
Uhradili ste za posledné roky niekoľko desiatok tisíc Eur 

na G-komponente a chceli by ste tieto peniaze získať späť? 

Zaujíma Vás, čo bude ďalej s rozhodnutím Ústavného 

súdu? Nemáte uzatvorenú zmluvu o prístupe a napriek 

tomu Vám stále chodia faktúry? Alebo Vám ich dokonca 

neoprávnene strhávajú formou zápočtu? Chcete vedieť 

čo robiť v prípade, ak zmluvu uzavretú máte alebo ak Vás 

o jej uzavretie distribučná spoločnosť požiada? Aké sú 

riziká, ak prestanete hradiť faktúry alebo neuzavriete 

zmluvu o prístupe? A čo môžete čakať od novej cenovej 

vyhlášky? 

Pred nedávnom sme vydali spoločné právne stanovisko ku G-komponentu. Množstvo z Vás sa nás 

od tej doby pýta, ako konkrétne postupovať. Ako sa brániť voči, v túto chvíľu už protiprávnej, praxi 

distribučných spoločností a či je vôbec šanca prípadný spor vyhrať alebo dokonca získať platby 

späť. Alebo či hrozba odpojenia od niektorých distribučných spoločností je len agresívnou 

rétorikou alebo reálnym rizikom. 
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AKO ZÍSKAŤ SPÄŤ G-KOMPONENT 
POZVÁNKA NA SEMINÁR

12.12.2016   14:00

REZERVUJTE SI  MIESTO → 

Banská Bystrica, Hotel Lux

AKO ZÍSKAŤ SPÄŤ
G-KOMPONENT 

Teraz prichádza čas, aby sme Vašu právnu ochranu pretavili do praktických krokov, ktoré 

ochránia Vaše investície.

V spolupráci so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE sme pre Vás pripravili 

špecializovaný seminár plný užitočných informácií a expertných analýz.

Jozef Hudák - expert na

vedenie súdnych sporov

a procesnú stratégiu

ZA SAPI NA SEMINÁRI VYSTÚPI:

ZA POLÁČEK & PARTNERS NA SEMINÁRI VYSTÚPI:

Pavol Poláček - partner,

expert na energetickú

reguláciu

Ivan Gašperec - expert na

Európske právo, ktorý k nám

prišiel rovno z Bruselu

Dozviete sa:

     •   čo je podstatou rozhodnutia Ústavného súdu a čo to znamená pre prax;

     • aké kroky môžete ako výrobca elektrickej energie podniknúť;

     • akú stratégiu pripravuje vo veci G-komponentu SAPI

     • aký postup možno očakávať od súdov;

     • aké sú pravdepodobné scenáre a predpokladané reakcie distribučných spoločností;

     • aké riziká z toho vyplývajú pre Vás;

     • vyhliadky do budúcnosti v kontexte novej vyhlášky.

Seminár sa bude konať 12.12.2016 so začiatok o 14:00 hod.

Aby ste to nemali ďaleko, seminár sa uskutoční v Banskej Bystrici, v hoteli Lux.

Neplaťte G-komponent zbytočne a                                                                            

PS: Oficiálne síce končíme o 16:30, ale nechajte si ešte nejaký priestor. Na neformálne zdieľanie 

a otázky naviac. A taktiež na príjemné ukľudnenie a naladenie na blížiace sa Vianoce.

REZERVUJTE SI  MIESTO VČAS → 

Veronika Galeková
riaditeľka

Ján Karaba - člen výkonného

výboru a partner SolarEnergia

http://www.polacekpartners.sk/prihlaska-ako-ziskat-spat-g-komponent

http://www.polacekpartners.sk/prihlaska-ako-ziskat-spat-g-komponent


