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Slovenská inovačná a energetická agentúra 

vydáva 

 

 

USMERNENIE Č. 2 

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:    29. január 2016 

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 2:  1. december 2015 
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A. Cieľ usmernenia  

Cieľom usmernenia č. 2 k Všeobecným podmienkam na podporu využitia obnoviteľných 

zdrojov energie v domácnostiach (ďalej en „Usmernenie“) je jasným a zrozumiteľným 

spôsobom informovať o zmenách, ktoré boli zapracované do Všeobecných podmienkach na 

podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 2 (ďalej len 

„Všeobecné podmienky V2“) oproti  Všeobecným podmienkam na podporu využitia 

obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 3 (ďalej len „Všeobecné podmienky 

V3“). 

  

B. Zmeny vo Všeobecných podmienkach   

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

Všeobecných podmienkach V2 oproti Všeobecným podmienkam V3.  

 

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 písmene D. Oprávnené subjekty, bod 3. Oprávnený zhotoviteľ sa ustanovenie  

v druhom odseku: „SIEA vedie zoznam oprávnených zhotoviteľov spolu so zoznamom 

odborne spôsobilých osôb zapísaných pre každého oprávneného zhotoviteľa, a  zoznam 

oprávnených zhotoviteľov zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.“ 

vypúšťa a nahrádza novým ustanovením, ktoré znie:  

„SIEA vedie zoznam oprávnených zhotoviteľov a  zverejňuje ho na internetovej stránke 

zelenadomacnostiam.sk“. 

Za vyššie uvedené ustanovenie sa vkladá odkaz č. 4 na poznámku pod čiarou, ktorá 

znie:  

„4 Zoznam odborne spôsobilých osôb (inštalatérov) je dostupný na internetovej stránke 

Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/zoznam-instalaterov/139870s . 

Prijímať poukážky je však oprávnený len oprávnený zhotoviteľ v rámci projektu Zelená 

domácnostiam.“.   

 

2. V písmene F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky, v bode 1, v písm. d) sa 

ustanovenie „d) kópia dokladu o inštalácii zariadenia v domácnosti a uvedení 

zariadenia do prevádzky; v prípade akumulátora elektriny aj doklad preukazujúci 

kapacitu akumulátora;“ vypúšťa a nahrádza novým ustanovením, ktoré znie:  

„d) kópia dokladu o inštalácii zariadenia v domácnosti a uvedení zariadenia do prevádzky 

(ďalej aj ako „Doklad o inštalácii“); v prípade akumulátora elektriny aj doklad 

preukazujúci kapacitu akumulátora (Doklad o inštalácii musí byť podpísaný 

domácnosťou.);“. 

 

3.  V písmene F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky, v bode 3, v písm. c) sa 

vypúšťa číslo „6“ a nahrádza sa slovom: „štyroch“.   


