Schéma poskytnutia kompenzácie podnikateľom
( v zmysle ust. § 6a zák. č. 309/2009 Z.z.)

Ministerstvo hospodárstva SR

FO podnikateľ
PO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyplatí kompenzáciu za tarifu za prevádzkovanie
systému (ďalej len „kompenzácia“) oprávneným energeticky náročným podnikom spĺňajúcim kritéria
ustanovené zákonom.

Oprávnený
žiadateľ
podáva

žiadosť o
poskytnutie
kompenzácie

Ministerstvu
hospodárstva
SR, ktoré
posudzuje:

•či je žiadateľ
oprávnený
subjekt
•či oprávnený
žiadateľ spĺňa
zákonné kritéria

Kompenzácia

poukazuje sa na
účet PO, alebo FO
podnikateľa
(oprávneného
žiadateľa)

Oprávnený žiadateľ podáva → 2. žiadosť o poskytnutie kompenzácie → 3. Ministerstvo hospodárstva
SR → 4. kompenzácia

1. Oprávnený žiadateľ ‐ PO, alebo FO podnikateľ, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky
(§ 6a ods. 1 zák. č. 309/2009 Z.z.). Splnenie podmienok preukazuje oprávnený žiadateľ
predložením dokumentov v súlade s ust. § 6a ods. 2 zák. č. 309/2009 Z.z..
2. Žiadosť o poskytnutie kompenzácie predkladá oprávnený žiadateľ na základe výzvy MH SR
(vzor žiadosti a výzvu zverejní MH SR na svojom webovom sídle v prvom polroku 2019)
v termíne a spôsobom ustanovenom v tejto výzve.
3. MH SR vyhláškou č. 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví
/podľa § 6a ods. 1, rozsah a štruktúru správy /podľa § 6a ods. 2 písm. a)/ a spôsob
poskytovania kompenzácie (Kompenzácia sa poukazuje na účet právnickej osoby, alebo
fyzickej osoby–podnikateľa vedený v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky).
Ministerstvo posudzuje či žiadosť podáva oprávnený subjekt a následne či spĺňa požiadavky
pre poskytnutie kompenzácie v súlade so zákonom a vyhláškou. Po splnení ustanovených
podmienok rozhodne o poskytnutí kompenzácie.
4. Kompenzácia sa poskytuje všetkým oprávneným žiadateľom vo výške určenej na 1 MWh v
rámci schváleného limitu výdavkov na poskytnutie kompenzácie podnikateľom na príslušné
rozpočtové obdobie spôsobom určeným podľa § 19 ods. 1 písm. o) a uplatňuje sa na koncovú
spotrebu elektriny nad 1 GWh v predchádzajúcom kalendárnom roku. Takto určená výška

kompenzácie nesmie presiahnuť 85 % tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie zaplatenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom v
predchádzajúcom kalendárnom roku.
Kompenzácia sa poukazuje na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby ‐ podnikateľa vedený
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so splatnosťou do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka. Kompenzácia sa poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Kompenzácia podnikateľom v detaile:

Podmienky, ktoré musí spĺňať oprávnený žiadateľ – právnická osoba, alebo fyzická osoba –
podnikateľ v zmysle ust. § 6a ods. 1, zák. č. 309/2009 Z.z.:
a) jej spotreba elektriny v predchádzajúcom roku je najmenej 1 GWh,
b) kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v zozname
ustanovenom podľa § 19 ods. 1 písm. o),
c) podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností uvedených v zozname ustanovenom podľa § 19
ods. 1 písm. o) je v predchádzajúcom roku najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku,
d) v predchádzajúcom roku riadne uhradila tarifu za prevádzkovanie systému a nemala v
predchádzajúcom roku určenú individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému podľa osobitného
predpisu,
e) voči nej nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo nebol proti nej
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia,
g) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo na
povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
h) je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu –
podnikateľa, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

