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Žiadosť o prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie 
a zjednodušenie procesu pripájania  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej 
situácie  
 
 Vážený pán minister,  v prvom rade prijmite gratuláciu k nástupu do funkcie v čase kedy  
Slovenská republika čelí  najväčšej energetickej kríze od čias 2. svetovej vojny.  Prechod na 
obnoviteľné zdroje energie  (OZE) sa preto  stáva  nevyhnutnosťou  pre zabezpečenie energetickej 
bezpečnosti štátu.  
 
 Ako potvrdzujem v prílohe odpoveďou Vášho predchodcu Richarda Sulika  na „Žiadosť o 
prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie a procesu pripájania  
zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie“  zo dňa 27. 3. 2022, ktorú predseda 
vlády SR postúpil ministerstvu hospodárstva, sa  exminister Sulík  k  zásadným  požiadavkám 
žiadosti  alibisticky nevyjadril   a potom čo vo svojej funkcii absolútne zlyhal zbabelo ušiel pred 
zodpovednosťou do opozície.  
  
 Ak chce vláda v súčasnej ťažkej situácii občanom Slovenska skutočne pomôcť 
a stratégia EÚ o urýchlenom prechode na obnoviteľné zdroje nemá byť na Slovensku 
sabotovaná distribučnými spoločnosťami,  ktoré sa správajú ako štát v štáte a sú nad 
zákonmi, je potrebné prijať legislatívne zmeny v zákone   o energetike č. 251/2012 Z.z 
a zákone o č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 
kombinovanej výroby. Prijatie opatrení na reálnu podporu  prechodu na obnoviteľné zdroje a 
odstránenie diskriminácie spotrebiteľov a klientov distribučných spoločností, sú nevyhnutné 
z dôvodu, že súčasné zákony už nezodpovedajú súčasnej krízovej situácii. Preto je potrebné: 
 

1. Zmeniť legislatívy tak, že pri  malých zdrojoch  elektriny podľa § 4a (domácnosť) do 10 kW  
sa povolený výkon zvýši na 25 kW. Rovnako aj pri malých zdrojoch  elektriny (podnikateľ) 
do 10 kW sa povolený výkon zvýši na 25 kW a platnosť vyjadrenia distribučnej spoločnosti 
nebude 6 mesiacov ale na dobu neurčitú tak ako je to pre podnikateľoch.   

 
2. Prijatie legislatívnych opatrení  na odstránenie diskriminácie podnikateľov  malých zdrojov 

elektriny tak, aby bol pre nich rovnaký proces pripájania zariadení ako pre domácnosti.  
 

3. Zjednodušenie procesu pripájania zariadení lokálnych zdrojov  podľa § 4b (do 500 kW)  tak, 
že pri lokálnych zdrojoch pre výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu do 100 kW  budú platiť 
rovnaké podmienky ako pre malé zdroje elektriny (domácnosti) a platnosť vyjadrenia 
distribučnej spoločnosti nebude 6 mesiacov ale na dobu neurčitú. 
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4. Odstránenie diskriminácie spotrebiteľov  tak, aby mohli v rámci prechodu na obnoviteľné 
zdroje energie  využívať produkt  „Virtuálna batéria“  všetci  spotrebitelia na Slovensku.  
Teda  aj domácnosti  kde je dodávateľom VSE pre FVZ do výkonu 25 kW.  V súčasnosti to 
umožňuje len ZSE a SSE a to len za nimi stanovených podmienok. 

 
5. Odstránenie diskriminácie podnikateľov a verejnej správy  tak, aby mohli v rámci prechodu 

na obnoviteľné zdroje energie  využívať produkt  „virtuálna batéria  aj  všetky lokálne 
zdroje  vyrábajúce elektrinu  pre vlastnú spotrebu do výkonu 50 kW.  

 
(Možnosť „virtuálnej batérie“, teda spotrebovať pre vlastnú spotrebu prebytočnú elektrinu 
vyrobenú v čase efektívneho výkonu cez deň,  v čase  kedy FVZ efektívne elektrinu nevyrába,  
skracuje návratnosť investície o niekoľko rokov oproti FVZ s použitím nabíjania batérii čo 
znamená dvojnásobné náklady a environmentálnu záťaž pre životné prostredie). 

 
      V súvislosti s medializovaným návrhom predsedu NR SR Borisa Kollára  zoštátniť 

elektrárne, je potrebné pripomenúť, že o zoštátnení uvažuje aj Francúzsko, ktoré s tým má 
skúsenosti z čias vlády Francoisa Mitteranda.  

     Hoci zo strany Borisa Kollára ide zjavne len vytĺkanie politického kapitálu   je 
potrebné  pripomenúť, že  počas  vlády Mikuláša Dzurindu a ministra financií Ivana 
Mikloša vznikla najväčšia korupčná kauza „Gorila“ a  Slovensko predajom strategických 
podnikov ako  elektrárne a časť SPP pod cenu, čím štát prišiel o miliardy a  stratil 
energetickú bezpečnosť.   

    V dôsledku toho  musí SR  na rozdiel od Poľska, kde je najnižšia cena elektriny, pričom 
Poľsko elektrinu nenakupuje za burzové ceny, nakupovať vlastnú elektrinu za nehorázne ceny 
na burze, ktoré určujú špekulanti zneužívajúci  legislatívu EÚ, ktorá nariadila, že  cenu 
elektriny  musí určovať najvyššia cena výrobcu a tou je v súčasnosti výroba elektriny z plynu! 
To je to isté ako keby nariadili občanom nakupovať ten istý tovar v obchodoch na Slovensku 
podľa najvyššej ceny v štátoch  EÚ. 

  
    Jedným z princípov a zásad právneho štátu a hodnôt EÚ je nezávislosť polície, 

prokuratúry a justície.  Skutočnosť, že najväčšia korupčná kauza v Európe  s názvom 
„Gorila“ nebola napriek masovým protestom dodnes vyšetrená a Slovensko 
preukázateľne porušuje zásady právneho štátu,  zakladá  zákonný dôvod na anulovanie 
všetkých privatizačných zmlúv strategických podnikov, čo vyplýva priamo z trestného 
zákona. Právo náhrady škody, ktorá bola spôsobená trestným činom korupcie je jednou zo 
zásad právneho štátu.  

   Predaj elektrárni bol z tohto dôvodu nezákonný, ohrozil energetickú bezpečnosť štátu, 
preto je povinnosťou  štátu využiť svoju právomoc, aby konal v zmysle zákona a v prospech  
občanov. Vyhlásenie vlastníkov elektrárni, že svoje podiely nepredajú, je preto irelevantné.  
Pokiaľ si niekto kúpi auto pochádzajúce z trestnej činnosti,  má jednoducho smolu, orgány činné 
v trestnom konaní mu ho jednoducho  zabavia v prospech pôvodného majiteľa a škodu si môže 
vymáhať od páchateľa trestného činu.  Rovnako je to aj predajom elektrárni a časti SPP, kedy 
preukázateľne došlo ku korupčnej trestnej činnosti.  

   Pokiaľ štát nebude konať  podľa zákona v prospech občanov a neobnoví vyšetrovanie 
najväčšej korupčnej kauzy „Gorila“  nemá morálne právo nazývať  Slovenskú republiku 
právnym štátom. 

 
   Pre vrátenie elektrárni do vlastníctva štátu preto existuje právne relevantný dôvod, 

ktorý by si nikto v rámci EÚ nemohol dovoliť spochybniť a označiť ako porušovanie 
zásad a hodnôt EÚ ako je to v prípade Poľska a Maďarska.  Navyše sa jedná  
o pokračovanie zločinov  prominentov  bývalého  komunistického režimu v ekonomickej 
sfére, ktorého zločiny sú nepremlčateľné. V pozadí finančnej skupiny Penta stál bývalý šéf 
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komunistickej Štátnej bezpečnosti Alojz Lorenc a viacerí jej  vlastníci, vrátane Slavomíra 
Haščáka,  boli absolventmi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov 
(MGIMO) pod dohľadom sovietskej KGB. 

 
  Na takýto krok je však potrebná štátnická  odvaha, ktorá slovenským politikom chýba. 

