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ZÁKON
z 24. septembra 2020,

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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

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 zákona č. 492/2010 Z. z.,
zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona
č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z.,
zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona
č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z. a zákona č. 362/2019
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3b odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny
uplatniť právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) počas obdobia omeškania
s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou
evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po
splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov.9d)

(6) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na svojom webovom sídle zverejňuje
a aktualizuje vždy k poslednému dňu mesiaca zoznam výrobcov elektriny a ich zariadení
s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny s právom na podporu
nemôžu uplatniť právo na podporu podľa odseku 5. O zaradení zariadenia na výrobu elektriny
do zoznamu podľa predchádzajúcej vety úrad informuje zúčtovateľa podpory a dotknutého
výrobcu elektriny s právom na podporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od
zaradenia do zoznamu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:
„9d) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9e a 9f sa vypúšťajú.“.



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 277/2020 Z. z.

2. V § 3b ods. 7 sa slová „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú
slovom „Úrad“.

3. § 3b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm
podľa odseku 5 sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové
rozhodnutie,9g) potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenie
o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou neuplatňujú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9g znie:
„9g) § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 164/2017 Z. z.“.

4. Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020

(1) Na zariadenie výrobcu elektriny, ktorému právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c)
alebo e) vzniklo pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona už nie je
v omeškaní s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 v znení účinnom do
1. novembra 2020, sa ustanovenie § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020
neuplatňuje; pre zariadenie na výrobu elektriny takéhoto výrobcu právo na podporu podľa § 3
ods. 1 písm. c) alebo e) trvá naďalej podľa podmienok podpory výroby elektriny podľa tohto
zákona v znení účinnom v čase uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.

(2) Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) poskytnutá výrobcovi elektriny s právom na
podporu podľa odseku 1 pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za podporu poskytnutú
v súlade s podmienkami podpory výroby elektriny podľa tohto zákona; poskytnutú podporu
podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) výrobca elektriny s právom na podporu podľa odseku 1
nevracia. Podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorá výrobcovi elektriny s právom na podporu
podľa odseku 1 nebola poskytnutá, poskytne zúčtovateľ podpory do 60 dní od účinnosti tohto
zákona.

(3) Na zoznam podľa § 3b ods. 7 zverejnený pred účinnosťou tohto zákona sa neprihliada.
Aktualizovaný zoznam podľa § 3b ods. 7 úrad zverejní najneskôr do 30 dní od účinnosti tohto
zákona.

(4) Úpravy účinné od 1. novembra 2020 sa vzťahujú na všetkých výrobcov elektriny s právom
na podporu a ich zariadenia bez rozlišovania času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do
prevádzky alebo času ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti
zariadenia výrobcu elektriny.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.

Zuzana Čaputová v. r.
 

Boris Kollár v. r.
 

Igor Matovič v. r. 
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