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CIELE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI OZE 
NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE OBNOVITEĽNÚ ENERGIU
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Zdroj: Národný akčný plán pre obnoviteľnú energiu, október 2010
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OZE - výroba tepla a chladu OZE – výroba elektriny

OZE – doprava OZE - celkom



OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PRIORITNÉ OSI

PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry

PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 
ochranu pred povodňami 

PO 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti 
proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy 

PO 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo  všetkých 
sektoroch

PO 5 Technická pomoc 



4.1. Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.

4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov
v podnikoch.

4.3 Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PRIORITNÁ OS 4 
INVESTIČNÉ PRIORITY

4.3 Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov
vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách.

4.4. Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských
oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie
relevantných adaptačných opatrení.

4.5. Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla
založenej na dopyte po využiteľnom teple.



4.1.1.A
[BIOMASA]

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení
...

4.1.1.B Výstavba zariadení na výrobu biometánu, využitie vodnej energie,
aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, ...

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PRIORITNÁ OS 4 
INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1.

4.1.1.B
[INÉ OZE] aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, ...

4.1.1.C
[MALÉ OZE]

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE

4.1.2.
[MALÉ OZE -BSK]

Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom
samosprávnom kraji



→ podpora inštalácií malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov
energie (OZE) v rodinných a bytových domoch (domácnosti)

→ národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PRIORITNÁ OS 4  - INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1.
PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

→ národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

→ pilotný projekt

→ 45 mil. EUR (indikatívna výška finančných prostriedkov)

→ 55 MW

→ 31.12.2020 (31.12.2022)



→ malé zariadenie
� pri výrobe elektriny, zariadenie s výkonom do 10 kW,
� pri výrobe tepla,  zariadenie pokrývajúce potrebu energie (tepla) pre budovu 

(rodinný dom, bytový dom) užívanú fyzickými osobami na bývanie

→ malé zariadenia na výrobu elektriny (druh zariadenia)

� fotovoltické panely,
� veterné turbíny

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
KRÁTKY VÝKLADOVÝ SLOVNÍK  - ČASŤ PRVÁ

� veterné turbíny

→ malé zariadenia na výrobu tepla (druh zariadenia)

� slnečné kolektory,
� kotly na biomasu,
� tepelné čerpadlá

― vzduch/voda (aerotermálna energia),
― voda/voda (hydrotermálna energia),
― zem/voda (geotermálna energia)



→ Slovenská inovačná a energetická agentúra
oprávnený prijímateľ v rámci národného projektu Zelená domácnostiam,
poskytuje príspevky na inštaláciu zariadení domácnostiam ako užívateľom
a to podľa Všeobecných podmienok na podporu využitia obnoviteľných
zdrojov energie v domácnostiach a podľa osobitných podmienkach pre
jednotlivé kolá poskytovania príspevku

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
KRÁTKY VÝKLADOVÝ SLOVNÍK  - ČASŤ DRUHÁ

jednotlivé kolá poskytovania príspevku

→ domácnosť
subjekt oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa
(pre rodinný dom / bytový dom)

→ oprávnený zhotoviteľ
subjekt, ktorý zabezpečí inštaláciu zariadenia (dodávka, montáž, funkčné
skúšky, uvedenie zariadenia do prevádzky ) odborne spôsobilou osobou



→ Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
zmluva medzi SIEA a domácnosťou
súčasťou zmluvy je poukážka,

→ Zmluva o preplácaní poukážok

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
KRÁTKY VÝKLADOVÝ SLOVNÍK  - ČASŤ TRETIA

→ Zmluva o preplácaní poukážok
zmluva medzi SIEA a oprávneným zhotoviteľom

→ Zmluva o inštalácii
zmluva medzi domácnosťou a oprávneným zhotoviteľom



1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY

Overte si, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v
bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení
na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia
obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a
v osobitných podmienkach, ktoré budú zverejnené k jednotlivým kolám
podpory.



2. OVERTE SI, AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE,
JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je
využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má
svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a
spôsobu využívania.

Ak sa chcete v problematike zorientovať, využite bezplatné energetické
poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v troch poradenských
centrách.



