla a elektrickej 
energie

12,7 0,6

2358/2006-3400
8.3.2007

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Pod lipami 68
033 01  Liptovský Hrádok

Liptovský Hrádok
kombinovaná výroba,

kotol na biomasu
28 4,7
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1107/2007-3400
29.5.2007

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bysterecká 2180
026 80  Dolný Kubín

Chlórovacia stanica 
Oravice MVE 0,2

1440/2007-3400
30.8.2007

Vodohospodárska výstavba, š. p.
Karloveská č. 2
842 04  Bratislava

Vodné dielo Sereď - 
Hlohovec

VE Sereď
MVE Siladice

51,39
0,60

2198/2007-3400
30.8.2007

Poľnohospodárske družstvo 
VINOHRADY Choňkovce
072 63  Choňkovce

Choňkovce Bioplynová stanica 0,52 0,5

2479/2007-3400
14.9.2007

Liaharenský podnik Nitra, a. s.
949 01  Nitra – Párovské háje

Veľký Ďúr Bioplynová stanica 1,192 0,996

2309/2007-3400
17.9.2007

AT ABOV, s. r. o.
Slnečná 13
044 42  Rozhanovce

Rozhanovce Bioplynová stanica 0,347

2707/2007-3400
24.10.2007

Martinská teplárenská, a. s.
Robotnícka 17, 036 80  Martin

Martin
Prepojenie sústav CZT

Martin - Priekopa

2690/2007-3400
30.10.2007

Slovenské elektrárne, a.s.
Hraničná 12, 827 36  Bratislava

Dobšinský potok
Dobšiná - Vlachovo MVE 0,253

Kontaktná osoba: RNDr. Peter Šucha
                             sekcia energetiky MH SR

29.11.2007

4



                            

   MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA 
        SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

            Bratislava   15. októbra 2007
Číslo:        2011/2007 - 1000

ROZHODNUTIE č. 15/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) 
v spojení s § 33 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov 

r o z h o d l o   t a k t o:

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej  republiky vo všeobecnom hospodárskom 
záujme  a z dôvodu  bezpečnosti  dodávok  elektriny  výrobcovi  elektriny  -  spoločnosti 
Slovenské elektrárne,  a.s., so sídlom Hraničná 12, 827 36 Bratislava, IČO 35 829 052 
(ďalej len „výrobca elektriny“) ukladá počnúc dňom 1. januára 2008 tieto povinnosti 

a) vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v roku 2008 v objeme 1 957 GWh a dodávať 
elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2008 v objeme 1 717 GWh,

 
b) dodržať  podiel  vyrobenej  elektriny  z domáceho uhlia  vo výške  najviac  15 % na 

celkovej domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch,

c) dodržať cenu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia určenej Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví v súlade s § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky  v súlade  s §  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike 
a o zmene niektorých zákonov návrh využitia  domáceho uhlia pri  výrobe elektriny vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia 
na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 
2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356. 
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Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2005 schválila v zmysle § 15 

ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný 
hospodársky záujem na  využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny. 

Vláda Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády a ministrovi 
hospodárstva uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s elektrinou 
povinnosti pre zabezpečenie  výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb   ako  aj zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia 
ako jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja. 

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, 
ani na klimatických podmienkach a ani na  vývoji kurzu Sk voči svetovým menám. 

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny pre odberateľov na území Slovenskej republiky uložené opatrenia je nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. januára 2008. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister 

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenské elektrárne a.s., Hraničná 12,  827 36 Bratislava     

Na vedomie:
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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava

                        

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA 
         SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

                                              Bratislava   15. októbra 2007
Číslo:       2012/2007 - 1000

ROZHODNUTIE č. 16/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) 
v spojení  s  §  33  ods.  1  písm.  b)  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike  a o zmene 
niektorých zákonov 

r o z h o d l o   t a k t o:

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej  republiky vo všeobecnom hospodárskom 
záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy 
- spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 59/
A, 824 84 Bratislava 26, ukladá počnúc dňom 1. januára 2008 tieto povinnosti 

d) zabezpečiť prednostný prístup a prednostný prenos elektriny vyrobenej z domáceho 
uhlia na vymedzenom území,

e) sledovať podiel vyrobenej elektriny z domáceho uhlia na celkovej domácej spotrebe 
elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch.

