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A. Základné informácie
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. Cieľom národného projektu
je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým
inštalovaným výkonom v súlade s národným projektom.
Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude prebiehať prostredníctvom vydávania
poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré budú
definované tzv. Osobitné podmienky. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä aktuálne
podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie a ďalšie špecifické
podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia cieľa národného
projektu Zelená domácnostiam.
Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je
malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými
osobami na bývanie.
B. Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE
1. Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného
príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako
„zariadenie“), ktorými sú:
a) fotovoltické panely (výroba elektriny);
b) veterné turbíny (výroba elektriny);
c) slnečné kolektory (výroba tepla);
d) kotly na biomasu (výroba tepla);
e) tepelné čerpadlá (výroba tepla).
2. Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v
zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA (ďalej aj ako ,,zoznam zariadení“). Zoznam
zariadení vedie a zverejňuje SIEA za podmienok definovaných nižšie.
C. Indikatívna výška finančných prostriedkov
Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na národný projekt Zelená
domácnostiam je 45 mil. EUR, z toho podpora na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je
2,49 milióna EUR.
Podporu inštalácie zariadení je možné poskytovať do 31.12.2018, alebo do vyčerpania alokácie
určenej na inštaláciu zariadení.
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D. Oprávnené subjekty
1. Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“)
SIEA ako oprávnený prijímateľ v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, poskytuje
príspevky na inštaláciu zariadení domácnostiam ako užívateľom1, a to spôsobom a za podmienok
uvedených v článku E. tohto dokumentu a v Osobitných podmienkach podľa článku A.
Kontaktná adresa SIEA je:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia energetických činností
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Kontaktné adresy regionálnych pracovísk SIEA v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach sú
zverejnené na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
2. Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť)
Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:
a) na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na
biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome:
aa) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
ab) fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
ac) fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu
a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich
podielov2,
pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:
(i)
(ii)
(iii)

rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek
podnikateľského subjektu,
o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej
energie3 v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa
dodávanej energie3 pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve
akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu
alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových
organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),

1

§ 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2
Podľa § 139 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
3
Posudzujú sa náklady za dodávku elektriny, energie (napr. teplo alebo zemný plyn) na vykurovanie a ohrev
teplej vody
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(iv)

(v)

rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky
poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania
podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo
subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových
organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo
fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného
domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento
rodinný dom alebo jeho časť.

b) na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytovom dome:
ba) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa zák. č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej ako „zák. č.
182/1993 Z. z.“),
bb) vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú
vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o správe podľa
zák. č. 182/1993 Z. z.,
pričom na obe kategórie sa vzťahujú aj tieto pravidlá:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)

