Slovenská inovačná a energetická agentúra
vydáva

USMERNENIE Č. 1
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:

1. december 2015

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 1:

14. august 2015

Dátum vydania Všeobecných podmienok verzia 2:

1. december 2015
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A. Cieľ usmernenia
Cieľom usmernenia č. 1 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 1 (ďalej len
„Všeobecné podmienky V1“) oproti Všeobecným podmienkam na podporu využitia
obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach VERZIA 2 (ďalej len „Všeobecné podmienky
V2“).
B. Zmeny vo Všeobecných podmienkach
Nasledovný text je koncipovaný tak, že abstrahuje zmeny a doplnenia uskutočnené vo
Všeobecných podmienkach V1 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. V písmene C. Indikatívna výška finančných prostriedkov sa dátum do kedy je možné
poskytovať podporu na inštalácie zariadení „31.12.2020“ mení na dátum:
„31.12.2018“.
2. V písmene E. Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku sa bod 7. prvý odsek vypúšťa
a nahrádza nasledovným ustanovením:
„Zmluva, ktorej súčasťou je poukážka, podpísaná1 zo strany SIEA, spolu s tlačivom
povinného čestného vyhlásenia, bude zaslaná buď v elektronickej forme na emailovú
adresu domácnosti uvedenú v žiadosti o vydanie poukážky alebo v písomnej forme
poštovou zásielkou najneskôr do 30 kalendárnych dní2 od doručenia žiadosti o vydanie
poukážky.“
Vyššie uvedené označenie poznámok pod čiarou „1“ a „2“ je vo Všeobecných
podmienkach V2 označené ako „7“ a „8“.
3. V písmene G Technické podmienky a registrácia zariadení do zoznamu zariadení, bod 1.
Technické podmienky pre jednotlivé zariadenia - Kotol na biomasu sa:
- Označenie „písm. a)“ mení na označenie „písm. b)“.
- Označenie „písm. b)“ mení na označenie „písm. c)“.
- Označenie „písm. c)“ mení na označenie „písm. d)“.
1

SIEA vykoná podpis na Zmluve prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej
elektronickej pečate v zmysle zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. SIEA je oprávnená nahradiť elektronickú podobu
Zmluvy alebo akéhokoľvek dokumentu v zmysle týchto všeobecných podmienok dokumentom v listinnej
podobe, ktorý bude podpísaný vlastnoručným podpisom osoby oprávnenej konať v mene SIEA a zaslaný na
kontaktnú adresu domácnosti.
2
SIEA si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty na zaslanie Zmluvy v odôvodnených prípadoch.
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Vkladá sa nové ustanovenie písm. a), ktoré znie: „a) spĺňa definíciu kotla podľa článku
2 bod. 1 nariadenia komisie EÚ č. 2015/1189 z 28.apríla 2015, ktorým sa vykonáva
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavku na
ekodizajn kotlov na tuhé palivo, definované ako „kotol na tuhé palivo“. „Kotol na tuhé
palivo je zariadenie vybavené jedným alebo viacerými zdrojmi tepla, ktoré poskytuje
teplo pre teplovodné systémy ústredného vykurovania s cieľom dosiahnuť a udržiavať
na požadovanej úrovni vnútornú teplotu jedného alebo viacerých uzavretých
priestorov so stratou tepla do svojho okolitého prostredia nie viac ako 6 %
menovitého tepelného výkonu.“.

4. V písmene G Technické podmienky a registrácia zariadení do zoznamu zariadení, bod 2
Registrácia zariadení do zoznamu zariadení, v druhom odseku, sa za vetu: „SIEA
zaregistruje zariadenie do zoznamu zariadení najneskôr do 60 kalendárnych dní od
doručenia žiadosti, pričom túto lehotu môže SIEA v odôvodnených prípadoch predĺžiť a
o predĺžení informuje osobu, ktorá požiadala o registráciu zariadenia.“ dopĺňa veta:
„Zariadenie registruje SIEA do zoznamu zariadení v poradí, v akom boli doručené žiadosti
o registráciu zariadenia.“.
5. V písmene G Technické podmienky a registrácia zariadení do zoznamu zariadení, bod 2
Registrácia zariadení do zoznamu zariadení, v poslednom odseku, sa vypúšťa posledná
veta:
„SIEA vymaže zaregistrované zariadenie zo zoznamu zariadení, ak prestane spĺňať
technické podmienky.“.
6. V prílohe č. 1 sa bod 3. vypúšťa a nahrádza novým bodom, ktorý znie:
„3. 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.“.
7. V prílohe č. 1 sa za bod 14. dopĺňajú nové body, ktoré znejú:
„15. Zmena zmluvných podmienok sa vykoná písomným, vzostupne očíslovaným
dodatkom.
16. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach spôsobom a za podmienok uvedených
vo Všeobecných podmienkach.
17. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv zo strany SIEA. Poukážka, 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, táto zmluva sa zrušuje. Rovnako
sa táto zmluva zrušuje v prípade, že Poukážka nebola predložená na preplatenie na
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základe žiadosti o preplatenie poukážky v stanovenej lehote podľa Všeobecných
podmienok.
18. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká uplynutím 2 rokov od dátumu
uvedenom na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a jeho uvedení do
prevádzky. Zánikom zmluvy nezanikajú ustanovenia bodu 11 týkajúce sa výkonu
kontroly.“.
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