Bratislava, 6. apríla 2016

„Zelená domácnostiam v praxi“

Michal Ilovič
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bratislava•Trenčín•Banská Bystrica•Košice

1

Obsah

 Všeobecne o projekte Zelená domácnostiam
 10 krokov k podpore
 Najčastejšie chyby domácností
 Najčastejšie chyby zhotoviteľov
 Zelená domácnostiam v číslach

2

Operačný program Kvalita životného prostredia

PRIORITNÁ OS 4 - INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1.
PROJEKT „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“
Podpora inštalácií malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov
energie (OZE) v rodinných a bytových domoch





pilotný národný projekt SIEA
rozpočet: 45 mil. EUR
cieľ: 55 MW
termín: do 31.12. 2018
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Podporené zariadenia – rodinné domy

fotovoltické
panely

slnečné
tepelné
kolektory

tepelné
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kotly
na biomasu
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Podporené zariadenia – bytové domy

slnečné
tepelné
kolektory

kotly
na biomasu
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Podporené zariadenia
Pri výrobe elektriny
zariadenie s výkonom do 10 kW
 fotovoltické panely
Pri výrobe tepla
zariadenie pokrývajúce potrebu energie (tepla) pre budovu (rodinný dom,
bytový dom) užívanú fyzickými osobami na bývanie
 slnečné kolektory
 kotly na biomasu (ručné prikladanie ≤ 50kW, aut. ≤ 500kW)
 tepelné čerpadlá
 vzduch/voda (aerotermálna energia)
 voda/voda (hydrotermálna energia)
 zem/voda (geotermálna energia)
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Oprávnené subjekty

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení
užívateľa (domácnosť)
v rodinnom dome:
 fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu
 fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi
rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so
spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov
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Oprávnené subjekty

 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
energie v rozsahu väčšom ako je 15% sa nesmie účtovať v účtovníctve
akéhokoľvek podnikateľského subjektu
 rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy nesmie byť
prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu
 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.
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Oprávnené subjekty

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení
užívateľa (domácnosť)
v bytovom dome dome:
 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.“),
 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.,
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Oprávnené subjekty

 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 energie v rozsahu väčšom ako je
15% celkových nákladov sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek
podnikateľského subjektu (...s výnimkou samotného spoločenstva alebo
správcu)
 byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť prenajaté alebo inak
prenechané do užívania podnikateľskému subjektu v rozsahu väčšom ako
15% podlahovej plochy
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Oprávnené subjekty

 byt v bytovom dome alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe
za účelom bývania 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.
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Podmienky podpory - výber

Oprávnený zhotoviteľ
Podľa Všeobecných podmienok podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie
v domácnostiach je oprávneným zhotoviteľom 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:
 je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ,
 zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, ktorá má
vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z.
 má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní
žiadosti o preplatenie poukážky.
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Podmienky podpory - výber

Oprávnené zariadenie
Oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré vyplývajú z
Operačného programu Kvalita životného prostredia a sú uvedené vo
Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v
domácnostiach.
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10 krokov k využívaniu OZE v domácnostiach

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 OZE.
Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia
OZE v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejňované
k jednotlivým kolám podpory.
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10 krokov k využívaniu OZE v domácnostiach

2. OVERTE SI ČI A AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE, JE PRE
VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ
Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či sú
pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody, obmedzenia
a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie, ako aj spôsobu využívania. Ak
sa chcete v problematike zorientovať, využite bezplatné energetické
poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti
SIEA v troch poradenských centrách.
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10 krokov k využívaniu OZE v domácnostiach

3. VYBERTE SI ZHOTOVITEĽA A ZARIADENIE
Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk je priebežne aktualizovaný
zoznam 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 možnosti.
Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako
podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky.
V zozname zariadení sú uvedené také, ktoré spĺňajú požadované
technické podmienky. Podpora je nastavená tak, aby ste mohli získať jej
maximálnu mieru na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou
životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie. Dôležité je, aby boli
inštalované odborníkmi.
16