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky  v súlade  s §  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike 
a o zmene niektorých zákonov návrh využitia  domáceho uhlia pri  výrobe elektriny vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia 
na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 
2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2005 schválila v zmysle § 15 
ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný 
hospodársky záujem na  využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny. 
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Vláda Slovenskej republiky zároveň uložila  podpredsedovi  vlády  a ministrovi 
hospodárstva  uložiť  vo  všeobecnom hospodárskom  záujme  účastníkom  trhu 
s elektrinou povinnosti pre zabezpečenie  výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb   ako  aj zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia 
ako jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja. 

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, 
ani na klimatických podmienkach a ani na  vývoji kurzu Sk voči svetovým menám. 

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny pre odberateľov na území Slovenskej republiky uložené opatrenia je nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. januára 2008. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister 

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
         SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

            Bratislava  15. októbra 2007
Číslo:       2013/2007 - 1000

ROZHODNUTIE č. 17/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) 
v spojení s § 33 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov 

r o z h o d l o   t a k t o:

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej  republiky vo všeobecnom hospodárskom 
záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny - spoločnosti ZSE distribúcia, a.s., so 
sídlom  Čulenova  6,  816  47  Bratislava,  ukladá  počnúc  dňom  1.  januára  2008  tieto 
povinnosti 

zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho 
uhlia na časti vymedzeného územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky  v súlade  s §  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike 
a o zmene niektorých zákonov návrh využitia  domáceho uhlia pri  výrobe elektriny vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia 
na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 
2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2005 schválila v zmysle § 15 
ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný 
hospodársky záujem na  využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny. 

Vláda Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády a ministrovi 
hospodárstva uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s elektrinou 
povinnosti pre zabezpečenie  výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb   ako  aj zabezpečením  záložných 
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výkonov.  Poskytovať  uvedené  činnosti  sa ako  optimálne  javí  aj  využitím  domáceho 
uhlia  ako  jediného  významného domáceho primárneho energetického zdroja. 

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, 
ani na klimatických podmienkach  a ani na  vývoji kurzu Sk voči svetovým menám. 

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny pre odberateľov na území Slovenskej republiky uložené opatrenia je nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. januára 2008. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister 

Rozhodnutie sa doručí:
ZSE distribúcia  a.s., Čulenova 6,  816 47 Bratislava

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava

                              

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
       SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

            Bratislava  15. októbra 2007
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Číslo:       2014/2007 - 1000

ROZHODNUTIE č. 18/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) 
v spojení s § 33 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov 

r o z h o d l o   t a k t o:

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej  republiky vo všeobecnom hospodárskom 
záujme  a z dôvodu  bezpečnosti  dodávok  elektriny  -  spoločnosti  ZSE  Energia,  a.s., 
so sídlom Čulenova 6,  816 47 Bratislava,  ukladá počnúc dňom 1.  januára 2008 tieto 
povinnosti 

prednostne  dodávať  elektrinu  vyrobenú  z domáceho  uhlia  v objeme  757  GWh 
z celkového  objemu  elektriny  dodanej  koncovým odberateľom na  časti  vymedzeného 
územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky  v súlade  s §  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike 
a o zmene niektorých zákonov návrh využitia  domáceho uhlia pri  výrobe elektriny vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia 
na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 
2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2005 schválila v zmysle § 15 
ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný 
hospodársky záujem na  využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny. 

Vláda Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády a ministrovi 
hospodárstva uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s elektrinou 
povinnosti pre zabezpečenie  výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb   ako  aj zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia 
ako jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja. 

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
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elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, 
ani  na  klimatických  podmienkach  a ani  na vývoji kurzu Sk voči svetovým menám. 