3. VYBERTE SI ZHOTOVITEĽA A ZARIADENIE

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk bude priebežne aktualizovaný
zoznam oprávnených zhotoviteľov, ktorí majú so SIEA uzavretú zmluvu o
preplácaní poukážok. Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od
zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné
možnosti. Technický návrh so zariadením pre ktoré sa rozhodnete, bude
slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky.

V zozname zariadení budú uvedené zariadenia, ktoré spĺňajú požadované
technické podmienky. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby ste mohli
získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným
výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie,
inštalované odborníkmi.



4. UZAVRITE ZMLUVU SO ZHOTOVITEĽOM

V spolupráci s vybraným zhotoviteľom si overte, či spĺňate všetky
požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie
poukážky.

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

poukážky.

Uzavrite zmluvu so zhotoviteľom, najlepšie písomnou formou, predtým sa
však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA.



5. POŽIADAJTE O VYDANIE POUKÁŽKY

Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky (www.zelenadomacnostiam.sk) je
potrebné vyplniť všetky požadované náležitosti.

Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení.

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

Okrem druhu zariadenia, výrobného typu, výrobcu sa uvádza aj počet
kusov, celkový výkon a pri zariadeniach určených na výrobu elektriny aj
kapacita akumulátorov, ak sa s uskladňovaním prebytočnej elektriny pri
inštalácii počíta.

Uviesť musíte tiež presné informácie o mieste inštalácie, okrem iného aj
súpisné číslo a číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti.



6. SIEA VÁM ZAŠLE ZMLUVU S POUKÁŽKOU

Zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka,
dostane domácnosť e-mailom najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie
poukážky.

Zmluvu je potrebné vytlačiť najmenej v dvoch vyhotoveniach a každé podpísať
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10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

Zmluvu je potrebné vytlačiť najmenej v dvoch vyhotoveniach a každé podpísať
zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá
zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti
úradne osvedčený.

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u
zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr

do 30 dní od dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.



7. ZHOTOVITEĽ ZREALIZUJE INŠTALÁCIU

Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu podľa vašich požiadaviek v termíne, ktorý
ste si dohodli v zmluve, a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. V niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

predpismi. V niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť
poveternostné podmienky.

Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky.
Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho
musieť prevádzkovať aspoň dva roky.



8. ODOVZDAJTE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY ZHOTOVITEĽOVI

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporu za vás vybaví zhotoviteľ. 
Zaviaže ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpíše pred 
zaradením do zoznamu zhotoviteľov.

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

zaradením do zoznamu zhotoviteľov.

Odovzdávate mu zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti
domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy.

Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, 
musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti.



9. ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY

Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky do 6 mesiacov od
dátumu ukončenia inštalácie.
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10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

Žiadosť spolu s povinnými prílohami predkladá poštou alebo osobne na 
pracoviskách SIEA. 

Všetky povinné prílohy sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na 
podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.



10. SIEA OVERÍ SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE 
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV  A PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI POUKÁŽKU

Na faktúre, alebo jej prílohe, by mali byť výdavky dostatočne členené tak, aby SIEA 
mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov uvedených na faktúre 
a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov. 
Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podpory využitia 
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10 KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH

Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podpory využitia 
obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie 

poukážky úplná. 

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.



!
Všeobecné podmienky 
na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
(www.zelenadomacnostiam.sk)

Tento dokument obsahuje hlavné zásady poskytovania príspevku a užívania 
zariadenia.

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

zariadenia.

Riadne sa oboznámte so Všeobecnými podmienkami! 
Čítajte aj poznámky pod čiarou!

Sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia a Zmluvy o 
preplácaní poukážok.



!
Všeobecné podmienky 
na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
(www.zelenadomacnostiam.sk)

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 
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY

kontrolných subjektov, na základe podnetov dotknutých subjektov a iných 
dôvodov vyžadujúcich optimalizáciu stanovených podmienok. 

