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Slovenská inovačná a energetická agentúra 

vydáva 

 

 

USMERNENIE Č. 6 

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:    09. máj 2017 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 6:  24. marec 2017 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 7: 09. máj 2017  
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A. Cieľ usmernenia  

Cieľom usmernenia č. 6 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 7 (ďalej len 

„Všeobecné podmienky V7“) oproti Všeobecným podmienkam na podporu využitia 

obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 6 (ďalej len „Všeobecné podmienky 

V6“). 

  

B. Zmeny vo Všeobecných podmienkach   

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

Všeobecných podmienkach V7 oproti Všeobecným podmienkam V6.  

 

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 ods. 2 zmenil tak,, že nový ods. 2 

znie:  

„Žiadosť  o vydanie poukážky vo forme elektronického formulára je dostupná počas 

otvoreného kola cez internetovú stránku zelenadomacnostiam.sk. Domácnosť požiada o 

vydanie poukážky vyplnením elektronického formulára žiadosti o vydanie poukážky, v ktorom 

uvedie konkrétny výrobný typ zariadenia prostredníctvom výberu zo zoznamu zariadení, ako 

aj ďalšie požadované údaje, to všetko bez použitia automatizovaného vyplnenia a/alebo 

odoslania žiadosti o vydanie poukážky, a to čo i len v jej časti. Ak nebola žiadosť o vydanie 

poukážky podaná  v súlade s podmienkami uvedenými v tomto bode 2., je podaná v rozpore s 

týmito Všeobecnými podmienkami, v dôsledku čoho poukážka nevznikne5. V takomto prípade 

nevznikne ani Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi SIEA a 

domácnosťou.“ 

2. V článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa ods. 7 doplnil o novú vetu, ktorá 

znie: 

„Dokument formálne označený ako návrh Zmluvy, ktorý sa vzťahuje k žiadosti o vydanie 

poukážky podľa odseku 2. tohto článku E., nie je návrhom Zmluvy a aj v prípade jeho prijatia 

domácnosťou, Zmluva nevzniká.“ 

 

 

                                                           
5 Pre účely týchto Všeobecných podmienok sa takáto poukážka ďalšej označuje ako „poukážka, ktorá bola 

vydaná v rozpore s podmienkami uvedenými na vydanie poukážky podľa článku E“. 
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3. V článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa tretia časť ods. 7 zmenila tak, že 

nová tretia časť ods. 7 znie: 

„Poukážka vydaná na základe žiadosti o vydanie poukážky vyplnenej a odoslanej v súlade s 

týmito všeobecnými podmienkami, a , ktorá je súčasťou Zmluvy, nadobúda platnosť, pokiaľ je 

do 30 kalendárnych dní od dátumu uvedenom na poukážke predložená zhotoviteľovi. Ak 

domácnosť nepredloží poukážku zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety, Zmluva sa 

zrušuje.“ 

4. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky sa mení ods. 5, kde sa stanovila 

maximálna dodatočná lehota na odstránenie nedostatku, pričom nový ods. 5 znie: 

 

„SIEA nepreplatí poukážku, preplatením ktorej by boli zhotoviteľovi poskytnuté finančné 

prostriedky jednorazovo prevyšujúce sumu 100 000 € alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 

000 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie a pokiaľ zhotoviteľ nie je v čase 

posudzovania žiadosti o preplatenie poukážky registrovaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa osobitného právneho predpisu.  Uvedené platí, ak zhotoviteľ tento nedostatok 

neodstráni ani v dodatočnej lehote stanovenej SIEA, nie však dlhšej ako 3 mesiace odo dňa 

doručenia výzvy SIEA zhotoviteľovi na registrovanie sa v registri partnerov verejného sektora. 