Pretože štátnici myslia na budúce generácie a politici len na budúce voľby alebo osobný prospech.  
 

 Pokiaľ štáty EÚ  a samotná EÚ  nezmenia súčasný systém určovania cien elektriny 
a plynu  nastavený lobistickými skupinami, ktorým ide len o nadmerný zisk a podpora tzv. 
„zelenej energie“ bude len formálna, existuje vážna hrozba sociálnych nepokojov, ktoré môžu 
viesť k politickým otrasom ako v novembri 1989.  
 
 
Odôvodnenie:  
 
                I. 
 
 Vyše 30 rokov som pracoval v tepelnom hospodárstve a  na základe dohody s mestom 
Poprad vykonávam poradenskú činnosť v oblasti využitia OZE.  Pri realizácii projektov mesta 
najväčším problémom  nie je ich samotná realizácia, ktorá trvá 2-3 týždne ale neúnosne  
zbyrokratizovaný a zdĺhavý proces schvaľovanie pripájania distribučnou spoločnosťou, v našom 
prípade  zariadení na výrobu elektriny fotovoltickými  zariadeniami (FVZ).  
 
  Situácia sa nezmenila ani po novele zákona  o energetike č. 251/2012 Z.z. podľa ktorej sa  
za podnikanie v energetike  už nepovažuje  výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba 
plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu v zmysle ustanovenia §4 ods. 2.  
 
  Naše  skúsenosti potvrdzujú, že  distribučné spoločnosti, v našom prípade VSD,  nezmenili 
svoje obštrukčné a byrokratické praktiky ani po novele  zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.  Ustanovenie  § 4b, podľa 
ktorého  má mať výrobca elektriny v lokálnom zdroji právo na prednostné pripojenie do 
distribučnej sústavy, na bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy ako aj bezplatnú výmenu 
meradla  ostáva naďalej v rovine sci-fi, pretože proces pripojenia lokálneho zdroja na výrobu  
elektriny   pre vlastnú spotrebu,  ak žiadateľom nie je domácnosť a jeho výkon je vyšší ako 10 
kW trvá aj rok! 
            V rozpore so zákonom o podpore OZE distribučná spoločnosť VSD   ako potvrdzuje 
ich webová stránka   
https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj sa 
odvoláva na vyše 2 roky starú legislatívu podľa novely zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE 
ešte z januára  2019, pričom zákon bol novelizovaný v roku 2021 a je účinný od 1. 8. 2021!  
Skutočnosť, že VSD webovú stránku o postupe pre pripojenie lokálneho zdroja neaktualizovala 
podľa  súčasnej legislatívy len potvrdzuje, že energetické spoločnosti so zahraničnou účasťou, hoci 
navonok proklamujú „zelenú energiu“, v skutočnosti považujú každé nové fotovoltické zariadenie 
za zníženie ich zisku z predaja elektriny. 
 
  Ako potvrdzujú skúsenosti z praxe, tieto spoločnosti robia všetko preto, aby sa proces 
pripojenia a schvaľovanie žiadostí  pre prevádzkovateľov fotovoltických zariadení, ktorými nie sú 
domácnosti. komplikoval a trval čo najdlhšie a aj v prípade, že  ide  o FVZ na výrobu elektriny 
pre vlastnú spotrebu  sa táto výroba považujú  za podnikanie v energetike čo je v rozpore s 
ustanovením § 4. ods 2. Zákona č. 251/2012 o energetike! 
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 V prílohe predkladám schému „Procesu pripájania zariadení na výrobu elektriny“  
uverejnenú na webovej stránke VSD.  Výstižnejším pomenovaním by bolo „Krížová cesta pri 
pripájaní zariadení na výrobu elektriny“. 
 

V prípade schvaľovania projektu FVZ na streche Obchodného domu Prior na ulici 1. mája v 
Poprade to trvalo po viacnásobných  požiadavkách VSD a odvolávaní sa na viaceré smernice  až po 
výmenu elektromera  a udelenie súhlasu k spusteniu do prevádzky vyše roka, pričom FVZ bolo 
nainštalované za niekoľko dní. 
 

Pri projekte FVZ na streche mestského úradu v Poprade o výkone 30 kW sme sa stretli 
s neskutočnou byrokraciou, prieťahmi a doslova šikanóznym postupom.  Len pri takej triviálne 
jednoduchej veci akou je zmena autorizovanej osoby pre umožnenie internetového prístupu k 
údajom z elektromeru, keďže to autorizovala zamestnankyňa, ktorá už ne mestskom úrade 
nepracuje,  to VSD umožnila po opakovaných žiadostiach a urgenciách až po takmer 2 týždňoch.   

Súhlasné vyjadrenie k projektu FVZ mesto získalo  od VSD  až po priatej úprave projektu na 
základe neopodstatnených požiadaviek  Ing. Ladislav Dického.  Požiadavka preloženia merania 
z budovy zo 70. rokov na verejne prístupné miesto by si vyžadovala stavebné úpravy a vysoké 
finančné náklady, nehovoriac o stavenom povolení a predlžení realizácie FVZ. Táto požiadavka je 
evidentne v rozpore  so zákonom o podpore OZE č. 309/2009 Z.z.  a ustanovení o bezplatnej 
výmene elektromeru a prednostnom pripojení do distribučnej siete.  

 
 Niekoľkí byrokrati prilepení na svojich stoličkách svojím postupom doslova páchajú trestný 

čin „sabotáže“ a marenia investície v čase mimoriadnej a krízovej energetickej situácie. 
 
 Keď po našej námietke VSD od tejto požiadavky upustila, pokračovalo to viacerými inými 

vo väčšine prípadov neopodstatnenými požiadavkami zo strany VSD, ako označenie hlavného 
vypínač v 22 kW trafostanici do ktorej mali prístup len autorizovaní pracovníci VSD s potrebným 
osvedčením a ďalšími obštrukciami. 

V protiklade s tým, ak sa inštalácia FVZ objedná za vyššiu cenu priamo u VSE, k prieťahom 
a obštrukcii nedochádza, čo je zjavne cieleným dohadzovaním zákaziek pre spriaznené firmy 
a klientelizmus.  

Sú známe prípady kedy VSD zrušila projekt FVZ  spoločnostiam, ktoré  v snahe brániť sa 
vysokým nákladom za elektrinu  za priaznivejšiu cenu nakúpili fotovoltické panely a inštaláciu 
realizovali  za nižšie náklady ich firmou a to z toho dôvodu, že FVZ s výkonom nad 100 kW kde 
VSD vyžaduje zriadenie dispečingu môžu na Slovensku  inštalovať len tri autorizované spoločnosti 
v lehote  6  mesiacov.  

 
V súčasnosti je z dôvodu nedostatku fotovoltických panelov a  polovodičovej krízy 

problematická ich  dodávka v plánovanom termíne čím nie je možné dodržať 6 mesačnú 
lehotu stanovenú distribučnými spoločnosťami.  

 
     II. 
 
Vážený pán minister, ako predseda Spoločenstva vlastníkov bytov upozorňujem aj na 

poškodzovanie a znevýhodňovanie bytových domov zo strany VSD tým, že VSD ich núti v rozpore 
so zákonom o bytoch a nebytových priestorov, podľa ktorého SVB nemôže podnikať, uvádzať 
v žiadosti o pripojenie FVZ (celá spotreba na ohrev TÚV) do distribučnej sústavy uvádzať, že 
prevádzka zdroja bude podnikaním v energetike v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.  Ako 
potvrdzujem v prílohe korešpondenciou  s Ing. Ladislavom Dickým z VSD,  upozornili sme VSD 
na to, že spĺňame podmienky v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a nemožno nás považovať za 
podnikateľský subjekt v energetike, pretože účelom výroby elektriny  je výlučne ohrev teplej 
úžitkovej vody pre domácnosti. Zároveň sme oznámili, že SVB podá GP SR podnet pre podozrenie 
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z trestnej činnosti  neoprávneného podnikania, neoprávneného obohacovania a následnej legalizácie 
príjmov z trestnej činnosti, k čomu ho núti VSD, pričom SVB v zmysle  zákona   č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov o vlastníctve bytov 
nemôže podnikať, teda nemôže dosahovať príjmy z podnikania. Následne VSD prehodnotila svoje 
stanovisko a súhlasila s tým, že  prevádzka zdroja nebude podnikaním v energetike v zmysle § 4 
ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. a nebola potrebná ani projektová dokumentácia. Postačoval 
jednoduchý nákres.  