byt nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby,
ktorou je obec alebo vyšší územný celok,
byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť vedené v obchodnom
majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
o nákladoch spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v bytovom
dome týkajúcich sa dodávanej energie3 v rozsahu väčšom ako je 15% celkových
nákladov týkajúcich sa dodávanej energie3 bytovému domu (za všetky byty
a nebytové priestory) sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek
podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov,
ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií
vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov, s výnimkou
samotného spoločenstva alebo správcu),
byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť prenajaté alebo inak
prenechané do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému
subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane
neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných
subjektov) v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy všetkých bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome,
byt v bytovom dome alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo
fyzickým osobám za účelom bývania bez ďalších obmedzení iba vtedy, ak
dochádza k prenájmu v bytoch, ktorých súčet podlahovej plochy tvorí maximálne
15% podlahovej plochy všetkých bytov v bytovom dome; v rozsahu väčšom iba
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vtedy, ak z hľadiska vlastníka bytu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma
viac nehnuteľností ako tento byt alebo jeho časť.
Splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok oprávnenosti užívateľa sa preukazuje čestným
vyhlásením, ktoré vydáva subjekt oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku na inštaláciu
zariadení v domácnostiach v rozsahu uvedenom v tomto článku D. SIEA je oprávnená vykonať
overenie pravdivosti čestného vyhlásenia a to najmä dožiadaním relevantných informácií alebo
výkonom kontroly na mieste v súlade s pravidlami stanovenými SIEA pre overovanie týchto
skutočností.
Užívatelia ako subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku na inštaláciu zariadení
v domácnostiach v rozsahu uvedenom v tomto článku D. sú ďalej v tomto dokumente
označované ako „domácnosť“.
3. Oprávnený zhotoviteľ
Oprávneným zhotoviteľom je fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona
č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá:
a) je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ,
b) zabezpečí inštaláciu zariadenia odborne spôsobilou osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre
inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“) a
c) má uzavretú so SIEA účinnú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti
o preplatenie poukážky.
(ďalej ako ,,zhotoviteľ“).
SIEA vedie zoznam oprávnených zhotoviteľov a zverejňuje ho na internetovej stránke
zelenadomacnostiam.sk 4.
Formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok bude dostupný na internetovej
stránke zelenadomacnostiam.sk. Zmluvu o preplácaní poukážok je možné uzatvoriť na základe
žiadosti doručenej spolu s povinnými prílohami podanou osobne alebo poštou na niektorú
z kontaktných adries SIEA uvedenú v článku D. Prílohou žiadosti na uzatvorenie zmluvy
o preplácaní poukážok je:
a) originál alebo osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo originál alebo osvedčená
kópia výpisu zo živnostenského registra nie staršia ako 3 mesiace;
b) pre každú odborne spôsobilú osobu, ktorá bude vykonávať inštaláciu zariadenia pre
zhotoviteľa a spĺňa podmienky podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z.
(i) kópia osvedčenia pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z., a
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.
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(ii) čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre
zhotoviteľa.
V prípade, že o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok prostredníctvom žiadosti požiada
fyzická alebo právnická osoba, ktorá už mala v minulosti v rámci národného projektu Zelená
domácnostiam so SIEA uzatvorenú zmluvu o preplácaní poukážok, ktorá zanikla odstúpením od
zmluvy zo strany SIEA z dôvodu porušovania zmluvných povinností a/alebo povinností
vyplývajúcich z tohto dokumentu druhou zmluvnou stranou, SIEA si vyhradzuje právo zmluvu
o preplácaní poukážok v tomto prípade na základe podanej žiadosti neuzavrieť, o čom informuje
dotknutého žiadateľa.
E.

Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku

1.

Podpora inštalácie zariadení bude vykonávaná formou poukážok (ďalej len „poukážka“), ktoré
budú vydávané priamo domácnostiam. Vydávanie poukážok bude prebiehať v rámci jednotlivých
časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré budú definované Osobitné podmienky.

2.

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.

3.

Poukážku, ktorá je súčasťou Zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia (ďalej ako
,,Zmluva“), je možné vydať domácnosti ak:
a)
b)
c)
d)
e)

SIEA vyhlásila kolo na vydávanie poukážok, ktoré nie je ukončené a vydávanie poukážok
v konkrétnom kole nebolo obmedzené podľa Osobitných podmienok;
v žiadosti o poskytnutie poukážky zverejnenej v aktuálnom znení na internetovej stránke
zelenadomacnostiam.sk budú uvedené všetky požadované údaje;
neboli vyčerpané finančné prostriedky vyčlenené na inštaláciu zariadení na dané kolo;
domácnosť súhlasí so zmluvnými podmienkami poskytnutia príspevku a užívania
zariadenia;6
SIEA vydaním týchto Všeobecných podmienok oboznamuje Domácnosť, že v zmysle
ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s ustanoveniami Nariadenia Európskeho

5

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“.
6
Všeobecný návrh zmluvných podmienok je uvedený v prílohe č. 1 tohto dokumentu
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parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, bude ich osobné údaje v rozsahu:


meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a
spoluvlastníkov nehnuteľnosti;



meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby.

dátum narodenia všetkých

spracovávať, a to automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom.
Osobné údaje budú spracované výlučne za účelom administrácie národného projektu
Zelená domácnostiam a poskytnutia finančného príspevku na inštaláciu zariadenia na
využitie OZE. Po zániku dôvodov na ich archiváciu budú všetky osobné údaje vymazané.
4.

