
 

Spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. potvrdzuje, že: 

CRT ELECTRONIC s.r.o. 

Odoberá elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov („Zelená energia“) a predchádzaním vzniku emisií CO2 priamo prispieva k trvalo 
udržateľnému rozvoju a znižovaniu produkcie skleníkových plynov. 
 
Spoločnosť spotrebovala v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 699,58 MWh Zelenej energie vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov, čím pomohla znížiť emisie CO2 o 61,56 ton. 
 
Certifikát bol vydaný na základe Záruk o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydaných Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví podľa z. č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Elektrina dodaná koncovému odberateľovi, ktorá je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a ktorej pôvod je preukázaný zárukou pôvodu elektriny, je podľa § 7 ods. 1 písm. 
e) z. c. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov oslobodená od spotrebnej dane z elektriny. 
 

Tento certifikát je dokument vydaný spoločnosťou Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., a má výlučne informatívny charakter, nie je však zárukou pôvodu elektriny  
z obnoviteľných zdrojov energie ani potvrdením o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov v zmysle príslušných právnych predpisov a nespôsobuje vznik, zánik ani zmenu 
akýchkoľvek práv alebo povinností vo vzťahu k spoločnosti Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., alebo adresátovi tohto dokumentu. 

 
Konateľ spoločnosti  
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.  
Ing. Martin Kumpan 

 
 
 



 

Company Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. hereby confirms that 

CRT ELECTRONIC s.r.o. 

consumes electricity covered by the guarantees of origin of electricity from renewable energy sources issued by the Regulatory Office for 
Network Industry („Green Electricity“) thus being directly involved in the sustainable developement  process through the prevention of CO2 
emissions and through active participation in greenhouse gas reduction. 
 
Company  consumed from 1st January 2021 to 31st December 2021  699,58 MWh of Green Electricity, thus helps to reduce CO2 
emissions by 61,56 t. 
 
This certificate has been issued to prove that the above mentioned quantity of electricity was produced from renewable energy sources.  

Electricity supplied to a final customer which is produced from renewable energy sources and which origin is proved by the guarantee of origin of electricity, is free of 
consumption tax on electricity pursuant to the provision § 7 section 1 letter e) of Act No. 609/2007 Coll. on the consumption 
tax on electricity, coal and natural gas, as amended. 
 

This certificate is a document issued by the company Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. intended for informational purposes only, it is not a guarantee of origin of 
electricity from renewable energy neither a certificate of origin of electricity from renewable energy sources as defined by the applicable laws of the Slovak Republic and it does 
not cause or constitute any creation, change or termination of any rights or legal obligations in relation to the company Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. or to 

the recipient of this document.. 

 
Managing Director  
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.  
Ing. Martin Kumpan 

 