Zmena sa vykoná vydaním novej verzie dokumentu, ktorá bude zverejnená 
na internetovej stránke www.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 



Domácnosť je oprávnená požiadať o poskytnutie príspevku 
v postavení užívateľa na inštaláciu:

� fotovoltických panelov, 
� veterných turbín, 
� slnečných kolektorov, 

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK - RODINNÉ DOMY

� slnečných kolektorov, 
� kotlov na biomasu a 
� tepelných čerpadiel 

v rodinnom dome.



Domácnosť je oprávnená požiadať o poskytnutie 
príspevku v postavení užívateľa na inštaláciu:

� slnečných kolektorov a  
� kotlov na biomasu 

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK – BYTOVÉ  DOMY

� kotlov na biomasu 

v bytovom dome.



Oprávnený subjekt, ktorý môže požiadať 
o poskytnutie príspevku na inštaláciu zariadenia v rodinnom dome:

a) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, 

b) fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu, 
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VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK - RODINNÉ DOMY

b) fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu, 

c) 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, 

2) Podľa § 139 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 



PODMIENKY OPRÁVNENOSTI UŽÍVATEĽA

a) rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej 
osoby, 

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK - RODINNÉ DOMY

b) rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek 
podnikateľského subjektu, 



PODMIENKY OPRÁVNENOSTI UŽÍVATEĽA

c) 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

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK - RODINNÉ DOMY

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),

3)
Posudzujú sa náklady za dodávku elektriny, energie (napr. teplo alebo zemný plyn) 
na vykurovanie a ohrev teplej vody 



PODMIENKY OPRÁVNENOSTI UŽÍVATEĽA

d) 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
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VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK - RODINNÉ DOMY

subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane
neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných
subjektov),

e) 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. 



PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK – BYTOVÉ  DOMY

Oprávnený subjekt, ktorý môže požiadať 
o poskytnutie príspevku na inštaláciu zariadenia v bytovom dome:

a) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa 
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v platnom znení v platnom znení 

b) 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 zákona č. 182/1993 Z. z. 
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PODMIENKY OPRÁVNENOSTI UŽÍVATEĽA

a) byt nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou 
je obec alebo vyšší územný celok, 

b) byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť vedené v obchodnom 
majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu, 
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majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu, 

c) 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), 
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VÝBER ZO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK – BYTOVÉ  DOMY

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI UŽÍVATEĽA

d) 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 
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subjektov) v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy všetkých bytov a 
nebytových priestorov v bytovom dome, 

e) 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 vtedy, ak 
z hľadiska vlastníka bytu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac 
nehnuteľností ako tento byt alebo jeho časť.



Splnenie všetkých uvedených podmienok OPRÁVNENOSTI UŽÍVATEĽA
sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré vydáva
subjekt oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku na inštaláciu
zariadení v domácnostiach.

PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
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zariadení v domácnostiach.

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.



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Podpora inštalácie zariadení bude vykonávaná formou poukážok, ktoré budú 
vydávané priamo domácnostiam. 

Poukážka je súčasťou Zmluvy  o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Vydávanie poukážok bude realizované v rámci jednotlivých časovo alebo inak 
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Vydávanie poukážok bude realizované v rámci jednotlivých časovo alebo inak 
ohraničených kôl, pre ktoré budú definované osobitné podmienky. 

Formulár žiadosti o vydanie poukážky bude dostupný na internetovej stránke 
www.zelenadomacnostiam.sk. 

Domácnosť požiada o vydanie poukážky vyplnením formulára žiadosti o vydanie 
poukážky, v ktorom uvedie konkrétny výrobný typ zariadenia prostredníctvom 
výberu zo zoznamu zariadení, ako aj ďalšie požadované údaje. 