VSD a VSD poškodzujú SVB tým, že ich považujú za malé podniky kde nie je 

regulovaná cena ako pre domácnosti, pričom je nesporné, že  tak ako rodinné domy aj bytové 

domy sú určené na bývanie.  

 Súčasný stav je preto neúnosný a bez zásahu vlády nie je predpoklad, že sa na súčasnej praxi 
distribučných spoločností niečo zmení. V čase mimoriadnej situácie je preto nanajvýš  
opodstatnené, aby sa prijali opatrenia na skrátenie a zjednodušenie procesu pripojenia v súlade so 
zákonom o podpore OZE č. 309/2009 tak, aby právo na prednostné pripojenie do distribučnej 
sústavy nebolo len na papieri ale aj v realite.  
 

Vzhľadom na súčasnú politicko-ekonomickú situáciu  a čo najrýchlejší prechod na 
OZE je preto  nevyhnutné zmeniť diskriminačné podmienky pre pripojenie FVE s výkonom 
od 10 do 100 kW  tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzanie v 
prípade ak žiadateľom nie je domácnosť, teda za rovnakých podmienok aké sú stanovené pre 
malé zdroje elektriny do 10 kW  (domácnosti) kde postačuje:  
- v zmysle ohlásenia stavebných úprav podľa stavebného zákona a metodického pokynu 
   ministerstva hospodárstva, nákres a technický popis fotovoltického zariadenia vrátane statického 
  posudku 
- nevyžaduje sa predloženie projektovej dokumentácie lokálneho zdroja na schválenie v 
  takom termíne, aby získanie kladného vyjadrenia distribučnej spoločnosti k projektovej  
  dokumentácii bolo v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o pripojení do   
  distribučnej sústavy 
- nevyžaduje sa ani predloženie právoplatného územného rozhodnutia a projektovej 
  dokumentácie pre stavebné povolenie do doby platnosti o pripojení 
- nevyžaduje sa ani miestny prevádzkový predpis 
- nevyžaduje sa žiadosť o technickú obhliadku a funkčnú skúšku. 
 
Poznámka:  Medzi malým zdrojom elektriny pre domácnosti do 10 kW a lokálnym zdrojom   na 
výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu  napríklad o veľkosti 30 kW je rozdiel ako medzi malým a 
veľkým psom, teda len vo výkone a počte fotovoltických panelov. Je preto nemysliteľné, aby 
schvaľovanie projektovej dokumentácie  bolo v lehote určenej distribučnou spoločnosťou  odo 
dňa účinnosti zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Tento postup je v absolútnom rozpore s 
politikou EÚ o čo najrýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje a rovnako popiera zmysel zákona č. 
309/2009 o podpore OZE.  
 
 
              III. 
 
 Ďalším závažným problémom pri prechode na OZE je minulými vládami zaužívaný systém 
dotácii zameraný na podporu  tzv. „solárnych barónov“ na čo som upozornil vládu SR  v  žiadosti 
zo dňa 27. 3. 2022, kde som žiadal okrem iného aj  o primeranú podporu projektov FVE 
a upozorňoval na  diskrimináciu klientov  energetických spoločností  k čomu dochádza 
neposkytovaným produktu „Virtuálna batéria“ pre FVE s výkonom väčším ako 10 kW a 
prevádzkovateľom, ktorí nie sú považovaní za domácnosti. Bývalý minister hospodárstva v podstate 
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neurobil nič zásadné, čoby viedlo k reálnej podpore OZE. Namiesto toho sa predvádzal 
s milionármi Geissenovcami a dovolenkoval v Dubaji.  
  
           Mesto Poprad má od roku 2017 100%-nú účasť v Popradskej energetickej spoločnosti (PES), 
ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre vyše 14 000 domácnosti a verejné budovy a školy.  V roku 
2022 sa začala realizácia pilotného  projektu s fotovoltickým zariadením na streche budovy 
mestského úradu v Poprade pre výrobu elektriny  pre vlastnú spotrebu.  Taktiež inštalácia FVZ na 
vytypovaných kotolniach v správe Popradskej energetickej spoločnosti.  

Pri prechode na obnoviteľné zdroje je podstatná efektivita prevádzky a návratnosť 
investície. V praxi to znamená, že FVZ s použitím nabíjania batérií znamená dvojnásobné 
predraženie a  environmentálnu záťaž na životné prostredie. Využitie tzv. „virtuálnej batérie“  
teda možnosť spotrebovať pre vlastnú spotrebu prebytočnú elektrinu vyrobenú v čase 
efektívneho výkonu cez deň,  v čase  kedy FVE efektívne elektrinu nevyrába, skracuje 
návratnosť investície o niekoľko rokov.   
   Energetické spoločnosti ZSE, SSE  využitie „Virtuálnej batérie“  umožňujú len  FVE pre 
domácnosti s výkonom do  10 kW.  VSE využitie „Virtuálnej batérie“ svojim klientom neumožňuje 
vôbec.  
   

 Skutočnosť, že „Virtuálna batéria“  nie je dostupná pre FVE s výkonom väčším ako 10 kW 
a prevádzkovateľom, ktorí nie sú považovaní za domácnosti  vykazuje zjavné znaky diskriminácie 
alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji a poskytovaní produktov ako aj konanie 
v rozpore s dobrými mravmi.  

Poukazujem pri tom na právne záväzné akty európskej únie v oblasti ochrany 
spotrebiteľa.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o 
riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej 
príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia 
(ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2.3.2018). 

 
Predávajúci nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať ani konať v 

rozpore s dobrými mravmi; najmä nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má 
vystavené alebo inak pripravené na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho 
prevádzkových možnostiach. 

Postup  energetických spoločností, ktoré v súčasnosti pri enormnom náraste cien energii 
dosahujú vysoké zisky, je v rozpore princípom  etiky a solidarity pretože z týchto ziskov nechcú 
poskytnúť aspoň časť na podporu OZE vo forme poskytovanie produktu “Virtuálna batéria“, ktorý  
pre nich nie je zaujímavý, pretože v čase kedy FVZ dosahujú cez deň najvyšší výkon nie je pre nich 
výhodné túto elektrinu „uskladňovať“ a dodávať ráno a večer, kedy FVZ elektrinu efektívne 
nevyrábajú. 

 
 Na základe uvedených dôvodov preto navrhujem, aby vláda SR prijala opatrenia na 
reálnu podporu  prechodu na obnoviteľné zdroje zmenou legislatívy, ktorá nezodpovedá 
súčasnej situácii  ako aj prijatím opatrení na odstránenie diskriminácie  spotrebiteľov 
a klientov  energetických spoločností.  

6. Zmenila legislatívu tak, že pri  malých zdrojoch  elektriny podľa § 4a (domácnosť) do 10 
kW  sa povolený výkon zvýši na 25 kW. Rovnako aj pri malých zdrojoch  elektriny 
(podnikateľ) do 10 kW sa povolený výkon zvýši na 25 kW a platnosť vyjadrenia 
distribučnej spoločnosti by nebola 6 mesiacov ale na dobu neurčitú tak ako je to pre 
podnikateľoch.   

 
7. Prijala legislatívne opatrenia  na odstránenie diskriminácie podnikateľov  malých zdrojov 

elektriny tak, aby bol pre nich rovnaký proces pripájanie zariadení ako pre domácnosti.  
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8. Zjednodušila proces pripájania zariadení lokálnych zdrojov  podľa § 4b (do 500 kW)  tak, že 
pri lokálnych zdrojoch pre výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu do 100 kW  budú platiť 
rovnaké podmienky ako pre malé zdroje elektriny (domácnosti) a platnosť vyjadrenia 
distribučnej spoločnosti by nebola 6 mesiacov ale na dobu neurčitú. 

