Výzva na predkladanie
Žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy
a slnečnej energie.
vyhlásená podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia výzvy:
Termín predkladania žiadostí:
Disponibilný objem zdrojov na výzvu:

01. 08. 2011
priebežne do 30.11.2011
2 675 200 EUR

Cieľ
Cieľom podpory slnečných kolektorov a kotlov na biomasu pre domácnosti je zvýšenie podielu
využívania obnoviteľnej energie pri výrobe tepla, čím sa prispeje k splneniu podielu využívania
obnoviteľnej energie deklarovaného v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie
v SR (2007) ako aj v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov (2010).
Podporou zariadení na využívanie slnečnej energie a biomasy sa prispeje aj k vytvoreniu, resp.
udržaniu, pracovných miest v oblasti výroby a montáže zariadení na využívanie obnoviteľnej
energie.

Predmet
Predmetom výzvy je:
1. predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. c) a ods. 4 zákona
č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky na
a) nainštalovanie slnečných kolektorov v rodinnom dome alebo bytovom dome,
b) kúpu a inštaláciu kotla na biomasu v rodinnom dome,
2. doplnenie žiadostí o dotáciu doručených v rámci Programu vyššieho využitia biomasy
a slnečnej energie v domácnostiach prijatých pred 1. júlom 2011.

Oprávnené subjekty
O dotáciu môže požiadať:
1. fyzická osoba nepodnikateľ 1) na
a) nainštalovanie slnečných kolektorov v rodinnom dome,
b) nainštalovanie slnečných kolektorov v bytovom dome,2) ak byt žiadateľa nie je
zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome a
k žiadosti priloží súhlas s inštaláciou slnečných kolektorov na bytovom dome podľa
osobitných predpisov,3)
c) kúpu a inštaláciu kotla4) na biomasu5) v rodinnom dome,
1

) § 7 a nasl. Občianskeho zákonníka
) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov
3
) § 11 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z.
4
) § 2 písm. b) zákona č. 17/2007 Z. z. pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2

1

2. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome6) alebo iná právnická osoba
vykonávajúca správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov na nainštalovanie
slnečných kolektorov pre byty v bytovom dome, ak k žiadosti priloží súhlas s inštaláciou
slnečných kolektorov na bytovom dome podľa osobitných predpisov,6)

Spôsob poskytnutia dotácie
1. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„poskytovateľ“).
2. Administrátorom žiadostí je Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len
„administrátor“).
3. Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 30. 11. 2011 osobne
alebo poštou na niektorú z uvedených adries:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor ostatných podporných programov
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
041 94 Košice
4. Formuláre žiadostí a zoznam požadovaných príloh sú uvedené v prílohe.
5. Žiadosť sa podáva najneskôr do 6 mesiacov od uvedenia slnečných kolektorov alebo kotla na
biomasu do prevádzky. Posledný termín na podanie žiadosti je 30. 11. 2011. Pri podaní žiadosti
prostredníctvom pošty sa za dátum podania považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke.
6. Žiadosti o dotáciu doručené v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach pred 1. júlom 2011 je potrebné doplniť najneskôr do 30. 11. 2011 najmä
o nasledujúce prílohy:
a) fyzická osoba – nepodnikateľ:
 potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že
voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v
reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,

5

) Napr. STN EN 303-5 Vykurovacie kotly Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá dodávané ručne a automaticky,
s menovitým výkonom do 300 kW, Terminológia, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie
6
) § 6 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.
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 potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ
nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie,
 potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že
žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
 čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
podľa osobitného predpisu,7)
 čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
b) právnická osoba:
 potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že
voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v
reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
 potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ
nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie,
 potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že
žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
 čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
podľa osobitného predpisu,7)
 potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí.
Výška dotácie
1. Najnižšia výška jednej dotácie sa nestanovuje.
2. Dotáciu na využitie slnečnej energie možno poskytnúť žiadateľovi vo výške:
a) 200 eur za 1 m2 plochy8) nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome žiadateľa,
v rozsahu najviac 8 m2,, t. j. 1 600 eur.
b) 100 eur za 1 m2 plochy8) nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia
dotácia je 300 eur na každý byt v bytovom dome, ktorý využíva teplú vodu
z nainštalovaných slnečných kolektorov
3. Dotáciu na využívanie biomasy možno poskytnúť do 30 % z kúpnej ceny jedného kotla na
biomasu nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, najviac však 1 000 eur.