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Poukážku je možné vydať domácnosti, ak:

a) SIEA vyhlásila kolo na vydávanie poukážok, ktoré nie je ukončené a vydávanie
poukážok v konkrétnom kole nebolo obmedzené podľa osobitných podmienok,

b) v žiadosti o poskytnutie poukážky zverejnenej v aktuálnom znení na internetovej
stránke www.zelenadomacnostiam.sk budú uvedené všetky požadované údaje,
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stránke www.zelenadomacnostiam.sk budú uvedené všetky požadované údaje,

c) neboli vyčerpané finančné prostriedky vyčlenené na inštaláciu zariadení na dané
kolo;

d) domácnosť súhlasí so zmluvnými podmienkami poskytnutia príspevku a užívania
zariadenia.4)

4)
Návrh zmluvných podmienok je uvedený v prílohe č. 1 Všeobecných podmienok



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Poukážka nebude vydaná a Zmluvu nie je možné uzavrieť, ak

a) na rovnakom mieste inštalácie už pre ten istý druh zariadenia5) SIEA eviduje platnú 
poukážku alebo poukážku, ktorá bola preplatená,

b) inštaláciou zariadenia dôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného 
zásobovania teplom („systém CZT“) alebo výraznému zhoršeniu parametrov 
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zásobovania teplom („systém CZT“) alebo výraznému zhoršeniu parametrov 
systému CZT,

c) kotol na biomasu bude inštalovaný v rodinnom dome, ktorý je možné pripojiť k 
systému CZT, 

d) kotol na biomasu bude inštalovaný v rodinnom dome a nebude ním nahradený 
kotol na spaľovanie fosílnych palív. 
5)

Inštalácia toho istého druhu zariadenia znamená, že boli inštalované maximálne 1 krát 
fotovoltické panely, maximálne 1 krát kotol na biomasu atď. 



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Poukážka nebude vydaná a Zmluvu nie je možné uzavrieť, ak

a) na rovnakom mieste inštalácie už pre ten istý druh zariadenia5) SIEA eviduje platnú 
poukážku alebo poukážku, ktorá bola preplatená,

b) inštaláciou zariadenia dôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného 
zásobovania teplom („systém CZT“) alebo výraznému zhoršeniu parametrov 
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zásobovania teplom („systém CZT“) alebo výraznému zhoršeniu parametrov 
systému CZT,

c) zariadenie bude inštalované v bytovom dome a teplo na vykurovanie alebo 
prípravu teplej vody sa dodáva z účinných systémov CZT, 

d) v energetickom audite neboli navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia 
potenciálu úspor energie a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.
5)

Inštalácia toho istého druhu zariadenia znamená, že boli inštalované maximálne 1 krát 
fotovoltické panely, maximálne 1 krát kotol na biomasu atď. 



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

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 
uvedených dôvodov na nevydanie poukážky, SIEA o dôvodoch nevydania 
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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. 



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Pri vydávaní poukážok budú uprednostnené6) žiadosti o vydanie poukážok 
na: 

a) výrobu tepla v rodinných domoch, kde bude preukázané zrealizovanie 
opatrenia na zníženie spotreby energie, 
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opatrenia na zníženie spotreby energie, 

b) výrobu tepla v oblastiach, kde nie je vybudovaný systém CZT, 

c) výrobu elektriny zariadením inštalovaným spolu so systémom akumulácie 
elektriny 

6) Uvedené pravidlá sú zohľadnením usmerňujúcich zásad výberu projektov vyplývajúcich z 
Operačného programu Kvalita životného prostredia 



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Zmluva, ktorej súčasťou je poukážka, podpísaná7) zo strany SIEA, 
spolu s tlačivom povinného čestného vyhlásenia, bude zaslaná 
v elektronickej forme na emailovú adresu domácnosti uvedenú 
v žiadosti o vydanie poukážky najneskôr do 30 kalendárnych dní8) od 
doručenia žiadosti o vydanie poukážky. 
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doručenia žiadosti o vydanie poukážky. 
7) 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. 

8) SIEA si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty na zaslanie Zmluvy v odôvodnených 
prípadoch.



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Domácnosť zaslaný návrh na uzavretie Zmluvy vytlačí v dvoch 
vyhotoveniach, obe vyhotovenia 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 
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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 zhotoviteľom,9) najneskôr pri platbe za inštaláciu zariadenia. 

9) 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. 



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

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 
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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. 



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Dokumenty, ktoré odovzdáva domácnosť zhotoviteľovi najneskôr pri platbe 
za inštaláciu zariadenia:

a) originál Zmluvy s úradne osvedčeným podpisom domácnosti, vrátane 
poukážky, 
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poukážky, 

b) čestné vyhlásenie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti podľa 
článku D. bod 2 Všeobecných podmienok,

c) doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu,
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.



