
 
 

                   

 

 

 

 

bod č. 9 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška odvodu z dodanej 

elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný 

jadrový fond, použití, vedení jeho evidencie a o spôsobe a lehotách jeho úhrady 

 

1. Stručný popis návrhu, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený do pripomienkového konania Ministerstvom hospodárstva SR na základe Plánu 

legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.      

▪ Nariadenie stanovuje zľavu z odvodu na krytie historického dlhu, ktorý slúži na krytie nákladov 

súvisiacich s vyraďovaním jadrových zariadení.  

▪ Cieľom návrhu je, aby odberatelia elektriny v priemyselných odvetviach náročných na spotrebu 

elektriny neboli neúmerne zaťažení nadmernou výškou odvodu.  

▪ Nariadením vlády sa zavádza zľava z platby efektívnej sadzby odvodu a to: (i) vo výške 30 %, ktorá 

bude poskytnutá všetkým podnikom, ktoré spadajú do vymedzených odvetví a (ii) zľava z platby 

efektívnej sadzby odvodu vo výške 75 %, ktorá bude poskytnutá podnikom, ktoré spadajú do 

vymedzených odvetví a zároveň ich elektroenergetická náročnosť podniku dosahuje najmenej 60 %. 

▪ Zľavy sa vzťahujú na podniky v priemyselných odvetviach: (i) Výroba rafinovaných ropných 

produktov, (ii) Výroba surového železa a ocele a ferozliatin, (iii) Výroba hliníka.  

▪ Navrhované zľavy predstavujú štátnu pomoc a podliehajú schváleniu Európskou Komisiou.  

Návrh nariadenia vlády SR má nadobudnúť účinnosť 1. 2. 2019. 

2. Postoj APZ k návrhu  

APZ súhlasí s predloženým návrhom nariadenia. APZ k návrhu uplatnila dve zásadné pripomienky. Prvá sa 
týkala zmeny termínu na predkladanie žiadosti o poskytnutie zľavy. Pripomienka bola akceptovaná.  

Druhá pripomienka sa týkala zníženia výšky elektroenergetickej náročnosti z 60 % na 30 %, pričom táto 
pripomienka nebola akceptovaná. Vzhľadom na skutočnosť, že podmienky poskytnutia zľavy z odvodu na 
krytie historického dlhu vychádzajú z rozhodnutia Európskej Komisie o štátnej pomoci, APZ na zásadnej 
pripomienke netrvá a navrhuje, aby predkladateľ v januári 2019 začal proces novej notifikácie štátnej 
pomoci za účelom zmeny podmienok poskytnutia zľavy z platby odvodu na krytie historického dlhu.  
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3. Zdôvodnenie postoja APZ 

Neakceptovaná zásadná pripomienka smerovala k zníženiu elektroenergetickej náročnosti, ktorú podnik 
musí dosiahnuť, aby mal nárok na zľavu z odvodu na krytie historického dlhu. V odvetví Výroba surového 
železa a ocele a ferozliatin sa dlhodobo nedosahuje navrhovaný koeficient elektroenergetickej náročnosti 
(vypočítaný podľa Oznámenia Komisie - Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a 
energetiky na roky  2014 – 2020) vo výške 60 %. To znamená, že odberateľ elektriny, ktorý nespĺňa 
podmienku elektroenergetickej náročnosti najmenej vo výške 60 %, má nárok na zľavu vo výške 30 %. Ak 
by kritérium elektroenergetickej náročnosti spĺňal mal by nárok na zľavu až vo výške 75 %. Podľa údajov 
z našej členskej základne, v predmetnom odvetví sa dosahuje elektroenergetická náročnosť na úrovni 30 
až 35 %. 

Preto, ak bolo cieľom návrhu pomôcť podnikom v odvetví Výroba surového železa a ocele a ferozliatin, 
navrhujeme rokovať o podmienkach poskytovania zľavy z odvodu. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že 
podmienky poskytnutia zľavy vychádzajú z rozhodnutia Európskej Komisie, na zásadnej pripomienke 
netrváme.  

Žiadame do zápisu rokovania HSR SR uviesť, že týmto predkladateľovi navrhujeme, aby začal proces novej 
notifikácie štátnej pomoci, čím by bolo možné zmierniť podmienky poskytnutia zľavy.   


