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Slovenská inovačná a energetická agentúra 

vydáva 

 

 

USMERNENIE Č. 5 

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:    24. marec 2017 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 5:  10. november 2016 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 6: 24. marec 2017  
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A. Cieľ usmernenia  

Cieľom usmernenia č. 5 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 6 (ďalej len 

„Všeobecné podmienky V6“) 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 V6 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 k ods. 3, písm. b) doplnila 

poznámka pod čiarou č. 12, ktorá znie: 

„Je riadne a úplne vyplnený formulár žiadosti o preplatenie poukážky a sú k nemu priložené 

všetky povinné prílohy. Žiadosť o preplatenie poukážky sa nepovažuje za kompletnú, ak zo 

strany SIEA bol vykonaný voči zhotoviteľovi úkon smerujúci k odstráneniu nedostatkov 

žiadosti o preplatenie.“ 

2. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa pôvodný ods. 5 prečísloval na 

ods. 6. 

3. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa doplnil nový ods. 5, ktorý znie: 

„SIEA nepreplatí poukážku, preplatením ktorej by boli zhotoviteľovi poskytnuté finančné 

prostriedky jednorazovo prevyšujúce sumu 100 000 € alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 

000 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie a pokiaľ zhotoviteľ nie je v čase 

posudzovania žiadosti o preplatenie poukážky registrovaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa osobitného právneho predpisu.13 V prípade, ak zhotoviteľ zmarí preplatenie 

poukážky domácnosti tým, že nie je registrovaný v registri partnerov verejného sektora, hoci 

mu táto povinnosť vznikla podľa osobitného právneho predpisu, a SIEA z tohto dôvodu 

poukážku nepreplatí, má sa za to, že je to nesplnenie si zákonnej povinnosti zhotoviteľa, ktorá 

nesmie byť na ťarchu domácnosti.“ 

 

                                                           
13 § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 
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4. V článku I. Hodnota poukážky sa v bodoch 1 a 2 menia hodnoty sadzby a maximálnej výšky 

hodnoty poukážky nasledovne: 

 

„Sadzby  a maximálne výšky hodnoty poukážky: 

1. fotovoltických panelov14 pre rodinný dom je: 

a) 1 100 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov  pri inštaláciách s celkovým 

výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny; 

b) 1 100 € a 900 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW 

inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška 

podpory je 2 450 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.“ 

 

2. „veternej turbíny pre rodinný dom je: 

a) 1 400 €/kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim         

1 kW a bonus za akumuláciu elektriny, 

b) 1 400 € a 1 000 €/kW inštalovaného výkonu  pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 

kW; maximálna výška podpory je 2 900 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny,“ 

 

5. V článku I. Hodnota poukážky sa posledný neočíslovaný odsek vypúšťa a nahrádza 

novým znením, ktoré znie: 

 

„Výšku sadzieb je SIEA oprávnená  aktualizovať minimálne raz za kalendárny rok v 

závislosti od vývoja cien podporovaných zariadení na využívanie OZE a podľa 

inštalovaného výkonu zariadení. Aktuálna výška sadzieb jednotlivých zariadení bude vždy 

zverejnená na internetovej stránke  zelenadomacnostiam.sk a v aktualizovanej verzii 

Všeobecných podmienok. Hodnota poukážky bude vždy zaokrúhlená na celé číslo smerom 

nadol.“ 

                                                           
14 Fotovoltickým panelom sa rozumie aj zariadenie, ktoré pozostáva z fotovoltického panelu a slnečného 
kolektora (hybridné zariadenie). V tomto prípade sa uplatní sadzba a maximálna výška podpory zodpovedajúca 
inštalovanému výkonu fotovoltického panelu. 