10 krokov k využívaniu OZE v domácnostiach

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.
Uzavrite zmluvu so zhotoviteľom, najlepšie písomnou formou, predtým sa
však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA.
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10 krokov k využívaniu OZE v
domácnostiach
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.
Okrem druhu zariadenia, výrobného typu a 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.
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10 krokov k využívaniu OZE v domácnostiach
6. SIEA VÁM ZAŠLE ZMLUVU S POUKÁŽKOU
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj
poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených
vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA najneskôr do 30 dní. Veľmi
dôležité, aby domácnosť spolu so zhotoviteľom čím skôr overila, či sú
všetky informácie uvedené v zmluve a na poukážke správne a či je
domácnosť schopná poukážku využiť.
Obe vyhotovenia zmluvy je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Na
vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí
SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený.
Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť. V prípade
viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny z
nich. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu
obaja manželia.
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10 krokov k využívaniu OZE v domácnostiach

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
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.
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10 krokov k využívaniu OZE v domácnostiach

8. ODOVZDAJTE POTREBNÉ DOKUMENTY ZHOTOVITEĽOVI
Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ.
Zaväzuje ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpísal pred
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.
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10 krokov k využívaniu OZE
v domácnostiach
9. ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY
Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky v stanovenom termíne od
dátumu uvedeného na poukážke. V prípade 2. kola sú to 4 mesiace, pri 1.
kole 6 mesiacov.
Žiadosť spolu s povinnými prílohami predkladá poštou alebo osobne na
pracoviskách SIEA. Povinné prílohy sú uvedené vo Všeobecných
podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v
domácnostiach. Rozsah povinných príloh je spresnený aj v osobitných
podmienkach k jednotlivým kolám podpory. Súčasťou povinných príloh sú
podľa nich aj fotografie z inštalácie zariadenia, ktoré zabezpečuje
zhotoviteľ.
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10 krokov k využívaniu OZE v domácnostiach
10. SIEA OVERÍ SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A PREPLATÍ POUKÁŽKU
SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví
domácnosti, v samostatnom usmernení. Na faktúre musia byť výdavky členené
podľa článku H. všeobecných podmienok podpory tak, aby SIEA mohla overiť vecnú
oprávnenosť konkrétnych výdavkov a určiť ich skutočnú výšku. Oprávnené výdavky
sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu 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 % z 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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Najčastejšie chyby domácností

Nepripravenosť domácnosti skutočne realizovať
inštaláciu zariadenia v čase podania žiadosti o poukážku
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Najčastejšie chyby domácností

 Nesprávne vyplnené údaje týkajúce sa miesta inštalácie. Nie je
možná oprava
 Zariadenie vybraté bez konzultácie so zhotoviteľom a bez overenia
možnosti dodania zariadenia. Nie je možná zmena zariadenia
 Chyby pri zadávaní kontaktných údajov, najmä adresa a e-mail
 Nesprávne vyplnené identifikačné údaje vlastníka, kontaktnej
osoby
 Neskoré potvrdenie záujmu prostredníctvom e-mailovej správy
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Ako postupovať
Ak domácnosť zistí chybu v poukážke, kontaktuje SIEA
Nesprávne číslo LV, nesprávne identifikované miesto inštalácie
Poukážku nie je možné uplatniť, domácnosť musí požiadať znova
Nesprávne zvolené zariadenie, vybraté zariadenie nie je dostupné
Poukážku nie je možné uplatniť, domácnosť musí požiadať znova
Na poukážke chýba jeden z vlastníkov
Kontaktujte SIEA: Po konzultácii je možné riešiť napr. doložením notársky
overeného splnomocnenia na úkony súvisiace s administráciou poukážky
Nesprávne uvedené trvalé bydlisko
Kontaktujte SIEA: Po konzultácii je možné vykonať opravu, ideálne pri overovaní
podpisu na zmluve
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Ako predísť chybám
Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk je k dispozícii
množstvo užitočných informácií a postupov.
SIEA zverejnila manuál pre domácnosti k vypĺňaniu žiadosti o poukážku.
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Najčastejšie chyby zhotoviteľov