 
9. Odstránila diskrimináciu spotrebiteľov  tak, aby mohli v rámci prechodu na obnoviteľné 

zdroje energie  využívať produkt  „virtuálnej batérie“  všetci  spotrebitelia na Slovensku.  
Teda  aj domácnosti  kde je dodávateľom VSE pre FVE do výkonu 25 kW.  

 
10. Odstránila diskrimináciu podnikateľov a samospráv   tak, aby mohli v rámci prechodu na 

obnoviteľné zdroje energie  využívať produkt  „virtuálnej batérie  aj  všetky lokálne zdroje  
vyrábajúce elektrinu  pre vlastnú spotrebu do výkonu 50 kW.  

 
 
             IV.  
 
 
  Vážený pán minister hospodárstva, dovoľujem si Vás upozorniť aj na skutočnosť, že pri 
zastaranej a prekonanej koncepcii  veľkých  kotolní so sieťou dlhých a stratových tepelných 
rozvodov  z čias socializmu začínajú mať mimoriadny význam OZE inštalované na bytových 
domoch v ktorých býva väčšina obyvateľov miest. Hlavne termosolárne systémy a tepelné čerpadlá 
v kombinácii s FVZ. Hoci tepelné čerpadlo vynašiel Slovák Aurel Stodola, v tomto smere sme 
zaspali dobu v porovnaní napríklad so škandinávskymi krajinami. V súčasnej mimoriadnej situácii 
je preto potrebné, aby vláda zvážila možnosti výroby tepelných čerpadiel či už licenčne alebo po 
dohode s renomovanými výrobcami na Slovensku. Rovnako  aj výrobu fotovoltických panelov, 
ktoré sa vyrábajú a nakupujú v Číne za cca 50 eur a s nemeckým certifikátom predávajú za 
niekoľkonásobne vyššiu cenu.  
 
 V prílohe informatívne  pripájam odkaz na video -Energetický bytový dom s obnoviteľnými 
zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu ATLAS 2021 o praktickom využití obnoviteľných 
zdrojov. 
  
Prílohy: 

1. Odpoveď Richarda Sulika zo dňa 11. 4. 2022 
2. Žiadosť zo dňa 27. 3. 2022 
3. Proces pripájania zariadení na výrobu elektriny VSD  

https://www.vsds.sk/mdoc/dso.B6000.A/doc/Proces_pripojenia_zariadeni_na_vyrobu_elektr
iny2019.pdf 

4.   Korešpondencia SVB s VSD 
3.   Energetický bytový dom s obnoviteľnými zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu   
      ATLAS  2021  https://youtu.be/vuGX3J0Ovn0 
 

      František Bednár 
                                                             
                poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje 

 
Na vedomie:  
premier@gov.sk 
minister@mfsr.sk 
minister@enviro.gov.sk 
boris.kollar@nrsr.sk   



RIcHARD SULiK

PODPREDSEDA VLADY
A MINIS・「 ER HOSPODARSTVA

SLOVENSKEJ REPUBLlKY

Bratisiava // aprfla 2022

Cislo:37172/2022-4110… 54869

YaLen!-pdn poradca.

touto cestou by som r6.d reagoval na Va5e iisty z 8. a27 . marca2022. V pn om rade mi
dovol'te ocenif -,isilie mesta Poprad o podporu vyulivarua obnovitefnych zdrojov energie

(OZE). Snaha o n.r-5or.anie podieiu OZE na hrubej konedne_j energetickej spotrebe Slor-enska

je pretarenri do cielor-. ktore sir sirdast'ou srateglck6ho dokumenru lntegrorani n6rodnj'

energetick) a klimatick) plan na rokl 2021 - 2030. \'iicSie zasrupenie OZE t energetickom

mixe je zdrovei sudast'ou europskrch klimaticklch a environmenteLnlch cielor pre rok 2030

s vyhfadom pre dosiahnutie uhllor ej neutralin-r'roku 2050.

S ciellom rrysporiadania sa s r,yzvami r,lvoianymi koronakrizou sa Eur6pska rinia
usiluje o transform6ciu kf irdorjch oblasti hospodarstva a verejnych politik prostrednictvom

cielenych investicii s dlhodobou viziou a udrZatefnosrou. Jednym z nosnych pilierov tohto
cetroeur6pskeho snaZenia je prechod na zelenf ekonomiku, ktory je akcentovany aj v Pl6ne

obnovy a odolnosti SR (POO SR).

Ministerstvo hospod6rstva SR (MH SR) aktu6lne pracuje na priprave prvych vyziev
pre investicie do vystavby ncvych zdrojov elektriny z OZE, do modernrzbcre existujfcich
zdrojov, ako aj do zvy5ovania flexibility elektroenergetickych sristav pre r,ySSiu integr6ciu
OZE. Harunonogram pldnovanfch vriziev, prislu5n6 schr,61en6 schdma St6tnej pomoci, ako aj

d'aliie iniomicie ro rzt'ahu iopr6r'neir';r Ziaitei'cn a;loGpoio\a::.-m zar^adeaiam su

zverejnend na webovom sidle MH SR.

Detailn6 podmienky poskytnutia prostriedkov, rovnako ako jednotlivd kritdri6
hodnotenia projektov bud{r presne definovan6 v jednotliq;;ch vyzvach. Dovofte mi upozomit'
na to, Ze v siilade s POO SR, Xctory bol schvrileny vl6dou SR aj Eur6pskou komisiou, sri

adres6tmi pl6novanlf ch v,rrzi ev p o dnikatef skd subj ekty.

Od 1. aprila 2022 je irdinn6 novela zftkona (,. 30912009 Z. z. o podpore obnovitelinych
zdrojov energie a vysoko irdinnej kombinovanej vyroby, ktor6 reagujtc na vyrazny narast cien
energii umoZiuje vZid5i rozvoj vyroby elektriny v 1ok6lnom zdroji. Motiv6ciou pre vystavbu
lok6lneho zdroja je aj skutodnost', Le na nim r,yrobenri elektrinu, ktor6 je spotrebovan6
vdanom odbernorn mieste, sa al. do v,viky i000 MWh rodne neuplatiuje tarifa za
prevd dzkovanie syst6mu.



V legislativnom procese je zarovef, aj novela zikona d. 25112012 Z. z. o energetike,

ktorou sa upravuje postavenie novych fdastnikov na trhu, ako napr. komunity vyfiba}fice
energiu zobnovitellnych zdrojov, aktivny odberatell alebo agregifior, apodporujri sa

inteligentn6 met6dy prevhdilq a romoja energetickej inea5trukfury.

Pokial ide o problematiku prip6jania zdrojov AZE, 5. aprtla 2021 do5lo k uvolneniu
obmedzeni technichich kapacitpre prenos elekriny v rilmci elektrizadnej sristavy a zvy5eniu

kapacrty pre pripojenie obnovitefn;ich zdrojov do sustavy. MH SR, Slovenskrl e(ek1rtza6ni

prenosovil sristava, as. a v5etky tri regioni{lne distribudnd spolodnosti aa zAklade vykonanfch
anaryz stanovili volhf in5talovanf vfkon pre cehi Slovenskri republiku vo vfSke 1 837 MW,
pridom vol'nf in5talovanf qikon z pohl'adu flexibility elektrizadnej sristavy bol stanoveny na

407 MW.

Dovol'te mi e5te spomentt', ie vyrva na predkladanie ponuk do qiberov6ho konania

na zaiadenia vjrobcu elekriny s pr6vom na podporu s dislom spizu 903712O2O411A a

&itumom vyhlisenia dfia 3. febnr.lra 2020, ktoru vo svojom liste uvridzate, bol,a zrufuit
niekofko dni po mojom nristupe do funkcie ministra- Prioritou MH SR je podporu

formou investiinej pomoci s marim6lnS.m vyufitim dostupnfch eur6pskych zdrojov.

V suvisiosti s ot6zkou tzr-. r-irnr6lnej batdrie b1' som rad podotkol, Ze ide o vyludne

komerdnir sluZbu, ktoni prislu5n6 slovensk6 legislati\ia neupravuje ani cenovo nereguluje.

Taklfto produkt je teda postaveny vyludne na zmluve s dod6vatefom elektriny, ktory m61e,

av5ak nemusi trito sluZbu ponfkat'.