Poukážka nebude vydaná a Zmluvu nie je možné uzavrieť, ak:
a)
b)
c)
d)
e)

na rovnakom mieste inštalácie už pre ten istý druh zariadenia7 SIEA eviduje platnú
poukážku alebo poukážku, ktorá bola preplatená;
kotol na biomasu bude inštalovaný v rodinnom dome, ktorý je možné pripojiť k systému
centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „systém CZT“);
kotol na biomasu bude inštalovaný v rodinnom dome a nebude ním nahradený kotol na
spaľovanie fosílnych palív;
inštaláciou zariadenia dôjde k odpojeniu domácnosti od systému CZT alebo výraznému
zhoršeniu parametrov systému CZT;
zariadenie bude inštalované v bytovom dome a teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej
vody sa dodáva z účinných systémov CZT alebo v energetickom audite neboli navrhnuté
opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie a následnej inštalácie
zariadení na využívanie OZE.

SIEA posúdi možnosť vydania poukážky na základe údajov uvedených v žiadosti o vydanie
poukážky. V prípade, ak z predloženej žiadosti vyplýva, že existuje niektorý z vyššie uvedených
dôvodov na nevydanie poukážky, SIEA o dôvodoch nevydania poukážky informuje domácnosť
elektronicky najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky; túto
lehotu môže SIEA v odôvodnených prípadoch predĺžiť.
5.

Pri vydávaní poukážok budú uprednostnené8 žiadosti o vydanie poukážok na:
a) výrobu tepla v rodinných domoch, kde bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie
spotreby energie;
b) výrobu tepla v oblastiach, kde nie je vybudovaný systém CZT;

7

Inštalácia toho istého druhu zariadenia znamená, že boli inštalované maximálne 1 krát fotovoltické panely,
maximálne 1 krát kotol na biomasu atď.
8
Uvedené pravidlá sú zohľadnením usmerňujúcich zásad výberu projektov vyplývajúcich z Operačného
programu Kvalita životného prostredia
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c) výrobu elektriny zariadením inštalovaným spolu so systémom akumulácie elektriny,
a to v poradí od písmena a) až po písmeno c) vyššie.
6.

Pri dodržaní pravidiel uvedených v bode 5 tohto článku budú všetky žiadosti o vydanie poukážok
vybavované v poradí, v akom boli doručené SIEA.

7.

Zmluva, ktorej súčasťou je poukážka, podpísaná9 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 dní10 od doručenia žiadosti o vydanie poukážky. 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.
Domácnosť zaslaný návrh na uzavretie Zmluvy v dvoch vyhotoveniach podpíše, pričom aspoň na
jednom vyhotovení musí byť podpis úradne osvedčený. Jedno podpísané vyhotovenie Zmluvy si
domácnosť ponechá a druhé vyhotovenie s úradne osvedčeným podpisom, spolu s vyplneným
a podpísaným čestným vyhlásením a spolu s ďalšími povinnými prílohami predloží zhotoviteľovi
pri alebo po uzavretí zmluvy na inštaláciu zariadenia so zhotoviteľom11 (ďalej ako ,,zmluva
o inštalácii“), najneskôr pri platbe za inštaláciu zariadenia.
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.
Inštaláciu zariadenia vykoná zhotoviteľ v súlade so zmluvou o inštalácii, pričom SIEA zverejňuje
odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii pre domácnosti.

F. Spôsob a podmienky preplatenia poukážky
1.

Formulár žiadosti o preplatenie poukážky sa zverejňuje na internetovej stránke
zelenadomacnostiam.sk. O preplatenie poukážok môže zhotoviteľ požiadať SIEA na základe
žiadosti doručenej poštou alebo osobne na niektorú z kontaktných adries SIEA uvedenú v článku
D. spolu s povinnými prílohami:

9

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.
10
SIEA si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty na zaslanie Zmluvy v odôvodnených prípadoch.
11
Za zmluvu sa považuje akýkoľvek právny úkon, ktorého obsahom je záväzok zhotoviteľa inštalovať zariadenie
a záväzok domácnosti za inštaláciu zariadenia zaplatiť, pričom tieto záväzky nemusia byť obsiahnuté na tej istej
listine (napr. objednávka, potvrdená žiadosť o inštaláciu zariadenia), bez ohľadu na uvádzanú skratku v texte.
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a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)

m)
n)

originál Zmluvy s úradne osvedčeným podpisom domácnosti, vrátane poukážky;
čestné vyhlásenie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti podľa článku D. bod 2;
kópia faktúry za inštaláciu zariadenia;
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);
doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo list vlastníctva k príslušnému
bytovému domu spolu s kópiou zmluvy o správe alebo zmluvy o zriadení spoločenstva
vlastníkov bytov; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve
rozostavanej stavby – výpis z katastra nehnuteľností (napr. aj zo stránky
www.katasterportal.sk). V prípade neskolaudovaného rodinného domu zapísaného v liste
vlastníctva ako rozostavaná stavba kópia právoplatného stavebného povolenia;
energetický audit v prípade inštalácie zariadenia v bytovom dome, v ktorom bude okrem
iného uvedené, či sa teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov
CZT, a v prípade inštalácie kotla na biomasu s inštalovaným príkonom 300 kW a viac bude
deklarované splnenie kritérií na využitie biomasy definovaných v dokumente „Kritériá
udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 2020 spolufinancované z EŠIF - so zameraním na drevnú biomasu“12;
čestné vyhlásenie domácnosti, že inštaláciou zariadenia nedôjde k odpojeniu budovy od
systému CZT, resp. výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;
čestné vyhlásenie domácnosti v prípade inštalácie kotla na biomasu v rodinnom dome, že nie
je možnosť pripojenia rodinného domu k systému CZT;
čestné vyhlásenie domácnosti v prípade inštalácie kotla na biomasu v rodinnom dome, že
inštalovaným zariadením bol nahradený kotol na fosílne palivá;
originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca oprávnenosť osoby zastupujúcej
žiadateľa uvedeného v článku D. na základe zákonného splnomocnenia (napr. rodič
maloletého dieťaťa - vlastníka), na základe rozhodnutia štátneho orgánu (napr. opatrovník)
alebo na základe dohody s vlastníkom (správca, iná osoba);
súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome;
vyhlásenie zhotoviteľa o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti,
kde bola vykonaná inštalácia zariadenia, na ktoré bola vydaná poukážka, pre ktorú si
zhotoviteľ podal žiadosť o preplatenie;
kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky v zmysle odseku (6) § 4a zákona č.
309/2009 Z. z. v prípade inštalácie zariadenia na výrobu elektriny,
doklady špecifikované v Osobitných podmienkach.

SIEA si vyhradzuje právo v Osobitných podmienkach alebo v iných záväzných dokumentoch týkajúcich
sa kontroly poskytovania príspevkov upraviť rozsah povinných príloh uvedených vyššie s ohľadom na

12

Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020
spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu, 2017,
http://www.op-kzp.sk/?s=krit%C3%A9ri%C3%A1+udr%C5%BEate%C4%BEn%C3%A9ho
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potreby implementácie národného projektu Zelená domácnostiam (napr. povinnosť predkladania
fotodokumentácie).13
2.

SIEA pred preplatením poukážky overí vecnú oprávnenosť výdavkov uvedených na faktúre podľa
článku H. vrátane počtu a výkonu zariadení v rozsahu uvedenom na poukážke a určí výšku
skutočne oprávnených výdavkov (ďalej len „celkové oprávnené výdavky“). Ak je suma na
poukážke nižšia ako 50% celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na
poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50% celkových oprávnených výdavkov, preplatí
SIEA 50% celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol. Pri
overovaní sú zároveň dodržiavané podmienky stanovené v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite v účinnom znení.

