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A.  Cieľ usmernenia 
  

Cieľom usmernenia č. 2 k Všeobecným podmienkam na podporu využitia obnoviteľných zdrojov 
energie v domácnostiach (ďalej ako „Usmernenie“) je jasným a zrozumiteľným spôsobom 
informovať o zmenách, ktoré boli zapracované vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia 
obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 3 (ďalej ako „Všeobecné podmienky V3“) 
oproti Všeobecným podmienkam na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie 
v domácnostiach VERZIA 2 (ďalej ako „Všeobecné podmienky V2“). 

 
B. Zmeny vo Všeobecných podmienkach 
  

Nasledujúci text je koncipovaný tak, že abstrahuje zmeny a doplnenia uskutočnené vo 
Všeobecných podmienkach V3 oproti Všeobecným podmienkam V2. 

 
 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. Mení sa znenie článku A., ktorý znie: 
 

„Tento dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa na podporu inštalácie 

malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len ,,OZE“) v domácnostiach na 

účel bývania v súlade s národným projektom Zelená domácnostiam II. Cieľom národného projektu 

je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným 

výkonom v súlade s národným projektom. Podpora z národného projektu Zelená domácnostiam II 

je určená iba pre menej rozvinuté regióny SR.1 

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE (ďalej aj ako „zariadenie“) bude prebiehať 

prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci finančných limitov alebo iných podmienok,  

ktoré budú definované v Osobitných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov 

energie v domácnostiach (ďalej len „Osobitné podmienky“). Osobitné podmienky bližšie špecifikujú 

najmä druh podporovaného zariadenia, výšku finančnej alokácie pre jednotlivé druhy zariadenia, 

oprávnené obdobie, maximálny a minimálny finančný limit pre poukážky v obehu a ďalšie 

špecifické podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé  zariadenia, to všetko za účelom naplnenia cieľa 

národného projektu Zelená domácnostiam II. 

Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla sa za 

malé zariadenie na účely týchto podmienok považuje zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre 

budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie. 

Finančnou alokáciou pre druh zariadenia je aktuálne stanovená výška finančných prostriedkov 

určených na podporu konkrétneho druhu zariadenia. Táto je špecifikovaná v Osobitných 

                                                           
1Cieľové územia, pre ktoré je možné poskytovať podporu, sú v súlade s Operačným programom Kvalita životného 
prostredia, špecifický cieľ 4.1.1., aktivita C 
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podmienkach, pričom SIEA môže výšku finančnej alokácie priebežne upravovať v závislosti od 

dopytu po jednotlivých druhoch zariadenia. 

Oprávnené obdobie je obdobie, počas ktorého je možné žiadať o vydanie poukážky a vydávať 

poukážky, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu finančnej alokácie pre daný druh zariadenia. Jeho trvanie je 

obmedzené finančne podľa článku E bod 2 tohto dokumentu v spojení s článkom E. Osobitných 

podmienok a tiež časovo podľa článku C body 1 a 3 Osobitných podmienok. 

Poukážky v obehu sú všetky vydané a ešte nepreplatené poukážky, pri ktorých môže vzniknúť nárok 

na preplatenie. 

Maximálny finančný limit pre poukážky v obehu určuje maximálnu hodnotu poukážok v obehu, 

ktorým sa obmedzuje vydávanie nových poukážok a je špecifikovaný pre jednotlivé druhy 

zariadenia v Osobitných podmienkach. 

Minimálny finančný limit pre poukážky v obehu určuje spodnú hraničnú hodnotu poukážok v obehu. 

Pokles celkovej hodnoty poukážok v obehu pod spodnú hraničnú hodnotu spustí proces vydávania 

nových poukážok maximálne až do výšky celkovej finančnej alokácie pre daný druh zariadenia. 

Zásobník žiadostí o vydanie poukážky pre daný druh zariadenia (ďalej ako „zásobník“) obsahuje 

zoznam podaných žiadostí v poradí, v akom boli doručené SIEA pri dodržaní pravidiel uvedených 

v bode 4 článku E a podľa podmienok definovaných vo Všeobecných podmienkach a v Osobitných 

podmienkach aktuálne platných v čase vydávania poukážky. SIEA zverejňuje aktuálne poradie 

žiadostí v zásobníkoch pre daný druh zariadenia prostredníctvom informačného systému.“ 

 Nové znenie bolo prijaté z dôvodu zmeny spôsobu vydávania poukážok v projekte Zelená 
domácnostiam II . Boli pridané definície nových pojmov z dôvodu prechodu na zásobníkový 
systém. 