 Akceptovanie poukážok od domácností s nesprávnymi údajmi, ktoré
znemožňujú jej uplatnenie
Zhotoviteľ má možnosť ešte pre zaregistrovaním poukážky v
informačnom systéme overiť v spolupráci s domácnosťou všetky záväzné
informácie uvedené v zmluve a v poukážke a môže si taktiež overiť, či je
domácnosť schopná poukážku využiť.
 Vyžiadanie poukážky v mene domácnosti nad rámec vlastných
inštalačných kapacít
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Ako postupovať

 Predmetom inštalácie nie je zariadenie uvedené na poukážke.
V tomto prípade nie je možné poukážku preplatiť
Chyby pri podaní žiadosti o preplatenie:
 Neúplná žiadosť, chýbajúce prílohy
Doplnenie príloh je možné, ale predlžuje dobu potrebnú na
posúdenie žiadosti, a teda aj preplatenie poukážky.
 Nesprávna fotodokumentácia
Fotografie musia v plnom rozsahu zachytávať inštalované
zariadenie, fotografia štítku musí byť čitateľná. Nie je prípustné
dokladať totožné fotografie pre rôzne inštalácie.
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Ako predísť chybám
Sledovať informácie na stránke www.zelenadomacnostiam.sk
SIEA vydala napr. usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr, ako aj
usmernenie k vyhotovovaniu dokladu o inštalácií zariadenia a jeho uvedení
do prevádzky.
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Ako postupovať pri rezervácii poukážok
Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk je dostupný manuál
k informačnému systému pre zhotoviteľov.
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Pýtajte sa, radi Vám poradíme
Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú zverejnené kontakty pre
zhotoviteľov, rozdelené podľa problematiky.
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Zelená domácnostiam v číslach

 Pri administrovaní národného projektu Zelená domácnostiam je
potrebné plniť ciele vychádzajúce z Operačného programu Kvalita
životného prostredia.
 S ohľadom na rozpočet a stanovené ciele je potrebné sledovať prínos
jednotlivých druhov zariadení podľa vydaných poukážok a skutočne
zrealizovaných inštalácií.
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Zelená domácnostiam v číslach

Registrované zariadenia
Celkový počet zariadení v zozname:

2 435

 Kotle na biomasu:

452

 Tepelné čerpadlá:

938

 Slnečné kolektory:

291

 Fotovoltické panely:

754
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Zelená domácnostiam v číslach

Registrovaní zhotovitelia
Celkový počet zhotoviteľov v zozname:

686

Rozdelenie zhotoviteľov podľa oprávnenosti na inštaláciu:
 Kotle na biomasu:

136

 Tepelné čerpadlá:

232

 Slnečné kolektory:

453

 Fotovoltické panely:

510
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Zelená domácnostiam v číslach
I. a II. kolo vydávania poukážok

Rozdelenie záujmu domácností podľa druhu zariadenia
vydané poukážky spolu: 4669 ks 10,25 mil. €
tepelné
čerpadlo; 847;
18%
kotol na
biomasu; 331;
7%

fotovoltický
panel; 1703;
37%

slnečný
kolektor; 1788;
38%
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Zelená domácnostiam v číslach
I. a II. kolo vydávania poukážok

Rozdelenie disponibilných poukážok (sú v obehu, čakajúce na realizáciu;
SIEA očakáva podanie žiadostí o ich preplatenie) podľa zariadení
tepelné
čerpadlo
535
kotol na
biomasu
190

fotovoltický
panel
1141

slnečný kolektor
1136
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Zelená domácnostiam v číslach
I. a II. kolo vydávania poukážok

 Do 2 mesiacov, teda do konca mája 2016, predpokladajú domácnosti
a zhotovitelia potenciál na zrealizovanie 3002 inštalácií zariadení na
využívanie OZE v domácnostiach, v celkovej hodnote 6,65 mil. €

 Aktuálne je preplatených 541 žiadostí v hodnote viac ako 1,16 mil. €

 V marci 2016 bolo v priemere doručených 25 žiadostí o preplatenie
denne
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Ďakujem za pozornosť
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica
Tel: 0800 199 399
E-mail: poradenstvo.bb@siea.gov.sk
www.siea.sk
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