Práva a povinnosti odberateľa elektriny
1 . Odberateľ elektriny má právo:
a) uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny; odmietnutie uzatvoriť
zmluvu o dodávke elektriny musí dodávateľ elektriny odôvodniť,
b) uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny
s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluvu o prístupe do distribučnej
sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak tieto
služby nezabezpečil dodávateľ elektriny,
c) na pripojenie do sústavy, ak odberné elektrické zariadenie odberateľa elektriny spĺňa
technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia; tým nie je dotknuté
ustanovenie § 11 ods. 13 až 15 a § 28 ods. 1 písm. h) zákona 251/2012 o energetike,
d) uzatvoriť zmluvu o pripojení vlastného zariadenia na výrobu elektriny do sústavy s
prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia,
e) preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou na iného
účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v
súlade s § 15 ods. 7 zákona 251/2012 o energetike,
f) zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je
subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
zmluvu o prístupe a podmienkach účasti

na organizovanom

krátkodobom

cezhraničnom trhu s elektrinou,
g) na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely
vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania v rozsahu a kvalite
podľa pravidiel trhu,
h) na bezplatnú zmenu registrácie svojho odberného miesta na nového dodávateľa
elektriny v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti,
i) bezodplatne získať merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so
všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona
251/2012 o energetike (ÚRSO - spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných
údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny v závislosti od typu
merania na odbernom mieste a štruktúry merania a uchovávania údajov o spotrebe
prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy),
j) na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia
s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, bez ohľadu

na to, či má s prevádzkovateľom sústavy uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej
sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a
distribúcii elektriny,
k) uzatvoril zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávateľmi elektriny súčasne
v súlade s podmienkami podľa pravidiel trhu; to neplatí pre odberateľa elektriny v
domácnosti.
2. Odberateľ elektriny je povinný:
a) uzatvoriť v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) so zúčtovateľom odchýlok
zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou, ktorá obsahuje aj povinnosť
zložiť finančnú zábezpeku, ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného
účastníka trhu s elektrinou podľa odseku 1 písm. e),
b) umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej
sústavy montáž určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných
údajoch a prístup k určenému meradlu,
c) udržiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým
požiadavkám,
d) spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a prístupu do sústavy,
e) dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do
ktorej je odberateľ elektriny pripojený,
f) poskytovať príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a zúčtovateľovi odchýlok
technické údaje obsiahnuté v zmluvách podľa odseku 1 písm. a) a b),
g) prijať technické opatrenia, ktoré zabránia možnosti ovplyvniť kvalitu dodávky
elektriny,
h) uhradiť odvod určený osobitným predpisom (Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej
elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na
vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a
rádioaktívnymi odpadmi) spôsobom podľa osobitného predpisu (Zákon č. 238/2006
Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi)

