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Slovenská inovačná a energetická agentúra 

vydáva 

 

 

USMERNENIE Č. 4 

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:    10. november 2016 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 4:  5. september 2016 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 5: 10. november 2016  
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A. Cieľ usmernenia  
Cieľom usmernenia č. 4 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 4 (ďalej len 
„Všeobecné podmienky V4“) oproti Všeobecným podmienkam na podporu využitia 
obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 5 (ďalej len „Všeobecné podmienky 
V5“). 
  

B. Zmeny vo Všeobecných podmienkach   
Nasledovný text je koncipovaný tak, že abstrahuje zmeny a doplnenia uskutočnené vo 
Všeobecných podmienkach V4 oproti Všeobecným podmienkam V5.  
 
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 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 v 
lehote uvedenej v Osobitných podmienkach vydaných pre jednotlivé kolá na vydávanie 
poukážok. 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;“ 

 