3. SIEA preplatí poukážku maximálne raz na každý druh zariadenia podľa článku B. ( t. j. raz na
fotovoltické panely, raz na veterné turbíny atď.), nainštalovaného v tej istej nehnuteľnosti, ak:
a) Zmluva, ktorej súčasťou je poukážka, bola predložená zhotoviteľovi do 30 kalendárnych dní
od dátumu uvedenom na poukážke;
b) žiadosť o preplatenie poukážky je kompletná14;
c) poukážka bola na základe žiadosti o preplatenie poukážky predložená na preplatenie v lehote
uvedenej v Osobitných podmienkach vydaných pre jednotlivé kolá na vydávanie poukážok.
Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie
poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota sa považuje za zachovanú aj v prípade,
ak sa posledný deň lehoty žiadosť o preplatenie poukážky doručí osobne SIEA, alebo ak sa
žiadosť o preplatenie poukážky odovzdá v takýto deň na poštovú prepravu;
d) dátum ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky nepredchádza dátumu
vydania poukážky;
e) inštaláciu vykonala osoba, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona
č. 309/2009 Z. z. a je uvedená v prílohe účinnej zmluvy o preplácaní poukážok uzatvorenej
s konkrétnym zhotoviteľom;
f) z predložených dokladov k žiadosti o preplatenie poukážky vyplýva, že inštalácia zariadenia
bola vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke;
g) miestom inštalácie je rodinný dom alebo bytový dom, prípadne rozostavaná stavba
rodinného domu a spĺňa podmienky oprávnenosti podľa článku D. bod 2;
h) boli splnené podmienky na vydanie poukážky podľa článku E.;

13

Napr. potreba plnenia povinností vyplývajúcich zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných
fondov pre programové obdobie 2014-2020, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 a iných záväzných
dokumentov vzťahujúcich sa na implementáciu národného projektu
14
Je riadne a úplne vyplnený formulár žiadosti o preplatenie poukážky a sú k nemu priložené všetky povinné
prílohy. Žiadosť o preplatenie poukážky sa nepovažuje za kompletnú, ak zo strany SIEA bol vykonaný voči
zhotoviteľovi úkon smerujúci k odstráneniu nedostatkov žiadosti o preplatenie.
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i)

pri kontrole inštalácie na mieste (ak kontrola na mieste bola v prípade konkrétnej inštalácie
vykonaná) nebolo zistené porušenie podmienok na podporu využitia OZE v domácnostiach
alebo nebol zmarený výkon kontroly na mieste z dôvodov na strane domácnosti.

4.

SIEA nepreplatí žiadnu poukážku, pri ktorej nie sú splnené všetky podmienky pre jej
preplatenie uvedené v týchto všeobecných podmienkach.

5.

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.15 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.

6.

V prípade, že je zo strany SIEA alebo iného oprávneného subjektu potrebné vykonať kontrolu
na mieste, lehota 30 kalendárnych dní na posúdenie žiadosti o preplatenie poukážky v zmysle
zmluvy o preplácaní poukážok od začatia výkonu kontroly na mieste do jej ukončenia
neplynie. Po ukončení kontroly na mieste začne plynúť nová 30 dňová lehota na posúdenie
a schválenie žiadosti o preplatenie poukážky.

7.

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.

G. Technické podmienky a registrácia zariadení do zoznamu zariadení
1. Technické podmienky pre jednotlivé zariadenia sú nasledovné:
Fotovoltický panel spĺňa technické podmienky ak:
a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných
testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m2, teplota panelu 25 °C);

15

§ 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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b) má vydané vyhlásenie o zhode.16
Veterná turbína spĺňa technické podmienky ak:
a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobnou doklad o výkone pri štandardných
testovacích podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s);
b) má vydané vyhlásenie o zhode.13
Slnečný kolektor spĺňa technické podmienky ak:
a) je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o výkone určenom v skúšobnom protokole
certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m2, teplotný
rozdiel 30 °C).
Kotol na biomasu spĺňa technické podmienky ak:
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.“
b) je určený na spaľovanie biomasy vo forme peliet , brikiet, štiepok, alebo kusového dreva so
systémom splyňovania a nie je určený na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív;
c) dosahuje minimálnu účinnosť a neprekračuje limitné hodnoty emisií pri menovitom tepelnom
výkone, potvrdené akreditovanou skúšobnou, podľa nasledujúcej tabuľky:

Spôsob
prikladania
paliva do kotla

Ručné
Automatické

Menovitý
tepelný výkon

Minimálna
energetická
účinnosť pri
menovitom
výkone

(kW)

(%)

≤ 50

85

≤ 50

87

> 50 ≤ 500

88

Limitné hodnoty emisií
pri menovitom výkone
(suché spaliny, 0 oC, 1013 mbar)
Oxid
uhoľnatý

