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Vážený páni riaditeľka, 

 

Dňa 19. 3. 2015 nám bol doručený váš list so značkou OMEI-94/60/2015 ohľadne 

„Podnetu na preskúmanie dodržiavania zákonov ... RDS...“. V tomto liste žiadate predložiť 

citujem „príslušné doklady, na ktorých bude zdokumentované Vaše oznámenie...“. 

K uvedenému musím poznamenať, že SAPI ako také nie je výrobca elektriny a teda nie 

je samotným poškodeným subjektom. SAPI však združuje množstvo postihnutých výrobcov 

a tiež zastupuje ďalších, ktorí nie sú členmi SAPI. Od množstva týchto výrobcov sme dostali 

informácie o spôsobe zaslania oznámenia o poberaní podpory na nasledujúci kalendárny rok 

a aj výške dodanej elektriny (povinnosť podľa § 4 ods. (2) písm. c)).  

Ako sme už v našom prvom liste napísali, tak sme toho názoru, že výrobca si, vyše 

menovanú povinnosť v roku 2014 (na 2015) voči RDS, splnil podpisom zmluvy o dodávke  

elektriny, ktorej podkladom je cenové rozhodnutie ÚRSO (na ktorom je aj zaznamenaná výška 

výroby elektriny na celé obdobie podpory). Tak máme za to, že títo výrobcovia sú neprávom 

poškodení odobratím podpory na rok 2015. 

I napriek tomu, množstvo výrobcov zaslalo na ÚRSO a RDS samostatný list (rôznou 

formou) kde im oznamujú informácie z vyše menovanej povinnosti. SAPI nedisponuje 

dokladmi od jednotlivých výrobcov, len agregované údaje, ktoré jej poskytli jednotliví 

výrobcovia. Celkom poskytlo údaje 250 výrobcov. To je 21,07 % „nepodporených na rok 

2015“. 

Z týchto 250 výrobcov si duplovane – teda špeciálnym listom – splnilo povinnosť voči 

RDS 130 výrobcov, t.j. 52 %. Z nich 72 výrobcov zaslalo doporučeným listom, 14 na podateľni 

aj s potvrdením kópie, iní bohužiaľ len odovzdali na podateľni, 16 obyčajným listom, ďalší 

mailom buď potvrdeným alebo nie. 

Zoznam jednotlivých subjektov vám vieme zaslať, ale sme toho názoru, že 

problematika neleží na dokazovaní jednotlivcov, ktorých je v tomto prípade 1186, ale na 

vyriešení systému a výkladu a použitia zákona. 

Podľa komunikácie našich členov a výrobcov ktorých zastupujeme sa na vás obrátili 

(nami navrhovaným postupom) aj konkrétni jednotliví výrobcovia. Máme za to, že vaša 

inštitúcia podľa § 15 zo zákona menovaná ako orgán dbajúcim na dodržiavanie zákona č. 

309/2009 Z.z. a je teda na vás aby ste v danom spore medzi všetkými troma RDS a takmer 

1 200 výrobcami vykonali hlbšiu kontrolu ako si jednotlivé RDS (a aj výrobcovia) splnili svoje 

povinnosti. 

O tom, že na jednotlivých RDS nie všetko úplne v poriadku svedčí aj to, že SSE-D 

musela vo februári 2015 upravovať zoznamy postihnutých: 

http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/Zmeny%20v%20zozname%20SSE-D,%20a.s..pdf. 

Treba poznamenať, že RDS o výrobcoch, ktorí podľa ich výkladu, nesplnili povinnosti mali 

prehľad od 16. 8. 2014 a i napriek tomu museli zo zoznamu vyraďovať tých čo doložili 

http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/Zmeny%20v%20zozname%20SSE-D,%20a.s..pdf
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splnenie povinností. Ak sa to udialo v niektorých prípadoch, kde je záruka, že sa to nestalo aj 

v iných. 

 

Vážená pani riaditeľka, 

Týmto listom sme vám chceli ukázať, že i bez predloženia jednotlivých „príslušných 

dokladov, na ktorých bude zdokumentované Vaše oznámenie...“ je z vašej strany 

v jednotlivých RDS čo kontrolovať, a tiež, že odpoveď aj napriek vašej výzve adresujem vám 

namiesto požadovaných „miestne príslušný inšpektorát SOI (kraj), ktorý je oprávnený vykonať 

kontrolu“. 

 

S úctou 

 

V mene Slovenskej asociácie 

fotovoltického priemyslu 

 

Ing. Pavel Šimon, CSc. 

Zástupca riaditeľky 

 

 

 

24. 3. 2015 v Liptovskom Mikuláši 

 