Pokiaf ide o pripomienku k n6vrhu zftkona o ochrane spotrebitelia si dovofujem
uviest', Ze zfkaz diskrimin6cie spotrebitefa premietame aj v n6vrhu nov6ho zitkona o ochrane

spotrebitefa, ktory je taktiel v legislativnom procese. Obchodnik bude povinny pri predaji

alebo poskltovani produktov dodrliavaf vo vzt'ahu k spotrebitelavr zitsadu rovnak6ho

zaobchitdzanta. Okrem toho r-5ak uplatiovanie z6sadr ror nakdho zaobchddzania bliZiie
upraruje osobitnl z6kon a. i6i ).uA1 Z. z. o ro\narom zaobchaazaru r niekronch obias-tiach

a o ochrane pred diskrimin6ciou a o zmene a doplneni niektoqfch zftkonov (antidiskriminadny

zikon) v zneni neskor5ich predpisov, na ktory n6vrh zdkona o ochrane spotrebitel'a explicitne
odkazuje.

Podfa pripravenej novely zitkona o ochrane spotrebitefa obchodnik nesmie konat'

v rozpore s dobryrni mravmi. Vo vztahu k V65mu odkazu na nariadenie Eur6pskeho

parlamentu a Rady (EU) 20183A2 si na z6ver dovolim uviest', Zetoto nariadenie sa



nevztahuje na disto vnritorn6 situ6cie, ked sa v5etky relevantn6 prvky transakcie nachddzaiu

vo vnftri jedndho dlensk6ho 5t6tu.

Verim, Ze poskytnutd infonn6cie budri pre V6s uZitodn6.

S pozdravom

,,

YdLeny pdn
Franti5ek Bedn6r
poradca mesta Poprad pre obnovitelin6 zdroje
Poprad

Na vedomie:
Kancelaria predsedu vl6dy SR
Bratislava



František Bednár, Námestie sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad 
 
 
       Vážený pán Predseda vlády  
       Ing. Eduard Heger 
       Úrad vlády Slovenskej republiky 
         Námestie slobody 1 
       813 70 Bratislava  
       premier@vlada.gov.sk 
       podatelna@vlada.gov.sk 
 
 
Žiadosť o prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie a  procesu 
pripájania  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie  
 
 
 Vážený pán predseda vlády,  Slovenská republika v súvislosti s vojnovým konfliktom  na 
Ukrajine a konfrontácii Západu s Ruskom dnes čelí  najväčšej energetickej kríze od čias 2. svetovej 
vojny.  Prechod na obnoviteľné zdroje energie  (OZE) preto  prestáva byť módnym trendom ale 
stáva sa  nevyhnutnosťou  pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti štátu.  
 
 V tejto mimoriadnej situácii  sa na Vás obraciam so žiadosťou, aby vláda, tak ako tomu bolo   
v prípade núdzového stavu v dôsledku pandémie koronavírusu,  prijatím  nevyhnutných opatrení  
riešila  aj energetickú situáciu a čo najrýchlejší prechod na OZE. 
 
                I. 
 
 Na základe dohody s mestom Poprad vykonávam poradenskú činnosť v oblasti využitia 
OZE.  Pri realizácii projektov, ktoré mesto Poprad  pripravuje už v tomto roku, najväčším 
problémom  nie ich samotná realizácia, ktorá trvá 2-3 týždne ale neúnosne  zbyrokratizovaný a 
zdĺhavý proces schvaľovanie pripájania distribučnou spoločnosťou, v našom prípade  zariadení na 
výrobu elektriny fotovoltickými  elektrárňami.  
 
 Oceňujem, že  novou vládou  bol novelizovaný zákon o energetike č. 251/2012 Z.z. s 
účinnosťou od 1. 1. 2021 podľa ktorého sa  za podnikanie v energetike sa už nepovažuje  výroba 
elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu 
v zmysle ustanovenia §4 ods. 2.  
  S účinnosťou od 1. 8. 2021 bol novelizovaný aj  zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.  V zmysle § 4b má mať 
výrobca elektriny v lokálnom zdroji právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, na 
bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy ako aj bezplatnú výmenu meradla.  Termín 
„prednostné pripojenie“ je však v skutočnosti v rovine sci-fi, pretože proces pripojenia 
lokálneho zdroja na výrobu  elektriny   pre vlastnú spotrebu  ak žiadateľom nie je domácnosť 
a jeho výkon je vyšší ako 10 kW trvá aj 12 mesiacov! 
            V rozpore so zákonom o podpore OZE distribučná spoločnosť VSD   ako potvrdzuje 
ich webová stránka   
https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj sa 
odvoláva na vyše 2 roky starú legislatívu podľa novely zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE 
ešte z januára  2019, pričom zákon bol novelizovaný v roku 2021 a je účinný od 1. 8. 2021!  
Skutočnosť, že VSD webovú stránku o postupe pre pripojenie lokálneho zdroja neaktualizovala 
podľa  súčasnej legislatívy len potvrdzuje, že energetické spoločnosti so zahraničnou účasťou, hoci 
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navonok proklamujú „zelenú energiu“, v skutočnosti považujú každé nové fotovoltické zariadenie 
za zníženie ich zisku z predaja elektriny.  
 
  Ako potvrdzujú skúsenosti z praxe, tieto spoločnosti robia všetko preto, aby sa proces 
pripojenia a schvaľovanie žiadostí  pre prevádzkovateľov fotovoltických zariadení (FVE), ktorými 
nie sú domácnosti komplikoval a trval čo najdlhšie a aj v prípade, že  ide  o FVE na výrobu 
elektriny pre vlastnú spotrebu  sa táto výroba považujú  za podnikanie v energetike čo je v 
rozpore s ustanovením § 4. ods2. Zákona č. 251/2012 o energetike! 
 
 V prílohe predkladám schému „Procesu pripájania zariadení na výrobu elektriny“  
uverejnenú na webovej stránke VSD.  Výstižnejším pomenovaním by bolo namiesto „Proces 
pripájania zariadení na výrobu elektriny“  pomenovanie „Krížová cesta pri pripájaní zariadení na 
výrobu elektriny“. 

 Len pri takej triviálne jednoduchej veci akou je zmena autorizovanej osoby pre umožnenie 
internetového prístupu k údajom z elektromeru  to VSD umožnila po opakovaných žiadostiach a 
urgenciách až po takmer 2 týždňoch.  

 
 Ako som zistil v prípade schvaľovania projektu FVE na streche Obchodného domu Prior na 
ulici 1. mája v Poprade to trvalo po viacnásobných  požiadavkách VSD a odvolávaní sa na viaceré 
smernice  až po výmenu elektromera  a udelenie súhlasu k spusteniu do prevádzky jeden  rok, 
pričom FVE bola nainštalovaná za niekoľko dní. 
 
  Súčasný stav je preto neúnosný a bez zásahu vlády nie je predpoklad, že sa na súčasnej praxi 
distribučných subjektov niečo zmení. V čase mimoriadnej situácie je preto nanajvýš  opodstatnené, 
aby sa prijali opatrenia na skrátenie a zjednodušenie procesu pripojenia v súlade so zákonom o 
podpore OZE č. 309/2009 tak, aby právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy nebolo 
len na papieri ale aj v realite.  

Vzhľadom na súčasnú politicko-ekonomickú situáciu  a čo najrýchlejší prechod na 
OZE je preto  nevyhnutné zmeniť diskriminačné podmienky pre pripojenie FVE s výkonom 
od 10 do 100 kW  tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzanie v 
prípade ak žiadateľom nie je domácnosť, teda za rovnakých podmienok aké sú stanovené pre 
malé zdroje elektriny do 10 kW  (domácnosti) kde postačuje:  
- v zmysle ohlásenia stavebných úprav podľa stavebného zákona a metodického pokynu 
   ministerstva hospodárstva, nákres a technický popis fotovoltického zariadenia vrátane statického 
  posudku 
- nevyžaduje sa predloženie projektovej dokumentácie lokálneho zdroja na schválenie v 
  takom termíne, aby získanie kladného vyjadrenia distribučnej spoločnosti k projektovej  
  dokumentácii bolo v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o pripojení do   
  distribučnej sústavy 
- nevyžaduje sa ani predloženie právoplatného územného rozhodnutia a projektovej 
  dokumentácie pre stavebné povolenie do doby platnosti o pripojení 
- nevyžaduje sa ani miestny prevádzkový predpis 
- nevyžaduje sa žiadosť o technickú obhliadku a funkčnú skúšku. 
 