Plynné
organické
zlúčeniny

Tuhé
častice

(mg/m3 pri 10% O2)
700

30

60

500

20

40

d) má vydané vyhlásenie o zhode.13
16

§ 13 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení
neskorších predpisov
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Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:
a) je určené na využívanie aerotermálmej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;
b) je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o menovitom výkone, stanovenom pre použitý
druh a teplotnú charakteristiku:
- zem – voda:
00C/350C;
- vzduch – voda:
20C/350C;
- voda – voda:
100C/350C;
c) jeho účinnosť (COP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné
minimálne hodnoty podľa technického predpisu, potvrdené akreditovanou skúšobňou:
- tepelné čerpadlo zem – voda, pri teplotnej charakteristike
00C/350C:
>4,3
- tepelné čerpadlo vzduch – voda, pri teplotnej charakteristike
20C/350C:
>3,3
(rozmrazovací výkon a príkon ventilátora musí byť zahrnutý vo výkonovom čísle)
- tepelné čerpadlo voda – voda, pri teplotnej charakteristike
100C/350C:
>5,1
13
d) má vydané vyhlásenie o zhode.
2. Registrácia zariadení do zoznamu zariadení
Zariadenie, ktoré spĺňa technické podmienky, môže byť zaregistrované do zoznamu zariadení.
O zaregistrovanie do zoznamu zariadení môže požiadať osoba, ktorá doloží všetky doklady
potrebné na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok podľa vyššie
uvedených bodov tohto článku. Osoba požiada o registráciu zariadenia do zoznamu zariadení na
formulári dostupnom na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk a doručí ju spolu
s dokladmi potrebnými na preukázanie splnenia všetkých relevantných technických podmienok
podľa vyššie uvedených bodov tohto článku poštou alebo osobne na niektorú z kontaktných
adries SIEA uvedených v článku D.
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. Zariadenie registruje SIEA
do zoznamu zariadení v poradí, v akom boli doručené žiadosti o registráciu zariadenia.
Zaregistrované zariadenie SIEA zverejní v zozname zariadení pri jeho najbližšej aktualizácii.
O zaregistrovaní zariadenia do zoznamu zariadení SIEA neupovedomuje žiadateľa.
SIEA zariadenie do zoznamu zariadení nezaregistruje, ak:
a) rovnaké zariadenie už bolo v zozname zariadení zaregistrované;
b) neboli doručené doklady, ktoré preukazujú splnenie všetkých relevantných technických
podmienok podľa tohto článku;
c) na základe doručených dokladov posúdila, že zariadenie nespĺňa všetky relevantné
technické podmienky podľa tohto článku.
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V prípade naplnenia dôvodov pre nezaregistrovanie zariadenia do zoznamu zariadení SIEA
informuje žiadateľa o dôvodoch nezaregistrovania zariadenia elektronicky na adresu uvedenú
v žiadosti o registráciu zariadenia s výnimkou dôvodu podľa písm. a) tohto bodu.
H. Oprávnené výdavky
Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltických panelov sú:
-

fotovoltické panely;
nosná konštrukcia;
mikromenič alebo striedač;
zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do siete;
regulátor nabíjania;
akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
riadiaca jednotka;
montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
montážne práce;
skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Oprávnené výdavky na inštaláciu veterných turbín sú:
-

veterná turbína;
regulátor a náhradná záťaž;
mikromenič alebo striedač;
zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do siete;
stožiar s príslušenstvom;
akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
riadiaca jednotka;
montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
montážne práce;
skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov sú:
-

slnečné kolektory;
nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov;
akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná
nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka);
montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému;
montážne práce;
skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Oprávnené výdavky na inštaláciu kotlov na biomasu:
-

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;
14

-

-

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.