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Dokumenty, ktoré odovzdáva domácnosť zhotoviteľovi najneskôr pri platbe 
za inštaláciu zariadenia:

d) čestné vyhlásenie domácnosti, že inštaláciou zariadenia nedôjde k 
odpojeniu budovy od systému CZT, resp. výraznému zhoršeniu parametrov 
systému CZT, 
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systému CZT, 

e) čestné vyhlásenie domácnosti v prípade inštalácie kotla na biomasu v 
rodinnom dome, že nie je možnosť pripojenia rodinného domu k systému 
CZT,

f) čestné vyhlásenie domácnosti v prípade inštalácie kotla na biomasu v 
rodinnom dome, že inštalovaným zariadením bol nahradený kotol na 
fosílne palivá,



SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Dokumenty, ktoré odovzdáva domácnosť zhotoviteľovi najneskôr pri platbe 
za inštaláciu zariadenia:

g) originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca oprávnenosť 
osoby zastupujúcej žiadateľa uvedeného v článku D. na základe zákonného 
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osoby zastupujúcej žiadateľa uvedeného v článku D. na základe zákonného 
splnomocnenia (napr. rodič maloletého dieťaťa - vlastníka), na základe 
rozhodnutia štátneho orgánu (napr. opatrovník) 

h) doklady špecifikované v osobitných podmienkach. 



PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
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SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Dokumenty, ktoré odovzdáva domácnosť zhotoviteľovi najneskôr pri platbe 
za inštaláciu zariadenia:

a) originál Zmluvy s úradne osvedčeným podpisom domácnosti, vrátane 
poukážky, poukážky, 

b) čestné vyhlásenie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti podľa 
článku D. bod 2 Všeobecných podmienok,

c) list vlastníctva k príslušnému bytovému domu spolu s kópiou zmluvy o 
správe alebo zmluvy o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov,



PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
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SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Dokumenty, ktoré odovzdáva domácnosť zhotoviteľovi najneskôr pri platbe 
za inštaláciu zariadenia:

d) energetický audit , v ktorom boli navrhnuté opatrenia so zohľadnením 
využitia potenciálu úspor energie a následnej inštalácie zariadení na 
využívanie OZE a v ktorom je uvedené, či sa teplo na vykurovanie a využívanie OZE a v ktorom je uvedené, či sa teplo na vykurovanie a 
prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov CZT, 

e) originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca oprávnenosť 
osoby zastupujúcej žiadateľa na základe dohody s vlastníkom (správca, iná 
osoba),

f) súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v 
bytovom dome, 

g) doklady špecifikované v osobitných podmienkach. 
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SPÔSOB A PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

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 potreby 
implementácie národného projektu Zelená domácnostiam (napr. povinnosť 
predkladania fotodokumentácie).10)predkladania fotodokumentácie).10)

10) 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 



PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU A UŽÍVANÍ ZARIADENIA
ZÁKLADNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

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 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. 
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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 www.zelenadomacnostiam.sk. internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. 
Domácnosť podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámila s 
obsahom Všeobecných podmienok, ako aj s ďalšími dokumentmi, ktoré na 
ne nadväzujú, 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.
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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 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. 
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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 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. 
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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, 

b. neuzavrie zmluvu s nadobúdateľom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
podľa bodu 7, 

c. sa kontrolou na mieste inštalácie zistí, že c. 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

iii. alebo, ak došlo k porušeniu pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci vo 
výške neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci. 
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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. 

10. Domácnosť je povinná uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu 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. 
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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. 
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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, 
― Slovenská inovačná a energetická agentúra 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. 
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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 www.zelenadomacnostiam.sk. 

14. 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. 



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 
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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  a 

c) má uzavretú so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní 
žiadosti o preplatenie poukážky. 



Formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok zverejňuje SIEA 
na internetovej stránke www.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: 
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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 

ii. čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude vykonávať inštalácie 
zariadení pre zhotoviteľa. 