Objem dodávanej  elektriny  vyrobenej  z domáceho uhlia  je  stanovený z údajov 
v  roku  2007  vo  vzťahu  k podielu  distribučných  spoločností  na  celkovej  plánovanej 
distribuovanej elektrine na vymedzenom území.  

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny pre odberateľov na území Slovenskej republiky uložené opatrenia je nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. januára 2008. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister 

Rozhodnutie sa doručí:
ZSE Energia  a.s., Čulenova 6,  816 47 Bratislava

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
       SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

            Bratislava  15. októbra 2007
Číslo:       2015/2007 - 1000

ROZHODNUTIE č. 19/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) 
v spojení s § 33 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov 

r o z h o d l o   t a k t o:

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej  republiky vo všeobecnom hospodárskom 
záujme  a z dôvodu  bezpečnosti  dodávok  elektriny  -  spoločnosti  Stredoslovenská 
energetika,  a.s.,  so sídlom Ulica republiky 5,  010 47 Žilina,  ukladá počnúc dňom  1. 
januára 2008 tieto povinnosti 

prednostne  dodávať  elektrinu  vyrobenú  z domáceho  uhlia  v objeme  567  GWh 
z celkového  objemu  elektriny  dodanej  koncovým odberateľom na  časti  vymedzeného 
územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky  v súlade  s §  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike 
a o zmene niektorých zákonov návrh využitia  domáceho uhlia pri  výrobe elektriny vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia 
na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 
2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2005 schválila v zmysle § 15 
ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný 
hospodársky záujem na  využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny. 

Vláda Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády a ministrovi 
hospodárstva uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s elektrinou 
povinnosti pre zabezpečenie  výroby elektriny z domáceho uhlia.
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Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb   ako  aj zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia 
ako jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja. 

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, 
ani na klimatických podmienkach  a ani na  vývoji kurzu Sk voči svetovým menám. 

Objem dodávanej  elektriny  vyrobenej  z domáceho uhlia  je  stanovený z údajov 
v  roku  2007  vo  vzťahu  k podielu  distribučných  spoločností  na  celkovej  plánovanej 
distribuovanej elektrine na vymedzenom území.  

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny pre odberateľov na území Slovenskej republiky uložené opatrenia je nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. januára 2008. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister 

Rozhodnutie sa doručí:
Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava

                            

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA 
       SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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            Bratislava  15. októbra 2007
Číslo:       2016/2007 - 1000

ROZHODNUTIE č. 20/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) 
v spojení s § 33 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov 

r o z h o d l o   t a k t o:

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej  republiky vo všeobecnom hospodárskom 
záujme  a z dôvodu  bezpečnosti  dodávok  elektriny  -  spoločnosti  Stredoslovenská 
energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, ukladá počnúc 
dňom 1. januára 2008 tieto povinnosti 

zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho 
uhlia na časti vymedzeného územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky  v súlade  s §  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike 
a o zmene niektorých zákonov návrh využitia  domáceho uhlia pri  výrobe elektriny vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia 
na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 
2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2005 schválila v zmysle § 15 
ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný 
hospodársky záujem na  využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny. 

Vláda Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády a ministrovi 
hospodárstva uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s elektrinou 
povinnosti pre zabezpečenie  výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb   ako  aj zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia 
ako jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja. 
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Okrem  uvedeného,  využívanie domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, 
ani na klimatických podmienkach a ani na  vývoji kurzu Sk voči svetovým menám. 

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny pre odberateľov na území Slovenskej republiky uložené opatrenia je nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. januára 2008. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister 

Rozhodnutie sa doručí:
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
        SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

            Bratislava   15. októbra 2007
Číslo:        2017/2007 - 1000

ROZHODNUTIE č. 21/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) 
v spojení s § 33 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov 

r o z h o d l o   t a k t o:

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej  republiky vo všeobecnom hospodárskom 
záujme  a z dôvodu  bezpečnosti  dodávok  elektriny  -  spoločnosti  Východoslovenská 
distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice, ukladá počnúc dňom 1. januára 
2008 tieto povinnosti 

zabezpečiť prednostný prístup a prednostnú distribúciu elektriny vyrobenej z domáceho 
uhlia na časti vymedzeného územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky  v súlade  s §  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike 
a o zmene niektorých zákonov návrh využitia  domáceho uhlia pri  výrobe elektriny vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia 
na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 
2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2005 schválila v zmysle § 15 
ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný 
hospodársky záujem na  využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny. 
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Vláda Slovenskej republiky zároveň uložila  podpredsedovi  vlády  a ministrovi 
hospodárstva  uložiť  vo  všeobecnom hospodárskom  záujme  účastníkom  trhu 
s elektrinou povinnosti pre zabezpečenie  výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb   ako  aj zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia 
ako jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja. 

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, 
ani na klimatických podmienkach  a ani na  vývoji kurzu Sk voči svetovým menám. 

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny pre odberateľov na území Slovenskej republiky uložené opatrenia je nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. januára 2008. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Ľubomír Jahnátek, v. r.
                         minister 

Rozhodnutie sa doručí:
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava

17



                             

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
       SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

            Bratislava  15. októbra 2007
Číslo:       2018/2007 - 1000

ROZHODNUTIE č. 22/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) 
v spojení s § 33 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov 

r o z h o d l o   t a k t o:

Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej  republiky vo všeobecnom hospodárskom 
záujme  a z dôvodu  bezpečnosti  dodávok  elektriny  -  spoločnosti  Východoslovenská 
energetika, a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice,  ukladá počnúc dňom 1. januára 
2008 tieto povinnosti 

prednostne  dodávať  elektrinu  vyrobenú  z domáceho  uhlia  v objeme  393  GWh 
z celkového  objemu  elektriny  dodanej  koncovým odberateľom na  časti  vymedzeného 
územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky  v súlade  s §  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o energetike 
a o zmene niektorých zákonov návrh využitia  domáceho uhlia pri  výrobe elektriny vo 
všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia 
na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 
2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2005 schválila v zmysle § 15 
ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný 
hospodársky záujem na  využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny. 

Vláda Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády a ministrovi 
hospodárstva uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s elektrinou 
povinnosti pre zabezpečenie  výroby elektriny z domáceho uhlia.
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Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb   ako  aj zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia 
ako jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja. 

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, 
ani na klimatických podmienkach a ani na  vývoji kurzu Sk voči svetovým menám. 

Objem dodávanej  elektriny  vyrobenej  z domáceho uhlia  je  stanovený z údajov 
v  roku  2007  vo  vzťahu  k podielu  distribučných  spoločností  na  celkovej  plánovanej 
distribuovanej elektrine na vymedzenom území.  

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávky 
elektriny pre odberateľov na území Slovenskej republiky uložené opatrenia je nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. januára 2008. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Ľubomír Jahnátek, v. r.
                                        minister 

Rozhodnutie sa doručí:
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
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Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom 
priestore a štyroch súvisiacich dohôd

Európsky hospodársky priestor (EHP) zahŕňa všetky členské krajiny Európskej 
únie  (EÚ)  a  tri  krajiny  Európskeho  združenia  voľného  obchodu  (EZVO)  –  Nórske 
kráľovstvo,  Lichtenštajnské  kniežatstvo  a  Islandskú  republiku  (štáty  EHP/EZVO). 
Dohoda  o EHP  bola  podpísaná  2. mája 1992  v Porte  a  nadobudla  platnosť 
1. januára 1994. 

V kontexte  svojho  budúceho  členstva  v EÚ a  v súlade  s článkom 128 Dohody 
o EHP   požiadali  Bulharská  republika  a Rumunsko  o pristúpenie  k Dohode  o EHP. 
Spôsoby uplatňovania tohto pristúpenia dohodla Európska komisia v mene Európskeho 
spoločenstva  (ES)  a členských  štátov  EÚ  s novými  členskými  štátmi  Bulharskom 
a Rumunskom, ako aj so štátmi EHP/EZVO. Rokovania o rozšírení EHP boli oficiálne 
otvorené  6.  júla  2006 a predlžované  predovšetkým kvôli  komplikovaným a zdĺhavým 
rokovaniam   o výške  finančného  príspevku  štátov  EHP/EZVO  a tiež  bilaterálneho 
príspevku Nórska pre Bulharsko a Rumunsko.