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:
-

I.

tepelné čerpadlo;
akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
zemné vrty;
komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná
nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
montážne práce;
skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Hodnota poukážky
Hodnota poukážky17 je určená v závislosti od výšky inštalovaného výkonu zariadenia v kW a
sadzby za inštalovaný kW výkonu zariadenia
Sadzby a maximálne výšky hodnoty poukážky:

1. fotovoltických panelov18 pre rodinný dom je:
a) 1 000 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým
výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny;
b) 1 000 € a 900 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW
inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška
podpory je 2 350 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.
17

Výška preplateného príspevku vychádza z hodnoty poukážky stanovenej podľa tohto článku a výšky
skutočných oprávnených výdavkov, pričom zároveň platí, že ak je suma na poukážke nižšia ako 50% celkových
oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50%
celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50% celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé
číslo smerom nadol.
18

Fotovoltickým panelom sa rozumie aj zariadenie, ktoré pozostáva z fotovoltického panelu a slnečného
kolektora (hybridné zariadenie). V tomto prípade sa uplatní sadzba a maximálna výška podpory zodpovedajúca
inštalovanému výkonu fotovoltického panelu.
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Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania
maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za
2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných
testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m2, teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh
na inštaláciu.
2. veternej turbíny pre rodinný dom je:
a) 1 400 €/kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim
1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
b) 1 400 € a 1 000 €/kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW;
maximálna výška podpory je 2 900 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny,
Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania
maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za
3,5 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri testovacích
podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s), maximálne však 8,75 kWh na
inštaláciu;
3. slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov,
maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu;
4. slnečných kolektorov pre bytový dom je:
a) 450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom
nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného
výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
b) 9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW
inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška
podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom
dome;
5. kotla na biomasu pre rodinný dom je 100 €/kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je
1 500 €;
6. kotla na biomasu pre bytový dom je 50 €/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je
v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome;
7. tepelného čerpadla pre rodinný dom je 370 €/kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška
podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.
Výšku sadzieb je SIEA oprávnená aktualizovať minimálne raz za kalendárny rok v závislosti od vývoja
cien podporovaných zariadení na využívanie OZE a podľa inštalovaného výkonu zariadení. Aktuálna
výška sadzieb jednotlivých zariadení bude vždy zverejnená na internetovej stránke
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zelenadomacnostiam.sk a v aktualizovanej verzii Všeobecných podmienok. Hodnota poukážky bude
vždy zaokrúhlená na celé číslo smerom nadol.
J.

Zmena dokumentu

1. SIEA vykonáva zmeny v tomto dokumente najmä s ohľadom na potreby implementácie
národného projektu Zelená domácnostiam, 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.

