
Informácia pre podporovaných výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si 
podpory výkupom elektriny pre rok 2020 

 
Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 309/2018 Z.z., 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 zákon č. 
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
 
Na základe zmeny zákona č. 309/2009 Z.z. má výrobca elektriny právo na vykonanie zmeny 
uplatňovania podpory výkupom elektriny, pričom toto právo sa vykonáva oznámením zúčtovateľovi 
podpory do 31. januára na nasledujúci kalendárny rok: 

• o uplatnení si podpory výkupom elektriny, ak výrobca elektriny spĺňa podmienky na jej 
uplatnenie, 

• o neuplatnení si podpory výkupom elektriny. 
 
Hoci zúčtovateľom podpory je v roku 2019 prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na 
ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu, 
v roku 2019 oznamuje výrobca elektriny zmenu uplatňovania podpory na rok 2020 Organizátorovi 
krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE), ktorý bude vykonávať činnosť zúčtovateľa podpory od roku 
2020. 
 
Zmenu uplatnenia podpory prosím nahláste elektronickou poštou na adresu 
zuctovatelpodpory@okte.sk. V žiadosti prosím uveďte obchodné meno spoločnosti, IČO, a EIC kód 
hraničného merania.   
 
 

Nižšie nájdete postup pre všetky možné alternatívy pre oznámenie/neoznámenie a vzor 
oznámenia.   
 
 
 
Ak má výrobca elektriny pre rok 2019 uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát v 
regionálnej distribučnej sústave a chce v roku 2020 využiť právo na výkup elektriny výkupcom 
elektriny za cenu vykupovanej elektriny, nie je povinný smerom k OKTE oznámiť zmenu 
uplatňovania podpory; výrobca elektriny je následne povinný uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe 
elektriny s výkupcom elektriny do 15 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o povinnom 
výkupe elektriny na obdobie od 1.1.2020; v  prípade porušenia tejto povinnosti výrobcovi elektriny 
zaniká od 1.1.2020 právo na podporu výkupom elektriny a právo vykonania zmeny uplatňovania 
podpory. 
 
Ak má výrobca elektriny pre rok 2019 uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát v 
regionálnej distribučnej sústave a nechce v roku 2020 využiť právo na výkup elektriny výkupcom 
elektriny za cenu vykupovanej elektriny, musí oznámiť OKTE zmenu uplatňovania podpory do 
31.1.2019. 
 
Ak výrobca elektriny nemá pre rok 2019 uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát v 
regionálnej distribučnej sústave a chce v roku 2020 využiť právo na výkup elektriny výkupcom 
elektriny za cenu vykupovanej elektriny, musí oznámiť OKTE zmenu uplatňovania podpory do 
31.1.2019; výrobca elektriny je následne povinný uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe elektriny s 
výkupcom elektriny do 15 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o povinnom výkupe elektriny 
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na obdobie od 1.1.2020; v  prípade porušenia tejto povinnosti výrobcovi elektriny zaniká od 1.1.2020 
právo na podporu výkupom elektriny a právo vykonania zmeny uplatňovania podpory. 
 
Ak výrobca elektriny nemá pre rok 2019 uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát v 
regionálnej distribučnej sústave a nechce v roku 2020 využiť právo na výkup elektriny výkupcom 
elektriny za cenu vykupovanej elektriny, nie je povinný smerom k OKTE oznámiť zmenu uplatňovania 
podpory. 
 
 
VZOR OZNÁMENIA: 
 
Oznámenie o uplatnení si podpory výkupom elektriny podľa zákona 309/2009 Z.z. 
 
 
Obchodné meno/Identifikačné údaje výrobcu: 
IČO: 
EIC kód: 
Kontakt: 
 
 
 
Oznamujeme zúčtovateľovi podpory využitie/nevyužitie práva podľa zákona 309/2009 Z.z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre rok 2020.  
 


