
Otvorený list predsedom poslaneckých klubov, parlamentných výborov, predsedovi 
parlamentu 
 
Vec: Likviduje nás ÚRSO, prosím pomôžte 
 
Vážený pán predseda, 
 
obraciame sa na Vás s veľkou urgenciou vo veci protiprávneho rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý poškodzuje viac ako sto drobných podnikateľov 
a zamestnávateľov a postihuje ich za pohľadávky, ktoré vznikli pred rokmi a dávno boli 
vyplatené. Na základe protiprávnych ustanovení zákona bola dodávateľom zelenej energie 
pozastavená finančná podpora, čo u mnohých vedie doslova k likvidácii. Ohrozených je 1 500 
pracovných miest. Venujte, prosím, pozornosť našim štyrom príbehom, ktoré hovoria za 
všetky ostatné.  
 
Dňa 16. 3. 2020 uverejnil ÚRSO na svojej webovej stránke zoznam výrobcov elektriny 
prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu. Podľa tejto 
zverejnenej informácie malo výrobcom obnoviteľných zdrojov energie uvedeným v zozname 
zaniknúť právo ma podporu. Dôvodom malo byť nezaplatenie dlžného poistného, a to bez 
ohľadu na jeho výšku, dĺžku omeškania a najmä bez ohľadu na to, že výrobcovia dlžné poistné 
už medzičasom uhradili.  
 
Tvrdíme, že ÚRSO likvidačne a účelovo zneužil časť zákona. Realita a absurdnosť je, že niektorí 
výrobcovia zelenej energie prišli o podporu pre dlh 1 euro 20 centov. Ide o dlžoby z roku 2014. 
ÚRSO pri zverejnení zoznamu nevysvetlil, prečo stratu nároku na podporu výrobcom oznámil 
až teraz a prečo zánik práva na podporu posudzoval viac ako šesť rokov dozadu. 
 
Katarína Svobodová, Evital, farma na chov sumčeka afrického, Hubice: Podnikám od roku 
2016. Na dodávanie energie používam malú solárnu elektráreň. Nikdy som nič nedlhovala. Na 
podnikanie som si ani nevzala úver. Keď mi prišla informácia o pozastavení platby z dôvodu 
neplatičstva, myslela som si, že to je žart. Až neskôr som sa dozvedela, že v mojom prípade mi 
štát pozastavil podporu platieb za energie pre dlh, ktorý vytvoril ešte predošlý majiteľ v z roku 
2014. Nemám však ako tieto potenciálne dlžoby zistiť, keď ako celkom inému subjektu mi 
Sociálna poisťovňa žiadne cudzie doklady neukáže. Takže hoci mi ÚRSO odkázalo, že ak nájdem 
chybu, vymažú ma zo zoznamu dlžníkov, som bezmocná. To je ako keď si po niekom kúpite 
ojazdené auto a po rokoch vás prídu zavrieť za to, že predchádzajúci majiteľ toho auta spôsobil 
dopravnú nehodu.  
 
Ladislav Vysoký, farmár chovajúci asi 200 kráv, na výrobu energie využíva bioplynovú 
elektráreň v Ružindole: Každému sa môže stať, že istý čas dlhuje peniaze, stalo sa to pred 
rokmi aj nám. Všetko sme však dávno uhradili, vrátane penále. Zamestnávam asi 30 ľudí. Už 
dva mesiace sme od štátu nedostali doplatok za energiu, ktorú stále dodávame do siete.  
Farma nepočká, o zvieratá sa treba starať, peniaze denne odtekajú. Dávno sme siahli na 
železné zásoby. Banky v čase korony nepožičajú, Sociálna poisťovňa funguje obmedzene, lebo 
rieši najmä korona situáciu. Okrem toho, tak ako ostatní farmári bojujeme so strašným suchom 
a to navyšuje náklady. Neviem, či prežijeme tento rok. 
 