Príloha 1
Základné zmluvné podmienky zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
1. 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 uvedeného na poukážke.
2. Domácnosť súhlasí s tým, aby na základe vydanej poukážky SIEA uhradila dlh domácnosti voči
zhotoviteľovi, ktorý vznikol uplatnením poukážky u zhotoviteľa pri platbe za inštaláciu
zariadenia, a to podľa Všeobecných podmienok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov
energie v domácnostiach (ďalej len ,,Všeobecné podmienky“) do výšky sumy uvedenej na
poukážke, najviac však do výšky 50% z preukázaných celkových oprávnených výdavkov na
inštaláciu zariadenia (dodávka a montáž). Oprávnené výdavky sú definované vo Všeobecných
podmienkach.
3. Domácnosť podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pri spracovaní a odoslaní žiadosti o vydanie
poukážky postupovala v súlade so Všeobecnými podmienkami. Súčasne sa domácnosť
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
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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.
4. Domácnosť je povinná poskytnúť zhotoviteľovi, u ktorého si poukážku uplatnila, dokumenty
potrebné na preplatenie poukážky, uvedené vo Všeobecných podmienkach a Osobitných
podmienkach.
5. Domácnosť spĺňa podmienky oprávnenosti užívateľa (domácnosti) podľa Všeobecných
podmienok a nebude zariadenie používať na podnikateľské účely.
6. Domácnosť sa zaväzuje udržiavať nainštalované zariadenie podľa vydanej poukážky
v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel minimálne po dobu dvoch rokov
od dátumu ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky. Za tým účelom je
domácnosť povinná v prípade zistenia vád zariadenia uplatniť si práva zo zodpovednosti za
vady podľa uzatvorenej zmluvy o inštalácii a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi (Občiansky zákonník). V prípade zániku zhotoviteľa bez právneho nástupcu sa
zaväzuje domácnosť zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadenia na vlastné náklady.
7. V prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na ktorú bola vydaná poukážka, je
domácnosť povinná previesť práva a povinnosti podľa týchto zmluvných podmienok a podľa
Všeobecných podmienok na nadobúdateľa nehnuteľnosti, a to formou písomnej zmluvy
s úradne osvedčenými podpismi domácnosti a nadobúdateľa vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti. Domácnosť je zároveň povinná najneskôr do 30 kalendárnych dní od
prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti písomne informovať SIEA o tejto zmene.
8. Domácnosť je povinná nahradiť SIEA sumu alebo jej časť vyplatenú zhotoviteľovi na základe
poukážky, ktorú si u zhotoviteľa uplatnila, ak
a. prevedie 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,
b. neuzavrie zmluvu s nadobúdateľom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa bodu 7,
c. pri žiadaní o vydanie poukážky postupovala v rozpore so Všeobecnými podmienkami,
Osobitnými podmienkami, ako aj ďalšími súvisiacimi dokumentami pre podporu
využitia OZE v domácnostiach, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke
zelenadomacnostiam.sk.
d. sa kontrolou na mieste inštalácie zistí, že
i. na mieste inštalácie sa nenachádza zariadenie podľa vydanej poukážky alebo
ii. zariadenie nie je v prevádzkyschopnom stave a to ani po uplynutí dodatočnej
lehoty stanovenej na odstránenie zistených nedostatkov alebo,
iii. ak došlo k porušeniu pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci vo výške
neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci.
9. Domácnosť uhradí sumu podľa bodu 8 na základe žiadosti o náhradu príspevku najneskôr do
60 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o náhradu príspevku.
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10. Domácnosť je povinná uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s vydaním poukážky, najmä
túto zmluvu, zmluvu o inštalácii uzatvorenú so zhotoviteľom, faktúru od zhotoviteľa, doklad
o ukončení inštalácie a uvedení zariadenia do prevádzky, prípadne všetky poskytnuté doklady
k inštalovanému zariadeniu (napr. dodací list) po celú dobu účinnosti tejto zmluvy, pričom
SIEA je oprávnená určiť aj dlhšiu dobu.
11. Domácnosť je povinná strpieť výkon kontroly SIEA na mieste inštalovaného zariadenia podľa
vydanej poukážky a za týmto účelom poskytne SIEA všetku potrebnú súčinnosť, najmä vstup
do budovy a prístup k zariadeniu. V prípade neposkytnutia súčinnosti môže SIEA odmietnuť
preplatenie poukážky zhotoviteľovi, v dôsledku čoho bude domácnosť povinná uhradiť
zhotoviteľovi hodnotu poukážky na vlastné náklady.
12. Domácnosť je povinná strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami, službami pre jednotlivé inštalácie, ktoré boli uhradené vo forme poukážky,
a to kedykoľvek počas doby vyplývajúcej zo schváleného národného projektu Zelená
domácnostiam a z príslušných právnych predpisov SR a EÚ, oprávnenými osobami, ktoré sú
najmä:
-

Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,

-

Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a ňou poverené osoby,

-

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,

-

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

-

Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

-

Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
13. Domácnosť si je vedomá toho, že:
a.

predložením nepravdivých, pravdu skresľujúcich dokumentov alebo sfalšovaných
dokumentov, ktoré majú SIEA uviesť do omylu o splnení Všeobecných podmienok
alebo Osobitných podmienok za účelom vydania alebo úhrady poukážky, môže sa
dopustiť trestnej činnosti,

b. má starostlivo dbať na výber zhotoviteľa a pri uzatváraní zmluvy o inštalácii sa má
dostatočne oboznámiť s jej obsahom tak, aby jej súčasťou boli relevantné podmienky
stanovené SIEA ako odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii, ktoré SIEA zverejňuje
na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
14. 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.
15. Domácnosť udeľuje SIEA súhlas so zverejnením osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení
tejto zmluvy za účelom zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ako aj na iné účely
súvisiace s realizáciou národného projektu Zelená domácnostiam.
16. Zmena zmluvných podmienok sa vykoná písomným, vzostupne očíslovaným dodatkom.
17. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach spôsobom a za podmienok uvedených vo
Všeobecných podmienkach.
18. 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 základe žiadosti o preplatenie poukážky v stanovenej lehote podľa
Všeobecných podmienok.
19. 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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