Národný projekt Zelená domácnostiam II

OSOBITNÉ PODMIENKY NA PODPORU
využitia obnoviteľných zdrojov energie
v domácnostiach
Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR
Dvadsiate tretie (XXIII.) kolo na vydávanie poukážok

VERZIA 1

Účinné od 7. októbra 2019
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A. Základné informácie
V súlade s bodom A. Všeobecných podmienok na podporu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej
len „OZE“) v domácnostiach (ďalej len „Všeobecné podmienky“), tento dokument upravuje
osobitné podmienky, ktoré bližšie špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení
na využitie OZE, oprávnené územia a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na dvadsiate tretie
kolo na vydávanie poukážok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II (ďalej len „XXIII.
kolo na vydávanie poukážok“).

B. Oprávnené obdobie XXIII. kola na vydávanie poukážok a jeho trvanie
1.

Od 15. októbra 2019, 15:00 hod. do 16. októbra 2019, 15:00 hod., pričom oprávneným obdobím
je pre účely tohto dokumentu obdobie, počas ktorého je možné žiadať o vydávanie poukážok,
pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu indikatívnej výšky alokovaných finančných prostriedkov určených pre
XXIII. kolo na vydávanie poukážok podľa písmena E. týchto Osobitných podmienok pred uplynutím
uvedeného obdobia alebo zrušením vyhláseného kola.

2.

XXIII. kolo na vydávanie poukážok bude ukončené 16. októbra 2019 o 15:00 hod. alebo
automaticky prostredníctvom informačného systému (ďalej len „IS“) po vyhodnotení prijatých
žiadostí o poukážky a naplnení výšky alokovaných finančných prostriedkov určených pre XXIII.
kolo na vydávanie poukážok. Vyhodnocovanie doručených žiadostí o vydanie poukážky prebieha
automatizovane prostredníctvom IS a podľa informácií uvedených na zelenadomacnostiam.sk.

3.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) môže predčasne uzatvoriť XXIII. kolo
na vydávanie poukážok v prípade, ak z jej evidencie bude zrejmé, že doručené a potvrdené
žiadosti o vydanie poukážky prekročili indikatívnu výšku alokovaných finančných prostriedkov
určených pre XXIII. kolo na vydávanie poukážok podľa písmena E. týchto Osobitných podmienok,
pokiaľ zároveň nedôjde k navýšeniu výšky alokovaných finančných prostriedkov. O uzatvorení
kola a následnom postupe bude SIEA informovať oznámením na internetovej stránke
zelenadomacnostiam.sk. SIEA môže rozhodnutím ukončiť XXIII. kolo na vydávanie poukážok aj
v prípade vzniku iných závažných okolností, ktoré by bránili jeho riadnemu pokračovaniu alebo
ukončeniu; v takomto prípade bude SIEA prostredníctvom internetovej stránky
zelenadomacnostiam.sk informovať o ďalšom postupe.

4. SIEA môže rozhodnutím zrušiť alebo prerušiť XXIII. kolo na vydávanie poukážok oznámením na
stránke zelenadomacnostiam.sk najmä z technických dôvodov.
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C. Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE
Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného
príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“) pre
rodinné domy, ktorými sú tepelné čerpadlá.

D. Oprávnené územie
Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je možné inštalovať v rámci
nasledovných oprávnených území SR:
Územie menej rozvinutých regiónov:
1.1. Trnavský samosprávny kraj,
1.2. Nitriansky samosprávny kraj,
1.3. Trenčiansky samosprávny kraj,
1.4. Banskobystrický samosprávny kraj,
1.5. Žilinský samosprávny kraj,
1.6. Prešovský samosprávny kraj,
1.7. Košický samosprávny kraj
(ďalej len „územie menej rozvinutých regiónov“).

E. Indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov
Pre územie menej rozvinutých regiónov je vyčlenených 1 000 000 EUR.

F. Žiadosti o vydávanie poukážok
Žiadosti o poukážky budú prijímané prostredníctvom informačného systému na internetovej
stránke zelenadomacnostiam.sk. SIEA v žiadnom prípade nezodpovedá za technické podmienky,
nastavenie e-mailovej komunikácie a súvisiacich služieb zo strany domácnosti, ako ani za technické
problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť na strane domácnosti v súvislosti s prijímaním e-mailovej
správy, prostredníctvom ktorej je domácnosti zasielaná výzva, na základe ktorej je potrebné
potvrdiť záujem o poukážku, alebo v súvislosti s potvrdzovaním záujmu domácnosti o vydanie
poukážky.
G. Zmluva s domácnosťou o poskytnutí príspevku
SIEA podpíše Zmluvu o poskytnutí príspevku s domácnosťou a zasiela ju v listinnej podobe na
kontaktnú adresu uvedenú v Žiadosti o vydanie poukážky poštovou zásielkou v dvoch originálnych
vyhotoveniach. Jeden rovnopis podpísaný domácnosťou s úradne overeným podpisom je
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domácnosť povinná odovzdať zhotoviteľovi, s ktorým má uzatvorenú Zmluvu o inštalácii v súlade
s aktuálnym znením Všeobecných podmienok zverejnených na internetovej stránke
zelenadomacnostiam.sk.

H. Žiadosť o preplácanie poukážok
Poukážka vydaná v XXIII. kole na vydávanie poukážok musí byť na základe žiadosti o preplatenie
poukážky predložená na preplatenie najneskôr v lehote do 15. januára 2020. Žiadosť o
preplatenie poukážky, ktorú podáva na SIEA oprávnený zhotoviteľ musí obsahovať nasledovné
prílohy:
1.

Prílohy podľa písmena F. bodu 1 písm. a) až o) aktuálneho znenia Všeobecných podmienok.

2.

Na základe skutočností zistených v priebehu prípravy, realizácie alebo kontroly národného
projektu Zelená domácnostiam II, ako aj v dôsledku zmeny, či vzniku nových záväzných právnych
predpisov alebo dokumentov, ktoré sú záväzné a majú vplyv na národný projekt Zelená
domácnostiam II, SIEA môže požadovať od zhotoviteľa preukázanie ďalších skutočností alebo
dokumentov potrebných na riadne preplatenie poukážky.

I.

Záverečné ustanovenia

1.

SIEA vykonáva zmeny v tomto dokumente najmä s ohľadom na potreby implementácie
národného projektu Zelená domácnostiam II, zistenia kontrolných subjektov, na základe podnetov
dotknutých subjektov a iných dôvodov vyžadujúcich optimalizáciu stanovených podmienok.

2.

Zmena sa vykoná vydaním novej verzie dokumentu, ktorá bude zverejnená na internetovej
stránke zelenadomacnostiam.sk, pričom nová verzia nadobúda účinnosť dňom, ktorý je na nej
uvedený, najskôr dňom jej zverejnenia. Predchádzajúce verzie budú dostupné v archíve
zverejnenom na internetovej stránke.
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