Poznámka:  Medzi malým zdrojom elektriny pre domácnosti do 10 kW a lokálnym zdrojom   na 

výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu  napríklad o veľkosti 30 kW je rozdiel ako medzi malým a 

veľkým psom, teda len vo výkone a počte fotovoltických panelov. Je preto nemysliteľné, aby 
schvaľovanie projektovej dokumentácie  bolo v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o 
pripojení do distribučnej sústavy. Tento postup je v absolútnom rozpore s politikou EÚ o čo 
najrýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje a rovnako popiera zmysel zákona č. 309/2009 o 
podpore OZE.  
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              II. 
 
 Ďalším závažným problémom pri prechode na OZE je minulými vládami zaužívaný systém 
dotácii zameraný na podporu  tzv. „solárnych barónov“ na čo som upozornil ministra hospodárstva 
Richarda Sulíka  v  žiadosti o primeranú podporu projektov FVE a podnete  k návrhu zákona 
o ochrane spotrebiteľa vo veci diskriminácie klientov  energetických spoločností  k čomu dochádza 
neposkytovaným produktu „Virtuálna batéria“ pre FVE s výkonom väčším ako 10 kW a 
prevádzkovateľom, ktorí nie sú považovaní za domácnosti.  
  
           Mesto Poprad má od roku 2017 100%-nú účasť v Popradskej energetickej spoločnosti (PES), 
ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre vyše 14 000 domácnosti a verejné budovy a školy.  V roku 
2022 pripravuje realizáciu prvých projektov s Fotovoltickými elektrárňami (FVE). Okrem inštalácie 
FVE na vytypovaných kotolniach jedným z projektov bude aj inštalácia FVE na streche budovy 
mestského úradu v Poprade pre výrobu elektriny  pre vlastnú spotrebu.   

Pri prechode na obnoviteľné zdroje je podstatná efektivita prevádzky a návratnosť 
investície. V praxi to znamená, že FVE s použitím nabíjania batérií znamená dvojnásobné 
predraženie a  environmentálnu záťaž na životné prostredie. Využitie tzv. „virtuálnej batérie“  
teda možnosť spotrebovať pre vlastnú spotrebu prebytočnú elektrinu vyrobenú v čase 
efektívneho výkonu cez deň,  v čase  kedy FVE efektívne elektrinu nevyrába, skracuje 
návratnosť investície o niekoľko rokov.   
   Energetické spoločnosti ZSE, SSE  využitie „Virtuálnej batéria“  umožňujú len  FVE pre 
domácnosti s výkonom do  10 kW.  VSE využitie „Virtuálnej batérie“ svojim klientom neumožňuje 
vôbec.  
   

 Skutočnosť, že „Virtuálna batéria“  nie je dostupná pre FVE s výkonom väčším ako 10 kW 
a prevádzkovateľom, ktorí nie sú považovaní za domácnosti  vykazuje zjavné znaky diskriminácie 
alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji a poskytovaní produktov ako aj konanie 
v rozpore s dobrými mravmi.  

Poukazujem pri tom na právne záväzné akty európskej únie v oblasti ochrany 
spotrebiteľa.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o 
riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej 
príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia 
(ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2.3.2018). 

 
Predávajúci nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať ani konať v 

rozpore s dobrými mravmi; najmä nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má 
vystavené alebo inak pripravené na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho 
prevádzkových možnostiach. 

Postup  energetických spoločností, ktoré v súčasnosti pri enormnom náraste cien energii 
dosahujú vysoké zisky, je v rozpore princípom  etiky a solidarity pretože z týchto ziskov nechcú 
poskytnúť aspoň časť na podporu OZE vo forme poskytovanie produktu “Virtuálna batéria“, ktorý  
pre nich nie je zaujímavý, pretože v čase kedy FVE dosahujú cez deň najvyšší výkon nie je pre nich 
výhodné túto elektrinu „uskladňovať“ a dodávať ráno a večer, kedy FVE elektrinu efektívne 
nevyrábajú. 
 Na základe uvedených dôvodov preto navrhujem, aby vláda SR prijala opatrenia na 
odstránenie uvedenej diskriminácie  a umožnila v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje 
energie  poskytovanie  využitia „virtuálnej batérie“  dodávateľmi ZSE, SSE a VSE pre 
lokálne zdroje elektriny vyrábanej pre vlastnú spotrebu do výkonu 100 kW. 
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             III.  
 
 
  Vážený pán predseda vlády, dovoľujem si Vás upozorniť na skutočnosť, že pri zastaralej a 
prekonanej koncepcii  veľkých  kotolní so sieťou dlhých a stratových tepelných rozvodov  z čias 
socializmu začínajú mať mimoriadny význam OZE inštalované na bytových domoch v ktorých 
býva väčšina obyvateľov miest. Hlavne termosolárne systémy a tepelné čerpadlá v kombinácii s 
FVE. Hoci tepelné čerpadlo vynašiel Slovák Aurel Stodola, v tomto smere sme zaspali dobu v 
porovnaní napríklad so škandinávskymi krajinami. V súčasnej mimoriadnej situácii je preto 
potrebné, aby vláda zvážila možnosti výroby tepelných čerpadiel či už licenčne alebo po dohode s 
renomovanými výrobcami na Slovensku. Rovnako  aj výrobu fotovoltických panelov, ktoré sa 
vyrábajú a nakupujú v Číne za cca 50 eur a s nemeckým certifikátom predávajú za niekoľkonásobne 
vyššiu cenu. Výroba v Slovenskej republike je aktuálna aj z dôvodu ekonomickej podpory Činy 
Ruskej federácii.  
 
 Na záver poukazujem na to, že „zelená energia“ by nemala byť predmetom plytvania 
prostriedkov EÚ  na uskutočňovanie  seminárov a zriaďovania centier energetickej obnovy v 
každom krajskom a okresnom meste za milióny eur v horizonte niekoľkých rokov ako som sa o tom 

presvedčil na  v marci 2021 on-line seminári s názvom: Nové kapacity v regiónoch môžu priviesť 
Slovensko k uhlíkovej neutralite https://youtu.be/35_DR685Nsg , ktorého témou bola príprava 
regionálnych centier energetickej obnovy. Keď som v diskusii vystúpil s návrhom, aby sa tieto 
finančné prostriedky využili aj na konkrétne modelové projekty s obnoviteľnými zdrojmi ako 
napríklad prvý bytový dom v Poprade, kde je v prevádzke už šiesty rok termosolárny systém s 
tepelným čerpadlom  doplnený o fotovoltickú elektráreň, ktorý znížil náklady za ohrev TÚV o 70%, 
môj diskusný príspevok do diskusie nepripustili! 
 V prílohe informatívne  pripájam odkaz na video -Energetický bytový dom s obnoviteľnými 
zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu ATLAS 2021 o praktickom využití obnoviteľných 
zdrojov. 
 Vážený pán predseda vlády,  obrátili sa na mňa aj predsedovia Spoločenstiev vlastníkov 
bytov s ktorými spolupracujem. Dovolil som si zaslať v prílohe  žiadosť jedného z nich v plnom 
znení.  
Prílohy: 
1.   Proces pripájania zariadení na výrobu elektriny VSD  
https://www.vsds.sk/mdoc/dso.B6000.A/doc/Proces_pripojenia_zariadeni_na_vyrobu_elektriny201
9.pdf 
2.   Energetický bytový dom s obnoviteľnými zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu ATLAS 
      2021  https://youtu.be/vuGX3J0Ovn0 
3.   Žiadosť predsedu SVB  o zrušenie zákonných a byrokratických prekážok pri montáži 
      obnoviteľných-zelených zdrojov tepla a elektriny 
 