SIEA vedie zoznam oprávnených zhotoviteľov spolu so zoznamom odborne 
spôsobilých osôb zapísaných pre každého oprávneného zhotoviteľa
a zoznam oprávnených zhotoviteľov zverejňuje na internetovej stránke 
www.zelenadomacnostiam.sk. 
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www.zelenadomacnostiam.sk. 

Zoznam odborne spôsobilých osôb zverejňuje Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-instalaterov/139870s



SPÔSOB A PODMIENKY PREPLATENIA POUKÁŽKY

1. Formulár žiadosti o preplatenie poukážky sa zverejňuje na internetovej stránke 
www.zelenadomacnostiam.sk. 

O preplatenie poukážok môže zhotoviteľ požiadať SIEA na základe žiadosti 
doručenej poštou alebo osobne na niektorú z kontaktných adries SIEA uvedenú v 
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doručenej poštou alebo osobne na niektorú z kontaktných adries SIEA uvedenú v 
článku D Všeobecných podmienok spolu s povinnými prílohami.
Povinné prílohy:  

a) originál Zmluvy s úradne osvedčeným podpisom domácnosti, vrátane 
poukážky,

b) čestné vyhlásenie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti podľa 
článku D. bod 2 Všeobecných podmienok, 

c) kópia faktúry za inštaláciu zariadenia, 
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1. Povinné prílohy: 

d) kópia dokladu o inštalácii zariadenia v domácnosti a uvedení zariadenia do 
prevádzky; v prípade akumulátora elektriny aj doklad preukazujúci kapacitu 
akumulátora, 
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akumulátora, 

e) 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 
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1. Povinné prílohy: 

f) 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 
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dodáva z účinných systémov CZT 

g) čestné vyhlásenie domácnosti, že inštaláciou zariadenia nedôjde k odpojeniu 
budovy od systému CZT, resp. výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT, 

h) čestné vyhlásenie domácnosti v prípade inštalácie kotla na biomasu v 
rodinnom dome, že nie je možnosť pripojenia rodinného domu k systému CZT 

i) čestné vyhlásenie domácnosti v prípade inštalácie kotla na biomasu v 
rodinnom dome, že inštalovaným zariadením bol nahradený kotol na fosílne 
palivá 
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1. Povinné prílohy: 

j) 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 
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splnomocnenia (napr. rodič maloletého dieťaťa - vlastníka), na základe 
rozhodnutia štátneho orgánu (napr. opatrovník) alebo na základe dohody s 
vlastníkom (správca, iná osoba),

k) súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v 
bytovom dome 

l) doklady špecifikované v osobitných podmienkach. 
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2. SIEA pred preplatením poukážky overí vecnú oprávnenosť výdavkov 
uvedených na faktúre podľa článku H. Všeobecných podmienok 
a určí výšku skutočne oprávnených výdavkov („celkové oprávnené 
výdavky“). 
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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. 
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3. SIEA preplatí poukážku maximálne raz na každý druh zariadenia podľa 
článku B. Všeobecných podmienok ( 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 
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a) Zmluva, ktorej súčasťou je poukážka, bola predložená zhotoviteľovi do 
30 kalendárnych dní od dátumu uvedenom na poukážke, 

b) žiadosť o preplatenie poukážky je kompletná,11)

c) poukážka bola predložená na preplatenie najneskôr do 6 mesiacov od 
dátumu ukončenia inštalácie zariadenia 

11)
Je riadne a úplne vyplnený formulár žiadosti o preplatenie poukážky a sú k nemu 
priložené všetky povinné prílohy 
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3. SIEA preplatí poukážku ... , ak: 

d) dátum ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky 
nepredchádza dátumu vydania poukážky, 
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nepredchádza dátumu vydania poukážky, 

e) inštaláciu vykonala osoba, ktorá má vydané osvedčenie pre 
inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z., 

f) miestom inštalácie je rodinný dom alebo bytový dom, prípadne 
rozostavaná stavba rodinného domu a spĺňa podmienky oprávnenosti 
podľa článku D. bod 2  Všeobecných podmienok.
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3. SIEA preplatí poukážku ... , ak: 

g) boli splnené podmienky na vydanie poukážky podľa článku E.  
Všeobecných podmienok, 
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Všeobecných podmienok, 

h) 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. 
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