Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.
z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(číslo legislatívneho procesu LP/2018/280)
AVES predkladá nasledovné pripomienky k návrhu zákona:
1.

V čl. I bode 47 § 6 ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) výšku nákladov na zabezpečenie prístupu do sústavy.15ab)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ab znie:
„15ab) § 2 písm. a) dvanásteho bodu zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. ..../2018 Z. z.“

2.

V čl. I bode 49 v § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4
o sumu, ktorá zodpovedá zvýšeným alebo zníženým nákladom na zabezpečenie prístupu do
sústavy prepočítaným na jednotku elektriny.“
Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.

3.

V čl. I bode 88 v § 18i odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 250
kW vrátane, ktorému vzniklo do 30. novembra 2018 právo na podporu odberom elektriny za
cenu elektriny na straty je povinný najneskôr do 31. decembra 2018 uzatvoriť zmluvu o
povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny. Takáto zmluva o povinnom výkupe elektriny
môžu nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2019.
(2) Výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 250
kW vrátane, ktorému vzniklo do 30. novembra 2018 právo na podporu prevzatím
zodpovednosti za odchýlku je povinný najneskôr do 31. decembra 2018 uzatvoriť zmluvu o
povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s určeným subjektom zúčtovania. Takáto
zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1.
januára 2019.
(3) Výrobca elektriny, ktorému vzniklo do 30. novembra 2018 právo na podporu doplatkom, je
povinný najneskôr do 31. decembra 2018 uzatvoriť zmluvu o doplatku so zúčtovateľom
podpory. Takáto zmluva o doplatku môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2019.“

4.

V čl. I bode 88 v § 18i odsekoch 4 a 5 sa vypúšťajú slová „, a právo na takúto podporu pretrvá aj
po 31. decembri 2018“.
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5.

V čl. I bode 88 v § 18j odsek 3 znie:
„(3) Výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny s inštalovaným výkonom do 250 kW
vrátane, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu odberom elektriny za cenu
elektriny na straty a právo na podporu doplatkom má počas priznanej doby podpory právo na
zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f). Výrobca elektriny v zariadení výrobcu
elektriny s inštalovaným výkonom nad 250 kW, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo
na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty a právo na podporu doplatkom
a ktorý s účinnosťou od 1. januára 2019 uzavrel zmluvu o povinnom výkupe elektriny
s výkupcom elektriny, má počas priznanej doby podpory právo na zmenu uplatňovania
podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f) prvého bodu. Pri určovaní príplatku v prípade zmeny
uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f) prvého bodu sa postupuje ako v prípade
výrobcov elektriny v zariadeniach výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500
kW podľa § 6 ods. 11 písm. a).“

6.

V čl. I bode 88 v § 18j odsekoch 4 a 5 sa vypúšťajú slová „, a právo na takúto podporu pretrvá aj
po 31. decembri 2018,“.

7.

V čl. I bode 88 § 18j sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Úrad do 31. marca 2019 zvýši cenu elektriny podľa § 6 ods. 3 pre výrobcov elektriny
s právom na podporu v zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky do 31.
decembra 2018 o sumu zodpovedajúcu nákladom na zabezpečenie prístupu do sústavy
prepočítanú na jednotku elektriny. Cena elektriny zvýšená podľa predchádzajúcej vety sa
uplatní pri výpočte doplatku podľa § 6 ods. 1 písm. c) od 1. januára 2019.“

8.

V čl. III sa vypúšťajú body 1 a 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

9.

V čl. III sa vypúšťa bod 30.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

10.

V čl. III sa vypúšťa bod 45.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

11.

V čl. III sa vypúšťa bod 48.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

12.

V čl. III bode 59 v § 46a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až g) sa označujú
ako písmená c) až f).
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