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Slovenská inovačná a energetická agentúra 

vydáva 

 

 

USMERNENIE Č. 3 

k Všeobecným podmienkam na podporu využitia obnoviteľných zdrojov 

energie v domácnostiach 

 

 

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR 

Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v BSK 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania usmernenia:    5. september 2016 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 3:  29. január 2016 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 4: 5. september 2016  
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A. Cieľ usmernenia  

Cieľom usmernenia č. 3 k Všeobecným podmienkam na podporu využitia obnoviteľných 

zdrojov energie v domácnostiach (ďalej len „Usmernenie“) je jasným a zrozumiteľným 

spôsobom informovať o zmenách, ktoré boli zapracované vo Všeobecných podmienkach na 

podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 3 (ďalej len 

„Všeobecné podmienky V3“) oproti Všeobecným podmienkam na podporu využitia 

obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 4 (ďalej len „Všeobecné podmienky 

V4“). 

  

B. Zmeny vo Všeobecných podmienkach   

Nasledovný text je koncipovaný tak, že abstrahuje zmeny a doplnenia uskutočnené vo 

Všeobecných podmienkach V3 oproti Všeobecným podmienkam V4.  

 

Formálne zmeny a zmeny ktoré neukladajú žiadne podmienky alebo nezakladajú nové 

skutočnosti nie sú obsahom tohto dokumentu. Obidve verzie Všeobecných podmienok na 

podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach sú zverejnené na 

internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.    

 

1. V článku D. Oprávnené subjekty, bod 3. Oprávnený zhotoviteľ v prvom odseku sa 

ustanovenie písm. c) dopĺňa o slovo účinnú a nové ustanovenie znie:  

 „c) má uzavretú so SIEA účinnú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti o 

preplatenie poukážky.“ 

 

2. Článok D. Oprávnené subjekty, bod 3. Oprávnený zhotoviteľ sa dopĺňa po treťom odseku 

nasledovne:  

 

„V prípade, že o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok prostredníctvom žiadosti požiada 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá už mala v minulosti v rámci národného projektu Zelená 

domácnostiam so SIEA uzatvorenú zmluvu o preplácaní poukážok, ktorá zanikla odstúpením 

od zmluvy zo strany SIEA z dôvodu porušovania zmluvných povinností a/alebo povinností 

vyplývajúcich z tohto dokumentu druhou zmluvnou stranou, SIEA si vyhradzuje právo zmluvu 

o preplácaní poukážok v tomto prípade na základe podanej žiadosti neuzavrieť, o čom 

informuje dotknutého žiadateľa.“ 

 

3. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky, v bode 1 sa doterajšie písm. l) 

označuje ako písm. m) a  dopĺňa sa nové písm. l), ktoré znie:  

 

„l) vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, 

kde bola vykonaná inštalácia zariadenia, na ktoré bola vydaná poukážka, pre ktorú si 

zhotoviteľ podal žiadosť o preplatenie;“  

 

4. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa bod 2 vypúšťa a nahrádza sa 

ustanovením, ktoré znie:  
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„2. SIEA pred preplatením poukážky overí vecnú oprávnenosť výdavkov uvedených na faktúre 

podľa článku H. vrátane počtu a výkonu zariadení v rozsahu uvedenom na poukážke a určí 

výšku skutočne oprávnených výdavkov (ďalej len „celkové oprávnené výdavky“). Ak je suma na 

poukážke nižšia ako 50% celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na 

poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50% celkových oprávnených výdavkov, preplatí 

SIEA 50% celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol. Pri 

overovaní sú zároveň dodržiavané podmienky stanovené v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite v účinnom znení.“ 

 

5. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky, bod 3 sa: 

- Označenie „písm. f)“ mení na označenie „písm. g)“. 

- Označenie „písm. g)“ mení na označenie „písm. h)“. 

- Označenie „písm. h)“ mení na označenie „písm. i)“. 

 

6. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa bod 3, písm. c) vypúšťa a    

nahrádza sa ustanovením, ktoré znie: 

 

„c) poukážka bola na základe žiadosti o preplatenie poukážky predložená na preplatenie 

najneskôr v lehote do troch mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Ak posledný deň 

lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší 

nasledujúci pracovný deň. Lehota sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak sa posledný deň 

lehoty žiadosť o preplatenie poukážky doručí osobne SIEA, alebo ak sa žiadosť o preplatenie 

poukážky odovzdá v takýto deň na poštovú prepravu;“ 

 

7. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa bod 3, písm. e) vypúšťa a 

nahrádza sa ustanovením, ktoré znie: 

 

„e) inštaláciu vykonala osoba, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona 

č. 309/2009 Z. z. a je uvedená v prílohe účinnej zmluvy o preplácaní poukážok uzatvorenej s 

konkrétnym zhotoviteľom;“ 

 

8. Článok F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa dopĺňa bod 3 po písm. e) 

nasledovne a nový bod 3, písm. f) znie: 

 

„f) z predložených dokladov k žiadosti o preplatenie poukážky vyplýva, že inštalácia zariadenia 

bola vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke;“ 

 

9. Článok F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa dopĺňa po bode 3 nasledovne o 

nové body 4 a 5 v znení: 

 

„4. SIEA nepreplatí žiadnu poukážku, pri ktorej nie sú splnené všetky podmienky pre jej 

preplatenie uvedené v týchto všeobecných podmienkach.“  
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„5. V prípade, že je zo strany SIEA alebo iného oprávneného subjektu potrebné vykonať 

kontrolu na mieste, lehota 30 kalendárnych dní na posúdenie žiadosti o preplatenie poukážky v 

zmysle zmluvy o preplácaní poukážok od začatia výkonu kontroly na mieste do jej ukončenia 

neplynie. Po ukončení kontroly na mieste začne plynúť nová 30 dňová lehota na posúdenie a 

schválenie žiadosti o preplatenie poukážky.“ 

 

 

 

 


