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Slovenská inovačná a energetická agentúra 

vydáva 

 

 

USMERNENIE Č. 7 

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:    04. január 2018 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 7:  09. máj 2017 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 8: 04. január 2018 
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A. Cieľ usmernenia  

Cieľom usmernenia č. 7 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 8 (ďalej len 

„Všeobecné podmienky V8“) oproti Všeobecným podmienkam na podporu využitia 

obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 7 (ďalej len „Všeobecné podmienky 

V7“). 

  

B. Zmeny vo Všeobecných podmienkach   

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

Všeobecných podmienkach V8 oproti Všeobecným podmienkam V7.  

 

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.  Článok C. Indikatívna výška finančných prostriedkov sa zmenil tak, že nový Článok C znie:  

„Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na národný projekt Zelená 

domácnostiam je 45 mil. EUR, z toho podpora na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je 

2,49 milióna EUR. 

Podporu inštalácie zariadení je možné poskytovať do 31.12.2018, alebo do vyčerpania 

alokácie určenej na inštaláciu zariadení. 

2. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa  odsek 1. písmeno f) zmenil tak, 

že sa nahrádza novým doplnením znením: 

„f) energetický audit v prípade inštalácie zariadenia v bytovom dome, v ktorom bude okrem 

iného uvedené, či sa teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov 

CZT a v prípade inštalácie kotla na biomasu s inštalovaným príkonom nad 300 kW a viac bude 

deklarované splnenie kritérií na využitie biomasy definovaných v dokumente „Kritériá 

udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy v SR na obdobie 2014 

– 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu12“; 

K vyššie uvedenému novému zneniu článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky, 

odsek 1. Písmeno f) vznikol nový odkaz pod čiarou číslo 12, ktorý znie: 

„
12 

 Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na 
obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu, 2017,  
http://www.op-kzp.sk/?s=krit%C3%A9ri%C3%A1+udr%C5%BEate%C4%BEn%C3%A9ho“ 

 

 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Krit--ri---udr--ate--n--ho-vyu----vania-biomasy-v-SR-KPMG-06-2017-fin.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Krit--ri---udr--ate--n--ho-vyu----vania-biomasy-v-SR-KPMG-06-2017-fin.pdf
http://www.op-kzp.sk/?s=krit%C3%A9ri%C3%A1+udr%C5%BEate%C4%BEn%C3%A9ho
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3. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa odsek 1. písmeno m) nahrádza 

novým znením, pričom nový odsek 1. písmeno m)  znie: 

„m) kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku (6) §4a zák. č. 

309/2009 Z. z. v prípade inštalácie zariadenia na výrobu elektriny; 

4. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa mení v ods. 1 pôvodné písmeno 

m) na písmeno n) 

 

5. V článku I. Hodnota poukážky sa odsek 1, písmená a) a b) menia tak, že nový odsek 1 

písmená  a) a b) znejú: 

 

„a) 1 000 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým 

výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny; 

b) 1 000 € a 900 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW 

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

podpory je 2 350 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.“ 

 

6. Vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie 

v domácnostiach sa pôvodné odkazy pod čiarou 12, 13, 14, 15, 16 a 17 prečíslujú na 13, 14, 

15, 16, 17 a 18. 

 