  
2. V článku D. Oprávnené subjekty sa v odseku 3, sa na koniec štvrtého odseku pridáva text, ktorý 

znie: 
 

„SIEA má rovnako právo neuzatvoriť zmluvu o preplácaní poukážok, ak  o jej uzavretie požiada 

právnická osoba, v ktorej je spoločníkom, akcionárom, štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu fyzická osoba, s ktorou už SIEA mala uzatvorenú zmluvu o preplácaní poukážok 

a táto zmluva zanikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy zo strany SIEA z dôvodu porušovania 

zmluvných povinností a/alebo povinností vyplývajúcich z tohto dokumentu druhou zmluvnou 

stranou.   O tejto skutočnosti SIEA informuje dotknutú právnickú osobu. SIEA má ďalej právo 

neuzatvoriť zmluvu o preplácaní poukážok, ak o jej uzavretie požiada právnická osoba, v ktorej je 

spoločníkom, akcionárom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu fyzická osoba, 

ktorá bola spoločníkom, akcionárom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu v 

inej právnickej osobe, s ktorou už SIEA mala uzatvorenú zmluvu o preplácaní poukážok a ktorá táto 

zmluva zanikla odstúpením od zmluvy zo strany SIEA z dôvodu porušovania zmluvných povinností 

a/alebo povinností vyplývajúcich z tohto dokumentu druhou zmluvnou stranou. O tejto skutočnosti 

SIEA informuje dotknutú právnickú osobu.“ 
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 Úprava rozširuje a spresňuje okruh zhotoviteľov, pri ktorých má SIEA právo neuzatvoriť zmluvu 

o preplácaní poukážok. Naplnenie tam uvedených dôvodov zakladá SIEA právo odmietnuť 
jednotlivú žiadosť o uzatvorenie takejto zmluvy s takýmto zhotoviteľom. O tejto skutočnosti bude 
SIEA takéhoto žiadateľa informovať. 

 
3. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa v odseku 1 pridáva veta, ktorá znie: 

 

„Vydávanie poukážok bude prebiehať v rámci finančných limitov alebo iných podmienok 
definovaných v Osobitných podmienkach.“ 
 

 SIEA upravila spôsob vydávania poukážok na základe stanovených limitov. 
 
4. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa mení odsek 2, ktorý znie: 
 

„Žiadosť o vydanie poukážky vo forme elektronického formulára je dostupná na internetovej 

stránke zelenadomacnostiam.sk počas celého oprávneného obdobia, pokiaľ finančná alokácia pre 

druh zariadenia je väčšia ako súčet:  

- poskytnutých príspevkov pre daný druh zariadenia v oprávnenom období,  

- celkovej hodnoty poukážok v obehu pre daný druh zariadenia v oprávnenom 

období, 

- celkovej hodnoty žiadaných príspevkov v žiadostiach, ku ktorým ešte nebola 

vydaná poukážka pre daný druh zariadenia a ktoré sa preto nachádzajú 

v zásobníku(bod 5. tohto článku).“ 

 

Dôvodom zmeny je určenie času a spôsobu, ktorým  je možné podať žiadosť o vydanie poukážky. 

 

5. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa doplnil odsek 3, ktorý znie: 
 

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 nevznikne2.V takomto prípade 
nevznikne ani Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi SIEA a domácnosťou 

 
6. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa pôvodný odsek 3 prečísloval na odsek 

4, ktorý  znie: 
 

„Poukážku, ktorá je súčasťou Zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia (ďalej ako 

,,Zmluva“), je možné vydať domácnosti ak:  