Výsledkom týchto rokovaní je dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska 
v EHP.  Ďalšie  štyri  doplňujúce  dohody  -  o bilaterálnych  nórskych  finančných 
príspevkoch Bulharsku a Rumunsku a o rybolove medzi Európskym spoločenstvom (ES) 
a Nórskom a ES a Islandom tvoria integrálnu súčasť balíka rozšírenia EHP.  

Hlavná  Dohoda  o účasti  Bulharska  a  Rumunska  v  EHP  stanovuje  zmeny  a 
doplnenia  k  pôvodnej  Dohode  o  EHP,  ktoré  vychádzajú  predovšetkým  zo  Zmluvy 
o pristúpení Bulharska a Rumunska do Európskej únie. Okrem technických prispôsobení 
bola  dohoda  o  rozšírení  EHP  dohodnutá  na  takom základe,  že  akékoľvek  podstatné 
skutočnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú finančných príspevkov a colných koncesií na ryby 
a rybie  produkty,  boli  prijaté  len  pre  zvyšnú  časť  5-ročného  obdobia,  ktoré  bolo 
stanovené v rámci rozšírenia EÚ/EHP z roku 2004, t. j. od 1. januára 2007 do 30. apríla 
2009.

Na základe tejto skutočnosti bolo dohodnuté, že štáty EHP/EZVO poskytnú 21,5 
miliónov  EUR  pre  Bulharsko  a 50,5  miliónov  EUR  pre  Rumunsko  prostredníctvom 
finančného mechanizmu EHP a Nórsko poskytne 20 miliónov EUR pre Bulharsko a 48 
miliónov EUR pre Rumunsko ako dodatočné bilaterálne finančné príspevky. Na druhej 
strane bolo dohodnuté, že ES udelí Nórsku a Islandu viacero koncesií v oblasti rybného 
hospodárstva, ktoré budú tiež časovo obmedzené do 30. apríla 2009.

Dohoda  bola  podpísaná  dňa  25.  júla  2007  na  úrovni  stálych  predstaviteľov 
členských štátov pri EÚ v Bruseli. Za SR ju podpísal veľvyslanec SR a vedúci Stáleho 
zastúpenia  SR  pri  Európskych  spoločenstvách  pán  Maroš  Šefčovič. Vychádzajúc 
z rozširovania  EÚ  ide  z pohľadu  Slovenska  len  o  hospodárske  vzťahy  Bulharska  a 
Rumunska voči Nórsku, Islandu a Lichtenštajnsku.  
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Hlavná  Dohoda  o rozšírení  Európskeho  hospodárskeho  priestoru  a  dohody  
o finančných príspevkoch pre Bulharsko a Rumunsko sa už predbežne vykonávajú od  
1. augusta 2007 a protokoly o colných koncesiách na ryby a rybie produkty sa predbežne 
vykonávajú od 1. septembra 2007. 

Dohoda  má  charakter  tzv.  prezidentskej  zmluvy  a  je  v súlade  so 
zahraničnopolitickými  záujmami  SR,  ako  aj  s medzinárodnoprávnymi  záväzkami  SR. 
Legislatívna rada vlády dňa 11.9.2007 odporučila vláde SR dohodu schváliť, vláda SR 
dňa 19.9.2007 uznesením č. 782 súhlasila  s návrhom na uzavretie  dohody.  NR SR ju 
schválila dňa 29.10.2007 uznesením č. 615. 

Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom 
priestore  a štyroch  súvisiacich  dohôd  bola  v plnom  znení  publikovaná  v Úradnom 
vestníku EÚ dňa 25.8.2007 pod číslom OJ L 221 vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Do 
textu dohody možno tiež nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.   

Kontaktné osoby: Petronela Struhárová, Ján Filus 
                             odbor obchodnej politiky 
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