USMERNENIE ZHOTOVITEĽOV
O VYHOTOVOVANÍ DOKLADU O INŠTALÁCII ZARIADENIA
A UVEDENÍ ZARIADENIA DO PREVÁDZKY
v súlade s bodom 2.8. písm. a) a bodom 3.1.5. 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“)
1. S cieľom dostatočným spôsobom preukázať, že zariadenie, ktoré je predmetom podpory
v rámci NP Zelená domácnostiam II (ďalej len „zariadenie“), bolo skutočne inštalované
a uvedené do prevádzky, SIEA určuje nasledujúce minimálne požiadavky na vystavovanie
Dokladu o inštalácii zariadenia a uvedení zariadenia do prevádzky Zhotoviteľom (ďalej len
„Doklad“):
a) označenie dokumentu – názov (napr. doklad o inštalácii zariadenia a uvedení zariadenia
do prevádzky, spúšťací protokol, odovzdávajúci list, servisný list a pod.);
b) označenie zhotoviteľa – minimálne názov, sídlo, IČO, zástupca zhotoviteľa;
c) identifikácia odborne spôsobilej osoby – v rozsahu meno a priezvisko;
d) označenie preberajúceho (domácnosti) – v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého
pobytu;
e) označenie miesta, kde sa zariadenie inštalovalo – v rozsahu názov katastrálneho územia
a číslo listu vlastníctva (tak ako je uvedené na poukážke), ak je to možné, uviesť presnú
adresu miesta inštalácie;
f) označenie inštalovaného zariadenia s uvedením druhu a typu zariadenia tak, ako je
uvedené na poukážke;
g) vyhlásenie zhotoviteľa potvrdzujúce dodanie, inštaláciu a uvedenie zariadenia do
prevádzky;
h) vyhlásenie domácnosti, že svojím podpisom potvrdzuje prevzatie zariadenia, ktoré bolo
uvedené do prevádzky, a že sa oboznámila s obsluhou zariadenia;
i) dátum uvedenia zariadenia do prevádzky;
j) dátum a miesto vystavenia Dokladu;
k) meno a podpis odborne spôsobilej osoby;
l) meno a podpis zástupcu domácnosti.
2. Náležitosti podľa bodu 1. Usmernenia je možné doplniť už do existujúcich tlačív, ktoré
Zhotoviteľ Domácnosti pri uvedení zariadenia do prevádzky odovzdáva.
3. Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25.2.2019

V Bratislave, dňa 25.2.2019
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