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tým inpektorát Slovenskej obchodnej inpekcie
v príslunom tvare.
(4) Práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov, pracovnoprávnych vzahov, majetkovoprávnych vzahov a iných právnych vzahov prechádzajú od 1. mája 2014 zo tátnej energetickej
inpekcie na Slovenskú obchodnú inpekciu.
(5) V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku
energetiky vykonáva Slovenská obchodná inpekcia
tátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike
pod¾a osobitného predpisu.97)
(6) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti tátnej
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energetickej inpekcie zaèaté do 30. apríla 2014, dokonèí prísluný inpektorát Slovenskej obchodnej inpekcie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 97 znie:
97) Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

14. Slová generálny riadite¾ vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami ústredný
riadite¾ v príslunom tvare.
15. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 251/2012 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplòte a zalite tento formulár len v prípade, e si eláte odstúpi od zmluvy)
 Komu .............. [Dodávate¾ elektriny alebo dodávate¾ plynu doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide
o právnickú osobu, prípadne faxové èíslo a e-mailovú adresu]:
 Týmto oznamujem, e odstupujem od zmluvy o zdruenej dodávke elektriny* alebo zmluvy o zdruenej dodávke
plynu*:
 Èíslo zmluvy o zdruenej dodávke elektriny* alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu*: ...............
 Èíslo odberného miesta (POD  plyn)* / (EIC  elektrina)*  Dátum uzavretia zmluvy o zdruenej dodávke elektriny* alebo zmluvy o zdruenej dodávke plynu* ..............
 Meno a priezvisko odberate¾a elektriny v domácnosti* alebo odberate¾a plynu v domácnosti* ..............
 Adresa odberate¾a elektriny v domácnosti* alebo odberate¾a plynu v domácnosti* ..............
 Podpis odberate¾a elektriny v domácnosti* alebo odberate¾a plynu v domácnosti* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
 Dátum ..............
* Nehodiace sa preèiarknite..
16. Príloha è. 2 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ
z 25. októbra 2011 o právach spotrebite¾ov, ktorou
sa mení a dopåòa smernica Rady 93/13/EHS
a smernica Európskeho parlamentu a Rady
1999/44/ES a ktorou sa zruuje smernica Rady
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu
a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011)..

národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorích predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom è. 397/2008 Z. z., zákonom
è. 318/2009 Z. z., zákonom è. 575/2009 Z. z., zákonom
è. 508/2010 Z. z., zákonom è. 301/2012 Z. z., zákonom
è. 132/2013 Z. z. a týmto zákonom.

Èl. XIII

Úèinnos

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2014 okrem
èl. I a III, èl. V bod 2, èl. VI, èl. VIII bodov 2, 4 a 6, 8
a 10, 19 a 24, 28, 31 a 36 a èl. XII bodov 1 a 5, 12, 15
a 16, ktoré nadobúdajú úèinnos 13. júna 2014.

Èl. XIV

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