      František Bednár 
                                                             
           poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje 

Na vedomie:  
minister@mhsr.sk 
minister@mfsr.sk 
minister@enviro.gov.sk 
vicepremierka@vicepremier.gov.sk 
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Vec: Wadřenie pprrádzkovatďa dlsfulbučnej slísúavy VsD, a,s. k prcjelfuivgj dokumentácll

Našej sPoloěno§ti bola dňa 09,04,2019 doruěená žiadosť o Vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

|IVestičný zámer:
ziadale]:

BD Poprad 102
spol. Vl. bytov Nám sV, egídia 102,, Nám. sv, Egídia
Poprad

Miesto stavby: Poprad, Námestie svátého Egídia 102, č. parc.:693,
Okres: Poprad
Požadovaný inštalovaný yýkon: 2,70 kw
Typ Výroby: solárna
Spósob prevádzky: Prebytok yýíoby do distribučnej sústavy
Pohonná jednotka (striedač, solax Power X14,2T
motor):
Typ generátora (FV panel, Axitec Ac-270P/í56-60s
generátor) A:
Poěét generátorov A:
zdanli\^i Výkon generátora:
cinný \r,ýkon gen€rátora:
Hybridný systém:
Napát'ová úroveň DS:
Počet íáz pripoienia:

Sďtválená MRll

0/,JL hr{

10z10, 05801

kat.: Poprad

Yážený zákazník,

dňa 9.4.2019 nám bolo doručené tlačivo žiadosti o VyJadrenie k projektovej dokumentácii (PD) Píé stavbu
"F\rZ BD PoPRAD í02" avšak bez priložene.i projektovej dokumentácie, ktora je povinnou prílohou k
predmetnej žiadosti (Priloženú blokovú schému, ktorej chýbajú základné údaje o stavbe nemožno
považovat' za projektovú dokumentáciu).

Na základe uvedeného sa v tomto štádiu k Vašej žiadosti nebudeme vyjadrovat'a požadujeme zaslat'na
korešpondenčnú adresu naše.i spoloónosti kompletnú žiadost'o Vy.iadrenie k PD, t.i. tlačivo žiadosti spolu
s projektovou dokumentáciou v digitálnej forme.

Ďakujeme za pochopenie.
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Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení  predsedom SVB Námestie sv. 
Egídia 102 

Námestie sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad 

     
       Východoslovenská distribučná, a.s.   
                                                                                   Mlynská 31 

       042 91 Košice 

List č. 7397/2019 zo dňa 18. 4. 2019     

               Ing. Ladislav Dický 

          Poprad 25. 4. 2019  

Vec:  Žiadosť o zmenu označenia žiadateľa  o pripojenie do distribučnej sústavy 
a súvisiacich žiadostí - z dôvodu rozporu so stavebným zákonom  

V súvislosti s Vašim vyjadrením č. 7397/2019 zo dňa 18.4.2019 vo veci predloženia 
projektovej dokumentácie (PD) žiadame o zmenu názvu žiadateľa v zmluve  o pripojenie do 
distribučnej sústavy ako aj žiadosti o pripojenie  zdroja   „Spoločenstvo vlastníkov bytov 
Námestie sv.102“ na názov „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení 
predsedom Spoločenstva vlastníkov bytov Námestie sv. Egídia 102“ z dôvodu rozporu so 
zákonom č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

 
Odôvodnenie :  
Ako potvrdzujeme v prílohe, pri ohlásení  inštalácie fotovoltického zariadenia (FVZ) 

v zmysle metodického usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania pre krajské stavebné úrady a 
stavebné úrady (obce) k problematike povoľovania inštalácií fotovoltických elektrární (FVE) 
a fotovoltických zariadení (FVZ) na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby 
(budovy) číslo : 23638/2011/SVBP-53431 zo dňa 11. 10. 2011, sme boli vyzvaní stavebným 
úradom v Poprade k zmene názvu v žiadosti o ohlásenie stavebných úprav, nakoľko v zmysle 
stavebného zákona nemôže byť žiadateľom-stavebníkom  právnická osoba- SVB ale 
fyzické osoby –vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorých len zastupuje  predseda 
SVB.  Z tohto dôvodu sa stanovuje  správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka  60a písm. e) sadzobníka 
správnych poplatkov  pre ohlásenie stavebných úprav   pre fyzickú osobu.  

 
Z tohto dôvodu, keďže pri inštalácii FVZ  po predložení statického posudku sa 

nevyžaduje stavebné povolenie a projektová dokumentácia (postačuje jednoduchý nákres 
a technický popis) žiadame o zmenu názvu žiadateľa  o pripojenie do distribučnej sústavy 
v zmluve č. EDM_100944582 zo dňa 13. 12. 2018 ako aj vo vyjadrení  vyjadrení VSD, a.s., č. 
26763/2018 zo dňa 30.11. 2018 k žiadosti o pripojenie zdroja  „Spoločenstvo vlastníkov 
bytov Námestie sv.102“ na názov „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení 
predsedom Spoločenstva vlastníkov bytov Námestie sv. Egídia 102“.  

 

 Nesprávnym označením názvu boli naše žiadosti posudzované Východoslovenskou 
distribučnou, a.s. ako žiadosti právnickej osoby, čím dochádza na rozdiel od posudzovania 
žiadosti o pripojenie FVZ fyzickými osobami, kde sa nevyžaduje predloženie PD, 
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k prieťahom pri prejednaní žiadosti a navyšovaniu nákladov z našej strany, čo v konečnom 
dôsledku považujeme za diskrimináciu a poškodzovanie spotrebiteľa hoci sme v stanovenej 
lehote zaplatili poplatok za pripojenie.   

 Čestným vyhlásením všetci  vlastníci bytov a nebytových priestorov  svojím 
podpisom potvrdili, že  užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu 
je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí 
a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, čo jednoznačne potvrdzuje 
súhlas VSD č. 2767/JC/2016 zo dňa 19. 9. 2016 s priznaním za distribúciu elektriky pre 
domácnosť odberným miestam (OM) s EIC: 

24ZVS  0000050864Y  a  
24ZVS  0000724753T   
 
Z týchto dôvodov považujeme za diskriminačné prejednávanie našej žiadosti 

o pripojenie ako právnickou osobou, keďže je všeobecne známe, že medzi domácnosťou 
v rodinnom dome a domácnosťou v bytovom dome v našom prípade nie je žiadny rozdiel.  
V roku 2016 sme preukázali, že všetky priestory a spoločné zariadenia sú využívané 
výlučne domácnosťami a pridelenie IČO  je len registračné a neznamená, že sme firmou 
alebo podnikom.  Poukazujem na to že často práve vlastníci rodinných domov zneužívajú 
zvýhodnenú sadzbu elektriky pre domácnosti na podnikateľské účely.  

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že o právny výklad rozporu zákona nebudeme 
nútení žiadať  príslušné ministerstvá  a projekty „Zelenej energie“ toľko propagované Radou 
EÚ nebudú  v SR  podporované len na papieri a formálne.  

 
 
 
Príloha: 

1. Ohlásenie  stavebných úprav  zo dňa 20. 2. 2019 s prílohami    

 

    Za vlastníkov bytov a nebytových priestorov  
      František Bednár predseda SVB  

 

 

Na vedomie:  

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov 

Masarykova 21, 040 01 Košice 

 

 



 
Vážený pán Bednár, 

  

dovoľujeme si Vám zaslať stanovisko spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s k Vašej 
žiadosti o zmenu označenia žiadateľa  o pripojenie do distribučnej sústavy a súvisiacich žiadostí - 
z dôvodu rozporu so stavebným zákonom. 

  

Vo Vašej žiadosti o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 
10 kW vrátane, prijatej našou spoločnosťou dňa 22.11.2018, ste vyplnili kolónku „prevádzka zdroja 
bude podnikaním v energetike v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.“ V rámci spôsobu 
prevádzky výroby ste v tlačive uviedli, že celá výroba nebude do DS a EIC kód odberného miesta 
24ZVS0000724753T.  

  

S uvedeným EIC kódom eviduje naša spoločnosť ako odberateľa Spoločenstvo vlastníkov bytov 
Námestie Sv. Egídia 102. 