V prípade, ak zhotoviteľ zmarí preplatenie poukážky domácnosti tým, že nie je registrovaný v 

registri partnerov verejného sektora, hoci mu táto povinnosť vznikla podľa osobitného 

právneho predpisu, a SIEA z tohto dôvodu poukážku nepreplatí, má sa za to, že je to 

nesplnenie si zákonnej povinnosti zhotoviteľa, ktorá nesmie byť na ťarchu domácnosti.“ 

 

5. V článku F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky vzniká nový ods. 7, ktorý znie: 

 

„Domácnosť je na výzvu SIEA povinná preukázať splnenie všetkých podmienok na 

poskytnutie príspevku a preplatenie poukážky uvedených v týchto Všeobecných 

podmienkach a za týmto účelom poskytnúť SIEA potrebnú súčinnosť. V prípade, ak 

domácnosť nepreukáže splnenie podmienok alebo neposkytne potrebnú súčinnosť podľa 

predchádzajúcej vety, má sa za to, že domácnosť postupovala v rozpore s týmito 

Všeobecnými podmienkami.“ 

 

6. V článku H. Oprávnené výdavky, sa mení časť „Oprávnené výdavky na inštaláciu kotlov na 

biomasu“ nasledovne: 

- 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. 
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7. V prílohe č. 1 Základné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní 

zariadenia sa mení ods. 3 tak, že nový ods. 3 znie: 

 

„Domácnosť podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pri spracovaní a odoslaní žiadosti o vydanie 

poukážky postupovala v súlade so Všeobecnými podmienkami. Súčasne sa domácnosť sa 

zaväzuje dodržiavať všetky podmienky, ktoré pre ňu vyplývajú zo Všeobecných podmienok, z 

Osobitných podmienok vo vzťahu k jednotlivým kolám, ako aj zo všetkých súvisiacich 

dokumentov pre podporu využitia OZE v domácnostiach, ktoré boli zverejnené na internetovej 

stránke zelenadomacnostiam.sk. Domácnosť podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa riadne 

oboznámila s obsahom aktuálne platných Všeobecných podmienok, ako aj s ďalšími 

dokumentmi, ktoré na ne nadväzujú a ktoré sú zverejnené na internetovej stránke  

zelenadomacnostiam.sk v deň požiadania o poskytnutie príspevku, a podpisom vyjadruje 

súhlas s týmito dokumentmi.“ 

 

 

8. V prílohe č. 1 Základné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní 

zariadenia sa mení ods. 8 písm. a) tak, že nové psím. a) znie: 

 

„a) vlastnícke práva k nehnuteľnosti na právnickú osobu alebo nedodrží všetky podmienky pre 

„subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť)“ 

podľa článku D. ods. 2 Všeobecných podmienok,“ 

 

9. V prílohe č. 1 Základné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní 

zariadenia sa v ods. 8 vkladá nové písm. c), ktoré znie: 

 

„c) pri žiadaní o vydanie poukážky postupovala v rozpore so Všeobecnými podmienkami, 

Osobitnými podmienkami, ako aj ďalšími súvisiacimi dokumentmi pre podporu využitia OZE v 

domácnostiach, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.“ 

 

10.V prílohe č. 1 Základné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní 

zariadenia sa v ods. 8 pôvodné písm. c) mení na písm. d). 

 

11. V prílohe č. 1 Základné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní 

zariadenia sa vzniká nový ods. 14, ktorý znie: 

 

„SIEA je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak je vyhlásenie domácnosti podľa ods. 

3 prvej vety tejto zmluvy nepravdivé, alebo ak domácnosť poruší záväzok vyplývajúci z ods. 3 

tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia domácnosti. V prípade, ak 

sa odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nepodarí doručiť domácnosti na adresu 

uvedenú v komunikácii domácnosti so SIEA, odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené 

dňom, kedy sa písomnosť vráti SIEA ako nedoručená. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za 
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doručené aj v prípade, že domácnosť odoprie písomnosť prijať, a to dňom odopretia prijatia 

písomnosti.“ 

 

12. V prílohe č. 1 Základné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní 

zariadenia sa pôvodné ods. 14, 15, 16, 17 a 18 prečíslujú na ods. 15, 16, 17, 18 a 19. 

 