                                                           
2 Pre účely týchto Všeobecných podmienok sa takáto poukážka ďalej označuje ako poukážka, ktorá bola vydaná 
v rozpore s podmienkami uvedenými na vydanie poukážky podľa článku E“. 
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a) vydaním poukážky nebude prekročený maximálny finančný limit pre poukážky v obehu pre 

daný druh zariadenia v danom oprávnenom období; a 

b) v  žiadosti o poskytnutie poukážky zverejnenej v aktuálnom znení na internetovej stránke 

zelenadomacnostiam.sk budú uvedené všetky požadované údaje; a 

c) domácnosť súhlasí so zmluvnými podmienkami poskytnutia príspevku a užívania 

zariadenia;3a 

d) nedošlo k vyčerpaniu finančnej alokácie pre daný druh zariadenia v danom oprávnenom 

období.“ 

Dôvodom zmeny je spresnenie  spôsobu vydávania poukážok v zásobníkovom systéme. 

 

 

7. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa doplnil odsek 5 , ktorý znie: 
 

„Domácnosťou vyplnená žiadosť o vydanie poukážky bude zaradená do zásobníka. Žiadosť, ku 
ktorej nebolo možné vydať poukážku z dôvodu prekročenia maximálneho finančného limitu pre 
poukážky v obehu, zostáva čakať v zásobníku žiadostí o poukážku. Všetky takéto žiadosti 
o vydanie poukážok čakajú v zásobníku, pokiaľ hodnota poukážok v obehu neklesne pod 
minimálny finančný limit pre poukážky v obehu. Následne sú žiadosti čakajúce v zásobníku 
vybavované v poradí, v akom boli doručené SIEA pri dodržaní pravidiel uvedených v bode 4 tohto 
článku a podľa podmienok definovaných vo Všeobecných podmienkach a v Osobitných 
podmienkach aktuálne platných v čase vydávania poukážky. Žiadosti čakajúce v zásobníku môže 
domácnosť po vložení prístupových údajov prostredníctvom informačného systému upravovať, 
s výnimkou údajov o mieste inštalácie, druhu podporeného zariadenia a registrovanej e-mailovej 
adresy.“ 
 
Dôvodom zmeny Všeobecných podmienok je určenie  postupu SIEA, ktorým  budú žiadosti 
domácností zaradené do zásobníka.  Zároveň sa určuje  spôsob zmeny žiadostí   už zaradených  
v zásobníku.  
 

8. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa pôvodný odsek 4 prečísloval na odsek 
6. 

 
9. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa do odseku 6 pridáva písmeno f), ktoré 

znie: 
 

„f) z údajov zadaných v žiadosti vyplýva, že domácnosť nespĺňa podmienky oprávnenosti žiadateľa 

podľa článku D tohto dokumentu.“ 

Určuje sa negatívna podmienka, splnenie ktorej vylúči žiadateľa z možnosti uzavrieť zmluvu so 

SIEA. 

10. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa pôvodný odsek 5 prečísloval na odsek 

7. 

                                                           
3 Všeobecný návrh zmluvných podmienok je uvedený v prílohe č. 1 tohto dokumentu 

http://www.zelenadomacnostiam.sk/
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11. V Článku E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa pôvodné odseky 6. a 7. prečíslovali na 

odseky 8. a 9. 

12. V prílohe 1 Všeobecných podmienok sa odsek 1 zmenil tak, že nový odsek 1znie: 

„Domácnosť si vydanú poukážku môže uplatniť len u zhotoviteľa, ktorý zabezpečí spoločne s 

dodávkou zariadenia aj  jeho montáž, s ktorým má SIEA podpísanú Zmluvu o preplácaní 

poukážok, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu vydania uvedeného na poukážke.“ 

Dôvodom doplnenia príslušného ustanovenia je určenie presného časového okamihu , do ktorého 

má domácnosť povinnosť vydanú poukážku uplatniť u zhotoviteľa.     

13. V prílohe 1 Všeobecných podmienok sa odsek 3 zmenil tak, že nový odsek 3znie: 

„Domácnosť sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky, ktoré pre ňu vyplývajú zo Všeobecných 

podmienok a z Osobitných podmienok aktuálne platných v čase vydania poukážky, 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  Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok aktuálne 

platných v čase vydania poukážky ako aj s ďalšími dokumentmi, ktoré na ne nadväzujú a ktoré sú 

zverejnené na internetovej stránke  zelenadomacnostiam.sk, a podpisom vyjadruje súhlas s týmito 

dokumentmi.“ 
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