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Slovenská inovačná a energetická agentúra 

vydáva 

 

 

USMERNENIE Č. 8  

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:     21. máj 2018 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 7:  05. január  2018 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 8: 21. máj 2018 
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A. Cieľ usmernenia  

Cieľom usmernenia č. 8 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.  V článku E . Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku, sa v odseku 3. pridáva písmeno e),   

ktoré znie:  

e) SIEA vydaním týchto Všeobecných podmienok oboznamuje Domácnosť, že v zmysle 

ustanovenia  § 13 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s ustanoveniami Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  bude ich osobné údaje  v rozsahu: 

 

 meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a  dátum narodenia všetkých 
spoluvlastníkov nehnuteľnosti; 
 

 meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby. 
 

spracovávať, a to automatizovaným a  neautomatizovaným spôsobom.  

Osobné údaje budú spracované výlučne za účelom administrácie národného projektu 

Zelená domácnostiam a poskytnutia finančného príspevku na inštaláciu zariadenia na 

využitie OZE.  Po zániku dôvodov na ich archiváciu budú všetky osobné údaje vymazané.  


