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USMERNENIE ZHOTOVITEĽOV 

O VYHOTOVOVANÍ FAKTÚR  

v súlade s bodom 2.8. písmeno b) Zmluvy o preplácaní poukážok uzatvorenej medzi Zhotoviteľom 
a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“) v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam II (ďalej len „NP Zelená domácnostiam II“) 

 (ďalej len „Usmernenie“) 
 
SIEA určuje nasledujúce požiadavky na vystavovanie faktúr Zhotoviteľmi za dodávku a inštaláciu 
zariadení Domácnostiam v rámci NP Zelená domácnostiam II (ďalej len „faktúra“): 
 

1. S cieľom overenia vecnej oprávnenosti výdavkov uvedených vo faktúre, ktorej kópiu je 
Zhotoviteľ povinný predložiť SIEA ako prílohu žiadosti o preplatenie poukážky, je potrebné, 
aby faktúra bola vyhotovená tak, aby bola jasne a výslovne určená výška skutočne 
oprávnených výdavkov, vrátane celkových oprávnených výdavkov tak, aby položky faktúry 
v časti oprávnených výdavkov boli jednotlivo členené v súlade s čl. H. všeobecných 
podmienok na nasledovné položky: 
 
a) Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltických panelov: 

 fotovoltické panely; 

 nosná konštrukcia; 

 mikromenič alebo striedač; 

 zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do siete; 

 regulátor nabíjania; 

 akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody; 

 riadiaca jednotka; 

 montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému; 

 montážne práce; 

 skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.  
 
b) Oprávnené výdavky na inštaláciu veterných turbín: 

 veterná turbína; 

 regulátor a náhradná záťaž; 

 mikromenič alebo striedač; 

 zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do siete; 

 stožiar s príslušenstvom; 

 akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody; 

 riadiaca jednotka; 

 montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému; 

 montážne práce; 

 skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky. 
 
c) Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov: 

 slnečné kolektory; 

 nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov; 

 akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody; 
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 komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, 
expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, 
riadiaca jednotka); 

 montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému; 

 montážne práce; 

 skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky. 
 
d) Oprávnené výdavky na inštaláciu kotlov na biomasu: 

 v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol, horák, zásobník peliet, dopravník peliet; 

 v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol; 

 v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci dopravník, 
zásobník paliva;  

 akumulačný zásobník vody/ zásobníkový ohrievač vody; 

 komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, 
ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka, zariadenie na zabezpečenie 
minimálnej teploty vratnej vody do kotla); 

 montážny materiál potrebný na zapojenie kotla; 

 montážne práce; 

 skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky. 
 
e) Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú: 

 tepelné čerpadlo; 

 akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody; 

 zemné vrty; 

 komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, 
expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka); 

 montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla; 

 montážne práce;  

 skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.     
 

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov. S cieľom 
preukázania hodnovernosti faktúry ako účtovného dokladu sa zároveň vyžaduje, aby faktúra 
obsahovala aj podpis oprávnenej osoby za Zhotoviteľa, prípadne aj odtlačok pečiatky 
Zhotoviteľa (ak sa používa).   
 

3. Pokiaľ má vyhotovená faktúra prílohy (napr. súpisy prác a pod.), musia byť tieto prílohy 
riadne označené tak, aby ich bolo možné bez pochybností  priradiť k správnej faktúre. 
 

4. Zároveň SIEA upozorňuje, že podrobné rozpisovanie dodaných komponentov alebo prác na 
inštalácii zariadenia neumožňuje jednoznačnú identifikáciu oprávnených výdavkov 
a predlžuje dobu, ktorá je potrebná na posúdenie žiadosti o preplatenie.      
 

5. Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25.2.2019.  
 
 
V Bratislave, dňa 25.2.2019  