Postup vyhodnocovania žiadostí
1. Administrátor žiadosť zaeviduje a posúdi, vzhľadom na úplnosť požadovaných náležitostí,
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
2. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, administrátor vyzve žiadateľa na odstránenie
formálnych nedostatkov žiadosti.
3. Do 10 pracovných dní od ukončenia kalendárneho mesiaca administrátor doručí komisii9)
zoznam žiadostí za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom je uvedené evidenčné číslo
7

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov,
8
) bod 8.6 STN EN ISO 9488 Slnečná energia Slovník,
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žiadosti, výška požadovanej dotácie, výška dotácie prepočítaná podľa podmienok uvedených
v osobitnom predpise10) a podklady nevyhnutné na posúdenie splnenia kritérií vyhodnocovania
žiadostí.
4. Komisia, ktorá je zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry, podľa predloženého zoznamu žiadostí vyhodnotí žiadosti.
5. Poskytovateľ uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.
6. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie vyplatí poskytovateľ žiadateľovi dotáciu
na bankový účet uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie.
Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti
1. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, administrátor do 10 pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti vyzve žiadateľa písomne alebo elektronicky, aby ju doplnil v stanovenej
lehote. Lehota stanovená na doplnenie žiadosti nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní od
preukázateľného doručenia výzvy na doplnenie žiadosti.
2. Žiadateľov, ktorí doručili žiadosť o dotáciu v rámci Programu vyššieho využitia biomasy
a slnečnej energie v domácnostiach pred 1. júlom 2011, vyzve administrátor na doplnenie
žiadosti najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov od dátumu vyhlásenia tejto výzvy. Tieto
žiadosti musia byť doplnené najneskôr do 30. 11. 2011.
3. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, administrátor podá
najneskôr do 10 pracovných dní ministerstvu návrh na zamietnutie žiadosti.

Kritériá vyhodnocovania žiadostí

Na poskytnutie dotácie je potrebné dosiahnuť plný počet bodov t. j. 6. Žiadosti hodnotí komisia na
základe nasledujúcich kritérií:

P. č. Kritériá vyhodnocovania žiadosti - slnečné kolektory

1.

2.

Je pre nainštalovaný typ slnečného kolektora vydaný certifikát
Solar Keymark?
Je pre nainštalovaný typ slnečného kolektora vydané
potvrdenie o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok
vztiahnutom na 1 m2 plochy apertúry za definovaných
podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste?
Potvrdenie sa vydáva na základe skúšobného protokolu
vydaného akreditovanou európskou skúšobnou na referenčné
miesto, ktorým je sídlo Technického skúšobného ústavu
Piešťany.

Pridelené
body
áno - 1 bod
nie - 0 bodov

Váha
kritéria
3

3

9

) § 11 ods. 2 zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky
10
) § 6 ods. 3 zákona č. 181/2011 Z. z.
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P. č. Kritériá vyhodnocovania žiadosti - kotol na biomasu

1.

2.

3.

Je podľa špecifikácie výrobcu inštalovaný typ kotla
s príslušenstvom určený len na spaľovanie biomasy bez
možnosti spoluspaľovania fosílnych palív?
Je účinnosť kotla určená priamou metódou11) a potvrdená
akreditovanou európskou skúšobňou minimálne
a) 85% pre kotly uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy
alebo
b) 84% pre kotly uvedené do prevádzky pred dňom vyhlásenia
výzvy?
Nepresahujú emisné hodnoty potvrdené akreditovanou
európskou skúšobňou prepočítané na normálne podmienky (tlak
101,325 kPa, teplota 0°C, suchý plyn) a vzťažnú hodnotu
kyslíka 10 %
a) pre oxid uhoľnatý (CO): 1500 mg/m3,
b) pre tuhé znečisťujúce látky: 100 mg/m3?

