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Schéma štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie -
STANOVISKO
|
|
Listom č. OKTE/2022/ zo dňa 19. januára 2022, ktorý bol doručený Protimonopolnému úradu
SR prostredníctvom elektronickej schránky dňa 20. januára 2022, ste nám na základe § 7 ods.
4 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon
o štátnej pomoci“) predložili návrh finálneho znenia Schémy štátnej pomoci na podporu výroby
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „schéma“) a požiadali nás o stanovisko k
tomuto návrhu.

Prvý návrh schémy bol predložený Protimonopolnému úradu SR, ako koordinátorovi pomoci,
e-mailom zo dňa 10. júna 2021. Stanovisko k návrhu schémy formou pripomienok sme
uplatnili e-mailom zo dňa 9. júla 2021, 30. augusta 2021 a 30. novembra 2021. Následne bol
koordinátorovi pomoci predložený upravený návrh schémy e-mailom zo dňa 15. decembra
2021. Stanovisko k upravenému návrhu schémy formou pripomienok sme uplatnili e-mailom
zo dňa 14. januára 2021.

Pripomienky koordinátora pomoci boli do finálneho znenia schémy, predloženej listom zo dňa
19. januára 2022, zapracované.

V súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci si Vám dovoľujeme oznámiť, že k finálnemu
zneniu schémy, tak ako nám bola predložená listom zo dňa 19. januára 2022, z hľadiska
dodržania pravidiel EÚ pre pomoc a zákona o štátnej pomoci neuplatňujeme pripomienky.

Podľa článku 11 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v
platnom znení (ďalej len „nariadenie“) je potrebné Komisii predložiť súhrnné informácie o
každom opatrení pomoci oslobodenom podľa tohto nariadenia v štandardizovanom formáte
stanovenom v prílohe II nariadenia, spolu s odkazom na prístup k úplnému zneniu opatrenia
pomoci vrátane jeho zmien, a to do 20 pracovných dní odo dňa, kedy opatrenie nadobudlo
účinnosť. Aktualizovaný formulár na predkladanie súhrnných informácií je k dispozícii
na webovom sídle koordinátora pomoci https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/, v časti
Formuláre pre poskytovateľov štátnej pomoci.

V nadväznosti na uvedené si Vás, po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy, dovoľujeme
požiadať o jej predloženie v znení, ako bude uverejnená v Obchodnom vestníku a o predloženie
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súhrnných informácií podľa prílohy II nariadenia tak, aby bolo možné tieto súhrnné informácie
postúpiť Komisii v stanovenej časovej lehote.

Záverom si Vás dovoľujeme upozorniť, že za účelom zabezpečenia povinnosti poskytovateľa
vyplývajúcej z § 12 ods. 1 a 2 zákona o štátnej pomoci je potrebné, aby predmetná schéma
bola zaznamenaná aj do centrálneho registra (IS SEMP).
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(elektronický podpis)
JUDr. Tibor Menyhart
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