  

V prípade pripájania spoločných priestorov bytového domu, uzatvára Východoslovenská 
distribučná, a.s. (ďalej len „VSD, a.s.“) zmluvy o pripojení so správcom bytového domu alebo so 
spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Spoločenstvo vlastníkov bytov je v súlade 
so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, právnickou osobou 
spravujúcou spoločné časti a zariadenia domu a nebytové priestory v spoluvlastníctve vlastníkov.  

  

Zmenu názvu žiadateľa v zmluve o pripojení č. EDM_100944582 a vo vyjadrení VSD, a.s. č. 
26763/2018 nie je možné na základe Vašej žiadosti zo dňa 24.4.2019 vykonať. Predmetná zmluva 
o pripojení je uzatvorená so subjektom Spoločenstvo vlastníkov bytov Námestie Sv. Egídia 102, 
IČO:  37879715 a podpísaná osobou oprávnenou konať za tento subjekt. VSD, a.s. má  za to, že 
skutočnosť, kto je stavebníkom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon), je z pohľadu a v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o pripojení do 
distribučnej sústavy, irelevantná.   

  

Vyjadrenie VSD, a.s. k projektovej dokumentácii zo dňa 18.04.2019 ostáva, vzhľadom na 
chýbajúcu projektovú dokumentáciu, bez zmeny.    

  

  

S pozdravom/ Best Regards/ Mit freundlichen Gruessen, 
 

 



 
Vychodoslovenska distribucna, a.s. 
odbor Manazment energetickych a meranych dat 
Stanicne nam. 1 / Kosice / Slovenska republika 
E mer_hodnoty@vsdas.sk 
I www.vsds.sk 
------------------------------------------------------------------------ 
Sidlo spolocnosti / Registered seat: Mlynska 31, SK – 042 91 Kosice 
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bez platnej živnosti, čím sa dopustila neoprávneného podnikania, neoprávneného obohacovania a 
následnej legalizácie príjmov z trestnej činnosti! 



Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení  predsedom SVB Námestie sv. 
Egídia 102
Námestie sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad

Východoslovenská distribučná, a.s.  
                                                                                   Mlynská 31

042 91 Košice

odbor Manazment energetickych a meranych dat
Stanicne nam. 1 / Kosice / Slovenska republika

 mer_hodnoty@vsdas.sk

Vaša značka: Elektronickou poštou doručené oznámenie
zo dňa 30. 4. 2019
               

   Poprad 2. 5.  2019 

Vec:  Žiadosť o zmenu spôsobu prevádzky výroby - z dôvodu porušenia   zákona   č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  
a  trestného zákona

V odpovedi na našu žiadosť o zmenu názvu žiadateľa o pripojenie malého zdroja do
10 kW  zo dňa 25. 4. 2019 z dôvodu rozporu so stavebným zákonom  ste nám oznámili, že v
našej  žiadosti o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja
do 10 kW zo dňa dňa 19. 11. 2018, sme  vyplnili kolónku „prevádzka zdroja bude podnikaním
v     energetike   v zmysle  §  4 ods.  1  zákona č.  251/2012 Z.  z.  preto  zmenu  názvu žiadateľa
v zmluve  o pripojení  č.  EDM_100944582  a vo  vyjadrení  VSD,  a.s.  č.  26763/2018  nie  je
možné na základe  žiadosti zo dňa 24. 4. 2019 vykonať.

Ako potvrdzujeme v prílohe   oznámením o vrátení žiadosti č. ME/2018 zo dňa 15.11.
2018   v  žiadosti  zo  dňa  13.  11.  2018  evidovanej  pod  č.  598766/2018  sme  uviedli,  že
prevádzka zdroja nebude formou podnikania v energetike v     zmysle § 4 ods. 1 zákona č.  
251/2012 Z. z.  VSD nám bolo oznámené,  že  týmto sme nesplnili  podmienky v zmysle
uvedeného § 4 sa za podnikanie v energetike nepovažuje iba taká výroba elektriky v malom
zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom, je zároveň odberateľom elektriny v
domácnosti a jeho ročná výroba elektriky nepresiahne 1, 5 násobok 12 mesačnej skutočnej
spotreby odberného miesta. Odberné miesto EIC  24ZVS0000724753T  podľa oznámenia nie
je  považované za odber elektriky pre domácnosti.

Týmto podľa nášho názoru nesprávnym úradným postupom VSD  sme boli nútení  v
opakovanej žiadosti zo dňa 19.11. 2018 uviesť, že výroba elektriky bude formou podnikania v
energetike v zmysle vyššie uvedeného § 4. 
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Sme presvedčení,  že  spĺňame  podmienky  v  zmysle  zákona  č.  251/2012  Z.z.  a
nemožno nás považovať za podnikateľský subjekt v energetike, pretože účelom výroby
elektriny  je výlučne ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti.  Ako sme uviedli aj  v
žiadosti  zo  dňa  25.  4.  2019,  čestným  vyhlásením  všetci   vlastníci  bytov  a nebytových
priestorov  svojím podpisom potvrdili, že  užívanie spoločných častí a spoločných zariadení
bytového  domu  je  spojené  výlučne  s užívaním  bytov,  nebytových  priestorov  alebo
spoločných  častí  a spoločných  zariadení  bytového  domu  iba  domácnosťami,  čo
jednoznačne potvrdzuje súhlas VSD č. 2767/JC/2016 zo dňa 19. 9. 2016 s priznaním sadzby
za  distribúciu  elektriky  pre  domácnosť  odberným  miestam  (OM)  s EIC:24ZVS
0000050864Y  a  24ZVS  0000724753T  a rovnako to preukazuje aj žiadosť o pripojenie do
distribučnej sústavy zo dňa 2. 5. 2016 v ktorej je uvedené, že odberné miesto je určené pre
domácnosť. Na základe uvedených dôvodov nám  bola priznaná aj sadzba D 6. 

Upozorňujeme  na skutočnosť,  že VSD nás týmto postupom  núti k porušovaniu
zákona a páchaniu trestnej  činnosti,  pretože  Spoločenstvo vlastníkov bytov v zmysle
zákona     č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších  
predpisov    o vlastníctve bytov nemôže podnikať     čo  by bolo aj porušením  zákona  v
trestnoprávnej  rovine  pretože  by  sme  sa  dopustili   neoprávneného  podnikania,
neoprávneného obohacovania a následnej legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločenstvo vlastníkov) je
špecifickou formou právnickej  osoby, ktorú definuje zákon č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVB). 

V zmysle § 7b ZVB spoločenstvo vlastníkov môže vykonávať len činnosti vymedzené týmto 
zákonom.  Spoločenstvo nemôže podnikať, teda nemôže dosahovať príjmy z podnikania. 
Hospodári s úhradami vlastníkov za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového 
priestoru okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v 
dome uhrádza priamo dodávateľovi (ďalej len úhrady za plnenie). Hospodári tiež s fondom 
prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov, a hospodári s majetkom 
získaným svojou činnosťou. 

Na  základe  uvedených  dôvodov  v  prílohe  zasielame  opravenú  žiadosť
o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW
s  dátumom  19.  11.  2018,  nakoľko  v  pôvodnej  žiadosti  je  nesprávne  uvedené,  že
prevádzka zdroja bude podnikaním v energetike v zmysle § 4, tiež z dôvodu  chybne
uvedenej kontaktnej  osoby, ktorou mal byť správne predseda SVB a žiadame o zmenu
spôsobu prevádzky výroby v zmysle žiadosti.  Zároveň žiadame o doručenie odpovede
poštou  v písomnej forme. 

Príloha:

1. Vrátenie žiadosti č. ME/2018 zo dňa 15.11. 2018   
2. Žiadosť  o stanovisko k maximálnej  rezervovanej  kapacite  na  pripojenie  malého

zdroja do 10 kW zo dňa 19.11. 2018
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3. Súhlas VSD č. 2767/JC/2016 zo dňa 19. 9. 2016 s priznaním sadzby za distribúciu
elektriky pre domácnosť odberným miestam (OM) s EIC:24ZVS  0000050864Y  a
24ZVS  0000724753T

4. Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy zo dňa 2. 5. 2016 
5. Opravená žiadosť o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie

malého zdroja do 10 kW zo dňa 19.11. 2018

Za vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
 František Bednár predseda SVB
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