
Vyhodnotenie pripomienok k navrhovanému zneniu Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa registra obnoviteľných plynov spoločnosti SPP - 

distribúcia, a.s. 

Por. 

č. 

Subjekt  Dotknuté 

ustanovenie 

Navrhované 

znenie / zmena 

Stručný popis 

zmeny / 

odôvodnenie 

Vyhodnotenie 

pripomienky 

Zdôvodnenie vyhodnotenia 

1. 

Slovenská 

bioplynová 

asociácia 

9 Aukcie 

záruk pôvodu 

– bod 9.1 

Ak sa tento krok 

vzťahuje len na 

štátnu podporu od 

SK, navrhovali by 

sme doplniť 

"slovenského 

verejného 

systému/verejných 

zdrojov" alebo 

podobnú 

formuláciu. 

V prípade 

poskytnutia 

investičnej pomoci 

alebo inej podpory z 

verejného systému 

podpory..." je 

potrebné 

špecifikovať, či sa 

daný krok vzťahuje 

aj na podporu z 

európskych zdrojov, 

napr. z Plánu 

obnovy (posledné 

výzvy pre BPS idú 

práve z PO). 

Pripomienke 

sme 

nevyhoveli 

z vecných 

dôvodov 

Časť 9  (Aukcie záruk pôvodu)  je 

v prevádzkovom poriadku 

vypracovaná ako možnosť vykonávať 

aukcie záruk pôvodu, nakoľko ich 

umožňuje § 12aa ods. 7 zákona č. 

309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ 

KVET v znení neskorších predpisov, 

pokiaľ to bude vyplývať zo 

všeobecne záväzných právnych 

predpisov a/alebo rozhodnutia orgánov 

verejnej moci. V zmysle § 3a ods. 6 

zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 

OZE a VÚ KVET v znení neskorších 

predpisov ide o verejné zdroje bez 

rozdelenia na európske a slovenské.  

2. ENVIEN Group 

4 Základné 

informácie o 

fungovaní 

registra 

obnoviteľných 

plynov - bod 

4.9 písm. e) 

Za pojem „PDS“ 

navrhujeme 

doplniť 

nasledovné slová 

„alebo miesta 

nadväzujúcej 

siete“. 

Navrhujeme 

zosúladiť 

názvoslovie, 

nakoľko pod 

pojmom „PDS“ je v 

návrhu 

prevádzkového 

poriadku definovaný 

ako prevádzkovateľ 

distribučnej siete 

výlučne SPP-

Distribúcia. Máme 

však za to, že je 

Pripomienke 

sme 

nevyhoveli 

z vecných 

dôvodov 

Ustanovenie bodu 4.9 písm. e) sa týka 

výlučne distribučnej siete PDS (SPP - 

distribúcia, a.s.), do ktorej je možné 

vtláčať výhradne biometán (vyčistený 

bioplyn niektorou z technológií – napr. 

membránovou separáciou, chemickou 

vypierkou a pod.). Prípad označenia 

miesta vtláčania obnoviteľného plynu 

do nadväzujúcej distribučnej siete (do 

ktorej môžu byť vtláčané rôzne plyny) 

je uvedený v bode 4.9 písm. g), pričom 

pod obnoviteľným plynom sa v zmysle 

§ 2 ods. 6 písm. m) zákona č. 309/2009 



potrebné upraviť aj 

situáciu, kedy je 

biometán vtláčaný 

do distribučnej siete, 

ktorej 

prevádzkovateľom 

je iný subjekt ako 

SPP-Distribúcia. 

Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET v 

znení neskorších predpisov rozumie 

obnoviteľný vodík, plynné palivo 

vyrobené z biomasy, ktorým je 

bioplyn, plynné palivo vyrobené z 

biomasy, ktorým je biometán, 

skládkový plyn, plyn z čistiarní 

odpadových vôd, obnoviteľný 

syntetický plyn. Typ vtláčaného 

obnoviteľného plynu sa uvádza ako 

povinný atribút na záruke pôvodu. 

3. 
Stredoslovenská 

energetika, a. s. 

3. Podmienky 

uzatvorenia 

zmluvy o 

činnostiach 

spojených s 

vydávaním a 

použitím 

záruk pôvodu 

obnoviteľného 

plynu – bod 

3.6 

- 

Je tým myslená aj 

zmena štatutárneho 

orgánu žiadateľa? 

Odpoveď na 

otázku 

Zmenou údaju o existujúcom 

držiteľovi účtu, ktorý je právnickou 

osobou, je aj zmena štatutárneho 

orgánu držiteľa účtu. 

                                                                                                                                                                         

 V Bratislave 14. 2. 2023 
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