Pridelené
body
áno - 1 bod
nie - 0 bodov

Váha
kritéria

2

2

2

Terminológia a vysvetlivky
1. bytový dom - je budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a
má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve
jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v
podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
(presná definícia je uvedená v § 2 ods. 2 zákona Národnej rady č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov),
2. plocha slnečného kolektora - je plocha apertúry spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar
Keymark (napr. http://www.estif.org/solarkeymark/),
(stanovená podľa bodu 8.6 STN EN ISO 9488 Slnečná energia Slovník)
3. kotol – je teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho
súčastí, najmä pripojeného systému spaľovania,
4. biomasa – je biogenický druh paliva ako napr. drevo z kmeňov, drevné triesky (drevo štiepané
strojom s kôrou alebo bez nej), lisované drevo (brikety a peletky)
(podrobnejšie v STN EN 303-5 Vykurovacie kotly Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá
dodávané ručne a automaticky, s menovitým výkonom do 300 kW, Terminológia, všeobecné
požiadavky, skúšanie a označovanie)
5. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá
daňové nedoplatky – potvrdenie vydáva miestne príslušný správca dane na požiadanie a
bezplatne (§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov) ,
6. potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie
je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - potvrdenie vydáva príslušný
konkurzný súd na požiadanie (§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z.),

11

) Napr. STN EN 303-5
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7. potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované
nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie –
vydáva Sociálna poisťovňa na požiadanie a bezplatne (§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z.),
8. potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie – vyžaduje sa potvrdenie od každej
zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.,
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.),
9. kópia dokladu preukazujúca uvedenie slnečných kolektorov (kotla na biomasu) do
prevádzky – doklad vystaví organizácia, ktorá zariadenie inštalovala; na základe údajov
z dokladu musí byť možné identifikovať dátum uvedenia do prevádzky a typ zariadenia, na
ktoré žiadateľ žiada dotáciu,
10. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie slnečných kolektorov (kotla na
biomasu), nie starší ako 18 mesiacov – kópia faktúry alebo iného dokladu (napr. doklad
o zaplatení); na základe údajov z dokladu musí byť možné identifikovať dátum vystavenia
dokladu a typ zariadenia, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu,
11. doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu, bytového domu alebo bytu v bytovom
dome; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej
budovy alebo rozostavanej stavby – výpis z katastra nehnuteľností (napr. aj z verejnosti
dostupnej stránky www.katasterportal.sk),
12. doklad preukazujúci technické parametre slnečných kolektorov
 kópia certifikátu Solar Keymark pre inštalovaný typ kolektorov,
 kópia potvrdenia o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na 1 m2
plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste
(potvrdenie sa vydáva na základe skúšobného protokolu vydaného akreditovanou európskou
skúšobnou na referenčné miesto, ktorým je sídlo Technického skúšobného ústavu Piešťany,
š.p.),
.
13. doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu
 kópia certifikátu vydaného akreditovanou európskou skúšobnou, z ktorého je možné
identifikovať
o účinnosť kotla stanovenú priamou metódou - požaduje sa hodnota ≥ 85% (pre
kotly uvedené do prevádzky pred vyhlásením výzvy sa požaduje hodnota ≥ 84%)
o hodnoty emisií prepočítané na normálne podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota
0°C, suchý plyn) a vzťažnú hodnotu kyslíka 10 % pre
 pre oxid uhoľnatý (CO) – požaduje sa hodnota ≤ 1500 mg/m3,
 pre tuhé znečisťujúce látky hodnota ≤ 100 mg/m3,
 ak nie je z certifikátu vydaného akreditovanou skúšobňou možné identifikovať požadované
údaje, môže tieto údaje potvrdiť výrobca (dovozca) na základe skúšobného protokolu,
ktorého číslo je uvedené v predloženom certifikáte.
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