Splnenie hore uvedených podmienok preukazuje oprávnený žiadateľ predložením v súlade s ust. §
6a ods. 2, zák. č. 309/2009 Z.z.:
a) správou o údajoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 19
ods. 1 písm. o) a overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou zapísanými v zozname podľa
osobitného predpisu,
b) potvrdením subjektu, ktorému v predchádzajúcom roku uhrádzal tarifu za systémové služby a tarifu
za prevádzkovanie systému, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. d),
c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku
1 písm. e),
d) čestným vyhlásením štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo čestným vyhlásením fyzickej
osoby – podnikateľa, že voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o splnenie podmienky podľa
odseku 1 písm. f),
e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, ak ide
o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. g),
f) výpisom z registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak ide o splnenie
podmienky podľa odseku 1 písm. h).

Povinnosti žiadateľa o kompenzáciu:
a) poskytovať na žiadosť ministerstvu informácie potrebné na posúdenie oprávnenosti nároku na
poskytnutie kompenzácie,
b) umožniť vykonať kontrolu oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie, ktorú vykoná
ministerstvo.

Pozn.:
Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním kompenzácie
podľa tohto paragrafu právnickú osobu zriadenú ministerstvom.

Zoznam oprávnených priemyselných odvetví
Kód NACE
0510

Ťažba čierneho uhlia

0729

Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd

0811
0891

Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy
a bridlice
Ťažba chemických a hnojivových minerálov

0893

Ťažba soli

0899

Iná ťažba a dobývanie i. n.

1032

Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy

1039

Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

1041

Výroba olejov a tukov

1062

Výroba škrobu a škrobových výrobkov

1104

Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov

1106

Výroba sladu

1310

Príprava a spriadanie textilných vlákien

1320

Tkanie textilu

1394

Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín

1395

Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov

1411

Výroba kožených odevov

1610

Pilovanie a hobľovanie dreva

1621

Výroba dosiek a drevených panelov

1711

Výroba celulózy

1712

Výroba papiera a lepenky

1722

Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky

1920

Výroba rafinovaných ropných produktov

2012

Výroba farbív a pigmentov

2013

Výroba ostatných základných anorganických chemikálií

2014

Výroba ostatných základných organických chemikálií

2015

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín

2016

Výroba plastov v primárnej forme

2017

Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme

2060

Výroba umelých vlákien

2110

Výroba základných farmaceutických výrobkov

2221

Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov

Opis

2222

Výroba plastových obalov

2311

Výroba plochého skla

2312

Tvarovanie a spracovanie plochého skla

2313

Výroba dutého skla

2314

Výroba sklenených vlákien

2319

Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla

2320

Výroba žiaruvzdorných výrobkov

2331

Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc

2342

Výroba keramického sanitárneho vybavenia

2343

Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov

2349

Výroba ostatných keramických výrobkov

2399

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.

2410

Výroba surového železa a ocele a ferozliatin

2420

Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele

2431

Ťahanie tyčí za studena

2432

Valcovanie pásov za studena

2434

Ťahanie drôtov za studena

2441

Výroba drahých kovov

2442

Výroba hliníka

2443

Výroba olova, zinku a cínu

2444

Výroba medi

2445

Výroba ostatných neželezných kovov

2446

Výroba jadrového paliva

2720

Výroba batérií a akumulátorov

3299

Ostatná výroba i. n.

2011

Výroba priemyselných plynov

2332

Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny

2351

Výroba cementu

2352

Výroba vápna a sadry

2451/2452/2453
/2454

Odlievanie železa, ocele, ľahkých kovov a ostatných neželezných kovov

2611

Výroba elektronických komponentov

2680

Výroba magnetických a optických médií

3832

Recyklácia triedených materiálov

Vysvetlivky:
i. n. – inde neklasifikované

Rozsah a štruktúra správy
Názov podniku
Sídlo podniku
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Číslo zápisu do
Obchodného registra
Spotreba elektriny
v roku t-1
Kód podniku podľa
štatistickej klasifikácie
ekonomických činností1)
Podiel hrubej pridanej
hodnoty podniku
z činností podľa prílohy
č. 1 z celkovej hrubej
pridanej hodnoty
podniku
1

) Kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je kódom
hlavnej činnosti podniku podľa prílohy č. 1.