Pavol Ryník, rodinná firmu vyrábajúca prepravné kontajnery v Sobranciach: O dlžobe vo 
výške 18,35 eur z roku 2014 sme sa s manželkou dozvedeli po návrate z dovolenky v zahraničí, 
do štyroch dní sme ju uhradili. Elektrinu získavame zo solárnych panelov na streche fabriky. 
Podnikám na východe Slovenska. Nemám žiadnu zlatú baňu, dávam ľuďom prácu poctivou 
robotou v strojárenstve. Mám doklady od ÚRSO z roku 2016, podľa ktorých sme mali všetko 
uhradené a v poriadku. Zrazu to neplatí. Nerozumiem tomu. Výroba zelenej energie nám 
podstatným spôsobom pomáha pri znižovaní nákladov v podnikaní. Bez nej nevieme fungovať. 
Hrozí mi likvidácia.  
 
Štefan Mamira, podniká na Orave: Pomáhame zavádzať a rozbiehať energetické ekologické 
projekty. Rozbehnúť akékoľvek podnikanie tu na severe je zložité. Táto sankcia je drakonická 
a neprimeraná. Celé roky bojujeme s mašinériou úradníkov, povolení, kontrol, večne nad nami 
v tomto obore visí hrozba zanedbania čo i najmenších drobností. Dávame si veľký pozor na to, 
aby sme všetky pohľadávky mali včas uhradené a povinnosti splnené. Dva mesiace sme teraz 
celkom bez peňazí. Čoskoro nás to položí. 
 
Kroky regulačného úradu sú likvidačné. Za týmto všetkým vidíme snahu predsedu ÚRSO 
Ľubomíra Jahnátka o likvidáciu malých podnikateľov v zelenej energetike. Ustanovenie 
zákona, ktoré ÚRSO uplatnilo, nie je boj proti neplatičom, ale podľa právneho názoru 
advokátskej kancelárie Poláček & Partners protiústavné nariadenie, ktoré dopadne na tisícky 
ľudí. Za drobné chyby, banálne pozdĺžnosti doslova v čiastkach jednotiek eur, ktoré navyše 
dávno v minulosti napravili, platia pridraho, bez varovania a spätne. Naše drobné chyby 
ľutujeme, ale táto nespravodlivosť volá do neba. Opakujeme: zariadenia na výrobu elektriny 
sa do veľkej miery financujú prostredníctvom bankových úverov, ktoré výrobcovia splácajú 
prostredníctvom vyplatenej podpory. Pre veľkú časť výrobcov má zánik nároku na podporu 
likvidačné následky. 
 
Naším návrhom je predloženie novely zákona, ktorá by znovu rozbehla vyplácanie podpory 
a najmä zabránila nezmyselnej povinnosti podporu za celé tie roky vracať. Táto novela je 
pripravená vďaka našim právnikom z AK Poláček & Partners. Budeme radi ak si ju osvojíte ako 
poslanecký návrh a stanete sa záchrancom drobných výrobcov zelenej energie.  

 
Vážený pán predseda,  
veríme, že poslancom, ktorí len nedávno prevzali mandát, záleží na ľuďoch. Osobitne teraz, 
v časoch nastupujúcej ekonomickej krízy a neistoty spôsobenej koronavírusom. Prosíme Vás 
o to, aby ste venovali pozornosť našim príbehom. Často v tých najchudobnejších regiónoch na 
Slovensku padáme za obeť spleti paragrafov a úradníckej svojvôli. Prosíme Vás o podporu 
návrhu novely Zákona o OZE. 
Veríme, že novelu zákona parlament schváli a zachráni ľuďom peniaze, živobytie a prácu. 
Nechceme žiadne privilégiá, len férovosť. Prosíme, konajte rýchlo, už nemáme veľa času.   
 
Ďakujeme. 
S pozdravom za 104 poškodených výrobcov zelenej energie: 
  
Katarína Svobodová 
Ladislav Vysoký 
Pavol Ryník 
Štefan Mamira  


