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Vec: Stanovisko k žiadosti o stanovenie výkupnej ceny elektriny
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola listom zo dňa
14.03.2013, zaevidovaným pod podacím číslom úradu č. 9618/2013/BA zo dňa 18.03.2013,
doručená žiadosť o podanie vysvetlenia pre Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová,
IČO: 00 648 469.
Úrad Vám k žiadosti predkladá nasledujúce stanovisko:
K otázke č.l: „Prečo na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nie je
zverejnené rozhodnutie na výkup elektriny zOZE pre energetický zdroj KOMPALA a.s.,
Banská Bystrica, Energoblok Badín?“
Na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je uverejnené
rozhodnutie o schválení ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre regulovaný
subjekt KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 844 103:
pre rok 2012 pod číslom rozhodnutia 0932/2012/E-OZ zo dňa 23.02.2012 na adrese
http://www.urso.gov.sk/sk/rozhodnutia/elektrina/e2012ozp.
pre rok 2013 pod Číslom rozhodnutia 0497/2013/E-OZ zo dňa 16.11.2012 na adrese
http://www.urso.gov.sk/sk/reeulacia/elektroenergetika/cr/oze.
K otázke č.2: „Pýtame sa čo rozumieme pod pojmom fermetovana biomasa z hľadiska
špecifikácie podielu jej zložiek ako aj preukázania kvality vo vzťahu k životnému prostrediu
vzhľadom k tomu, že sa jedná o OZE ?“
Úrad neeviduje výrobcu elektriny so schválenou cenou elektriny pre stanovenie
doplatku s technológiou výroby elektriny z obnovitefných zdrojov energie zo spaľovania
fermetovanej biomasy v súlade s § 9 ods. 1 písm. g) a § 10 ods. I písm. e)
tretieho bodu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou
sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška č. 225/2011 Z. z.“)

K otázke č.3: „Určuje sa množstvo elektriny podporenej doplatkom
využitím technológie spaľovania fermetovanej biomasy výpočtom podľa vyhlášky
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Č. 599/2009 Z. z.?“
V
súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby sa určuje spôsob
výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou a podľa § 9 ods. 1
písm. a) a b) v spojení s § 40 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
úrad vykonáva cenovú reguláciu a všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví rozsah,
spôsob, postup a podmienky pre predmet regulácie pričom výrobca elektriny na základe
uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, alebo rekonštrukcie alebo modernizácie
pri uplatnení práva na podporu, využíva ceny elektriny pre jednotlivé technológie výroby
elektriny kombinovanou výrobou, a to podľa § 8 ods. 3, § 9 ods. 1 písm. e) a f) a ods. 2,
§ 10 ods. 1 písm. e) a ť) a ods. 2, § 11 ods. 1 písm. e) a f) a ods. 2, § 1la ods. 1 písm. e) a f)
a ods. 2 a § 11b ods. 1 písm. e) a ť) a ods. 2 vyhlášky č. 225/2011 Z. z.
K otázke Č.4: „Pýtame sa, pod aký druh biomasy resp. pod akú charakteristiku spadá
v rámci vyhlášky Č. 225/2011 Z. z.?“
Úrad schválil pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre regulovaný subjekt
KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 844 103 podľa § 11 ods. 1
písm. g) tretieho a piateho bodu vyhlášky č. 225/2011 Z. z. v znení vyhlášky Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví 5. 438/2011 Z. z. pre technológiu výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie zo spaľovania fermetovanej zmesi vyrobenej aeróbnou
fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu a bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentačnou technológiou.
K otázke č.5: „Ako je preukázané zloženie energokompostu vzhľadom k tomu,
že sa jedná o špecifickú zmes výstupných vyhnitých kalov z ČO V, energetickej štiepky
prípadne inej biomasy (slama) a prečo je pri spoločnosti KOMPALA a.s., Banská Bystrica,
uvedený ako primárny zdroj iba bioplyn?“
Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 225/2011 Z. z pri spaľovaní priemyselných odpadov
a komunálnych odpadov je množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie
určené percentuálnym podielom množstva tepla z biologicky rozložiteľných látok odpadu
a celkového množstva tepla vyrobeného z týchto odpadov použitého na výrobu tepla
a elektriny a v súlade s § 6 ods. 2 vyhlášky Č. 225/2011 Z. z pri spoločnom spaľovaní
biomasy, bioplynu, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo biometánu
s inými druhmi paliva je množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie
určené percentuálnym podielom množstva tepla z biomasy alebo bioplynu alebo biometánu
v celkovom množstve tepla použitého na výrobu tepla a elektriny.
K otázke č.6: „Akým spôsobom je nakupovaný a bilancovaný bioplyn z ČOV Badín
prevádzkovanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s.,
Banská Bystrica?“
r

Úrad nedisponuje údajmi z obchodných vzťahov medzi spoločnosťou
KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 844 103
a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica.
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prípade pretrvajúcich problémov v obci Vlkanová pri výrobe elektriny regulovaným
subjektom KOMPALA a.s.} Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 844 103
je možné osloviť odbor kontroly Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý vykonáva
kontrolu dodržiavania zákona o regulácii, zákona o energetike a zabezpečuje súčinnosť
štátnych orgánov a organizácií pri kontrolnej činnosti.

S pozdravom

Ing. Jozef HoljenČík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
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