Návrh kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Regulačná rada (ďalej len „rada“) je orgánom úradu.
Rada zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. Rada
má šesť členov.
Členov rady vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh Národnej rady SR a vlády
SR tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady SR a traja členovia
rady na návrh vlády SR. Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby bol
dodržaný zákon. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol
člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti.
Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za
člena rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak členstvo v rade zaniklo
inak ako uplynutím funkčného obdobia, nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného
obdobia.
Člen rady nesmie byť zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov,
nesmie podnikať v sieťových odvetviach vo vlastnom alebo v cudzom mene, alebo
prostredníctvom združenia osôb, mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov
a nesmie byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných
subjektov.
Členom rady môže byť občan SR, ktorý spĺňa zákonom stanovené predpoklady a to:
technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej
desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v
energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových
odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej
funkcii, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť.
Členstvo v rade je nezlučiteľné s funkciou poslanca Národnej rady SR, s funkciou
člena vlády, s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne štátnej správy a s funkciou alebo s
členstvom v orgáne územnej samosprávy.
Členom rady nemôže byť ten, koho blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka
je vedúcim zamestnancom úradu, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,
podniká v regulovaných činnostiach alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných
orgánov regulovaných subjektov.
Vzhľadom na to, že nie je obsadené jedno miesto člena rady, na ktoré navrhuje
kandidátov vláda SR, podpredseda vlády a minister hospodárstva navrhuje vláde SR schváliť
na vymenovanie člena rady nasledovných kandidátov:
Ján Vančo
Andrej Ochotnický
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Súčasťou predloženého návrhu sú aj súhlasy navrhovaných s voľbou na kandidáta,
súhlasy navrhovaných so spracovaním a zverejnením osobných údajov, vyhlásenia o plnení
predpokladov a podmienok ustanovených zákonom a životopisy kandidátov. Bezúhonnosť
bola preukázaná výpisom z registra trestov.

2

