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Registrácia zariadení
Postup registrácie

� Preverte, či zariadenie už nie je v zozname zaregistrované.

� Porovnajte technické parametre s požiadavkami na zariadenia, ktoré sú
definované v aktuálnom znení Všeobecných podmienok na podporu
využitia OZE v domácnostiach

� Pripravte potrebné doklady k zariadeniu.

� Vyplňte formulár žiadosti o registráciu. Doručte žiadosť s potrebnými
dokladmi na SIEA.

� SIEA skontroluje žiadosť a doručené dokumenty, v prípade zhody
s požiadavkou zaregistruje zariadenie do zoznamu do 60 dní.



Formulár pre registráciu je 
dostupný na 
www.zelenadomacnostiam.sk

Formulár spolu s prílohami je
potrebné doručiť osobne
alebo poštou na adresu:
SIEA
Sekcia energetických činností
- Rudlovská cesta 53, 

B. Bystrica
- Bajkalská 27, Bratislava

Registrácia zariadení
Postup registrácie



SIEA zariadenie do zoznamu nezaregistruje, ak:

a) Rovnaké zariadenie už bolo v zozname zariadení zaregistrované
b) Neboli doručené doklady, ktoré preukazujú splnenie všetkých

relevantných technických podmienok
c) Na základe doručených dokladov bolo posúdené, že zariadenie nespĺňa

všetky relevantné technické podmienky

Pri dôvode a) SIEA neinformuje žiadateľa
Pri dôvodoch b) a c), SIEA informuje žiadateľa elektronicky na kontaktnú
adresu zo žiadosti.
Zoznam zariadení je dostupný na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

Registrácia zariadení
Postup registrácie



Aktuálny stav registrácie

K 23. Novembru 2015 evidujeme:

475 209

219 592



Aktuálny stav registrácie

K dnešnému dňu evidujeme:

0



Problémy pri registrácií

– Pretrvávajúcim problémom je nesprávne podaná žiadosť

• Nedodané doklady

• Nešpecifikované zariadenia

• Nezhoda medzi protokolom zo skúšobne a údajmi v žiadosti o registráciu

– Žiadosť o registráciu zariadenia podaná súčasne so žiadosťou o 

registráciu zhotoviteľa

– Žiadosť o registráciu podaná súčasne so žiadosťou o preplatenie už 

inštalovaného zariadenia



Registrácia zhotoviteľov

Podmienky registrácie

– Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba registrovaná v SR 

alebo členskom štáte EU

– Zabezpečí inštaláciu odborne spôsobilou osobou podľa §13a 

Zákona č. 309/2009 Z.z. alebo odborne spôsobilá osoba so 

zahraničným osvedčením.

– Odborne spôsobilá osoba môže zabezpečiť inštaláciu pre viac 

zhotoviteľov

– Registrácia je bezplatná



Registrácia zhotoviteľov

Postup registrácie, požadované dokumenty

– Všetky aktuálne informácie sú k dispozícií na stránke národného 

projektu www.zelenadomacnostiam.sk, časť „Zhotovitelia“

– Informácie k registrácií zhotoviteľov:

• Mailom: zhotovitelia@siea.gov.sk

• Telefonicky: 0905 997 432, 0905 997 439, 0905 433 126

– Preštudujte si Všeobecné podmienky projektu, osobitné podmienky 

projektu (ak budú pre jednotlivé kolo zverejnené) a rámcové 

podmienky zmluvy o preplácaní poukážok



Registrácia zhotoviteľov

Postup registrácie, požadované dokumenty

– Žiadosť o registráciu  a čestné prehlásenie je k dispozícií na stránke 

projektu



Registrácia zhotoviteľov

Požadované dokumenty – žiadosť o registráciu

– Žiadosť o registráciu  slúži ako podklad pre 

zmluvu

– Je potrebné ju vyplniť správne a úplne

– Obzvlášť dôležité je správne vyplniť číslo 

účtu vo formáte IBAN

– Identifikovať odborne spôsobilé osoby, pre 

ktoré bude priložené čestné vyhlásenie

– Po uzatvorení zmluvy je možné vykonávať 

zmeny dodatkom k zmluve



Registrácia zhotoviteľov

Požadované dokumenty – príloha č. 1

– Výpis z Obchodného registra alebo výpis zo Živnostenského registra 

nie starší ako 3 mesiace

• Originál

• Úradne overená kópia

• Výpis pre právne úkony



Registrácia zhotoviteľov

Požadované dokumenty – príloha č. 2

– Čestné vyhlásenie je povinnou prílohou

– Musí byť doložené pre každú odborne 

spôsobilú osobu

– V čestnom vyhlásení je potrebné vyznačiť 

druh zariadenia „nehodiace sa škrtnite“

– Je potrebné správne uviesť identifikačné 

údaje zhotoviteľa



Registrácia zhotoviteľov

Požadované dokumenty – príloha č. 3

– Kópia osvedčenia pre inštalatéra 

preukazujúca, že je oprávnenou osobou 

podľa §13a Zákona č. 309/2009 Z.z.

– Pre zahraničnú odborne spôsobilú osobu 

§13a ods. 9) Zákona č. 309/2009

„Osvedčenie pre inštalatérov vydané v inom 

členskom štáte sa uznáva aj v Slovenskej 

republike“

– Zahraničné osvedčenie posudzuje SIEA
– Overenie podľa zoznamu MHSR

– Pozor na platnosť



Registrácia zhotoviteľov

Postup registrácie

– Žiadosť o registráciu zhotoviteľa je potrebné doručiť spolu s povinnými 

prílohami osobne alebo poštou na adresu:



Registrácia zhotoviteľov

Postup registrácie

– SIEA posúdi predloženú žiadosť, v prípade nejasností alebo neúplnej 

žiadosti kontaktujte žiadateľa

– SIEA v prípade schválenia žiadosti pošle 2 podpísané vyhotovenia 

zhotoviteľovi 

– Zmluvu musí podpísať osoba oprávnená konať v mene žiadateľa 

rovnako ako uvedená v žiadosti

– Po spätnom doručení jednej kópie bude táto zverejnená v CRZ, 

následne bude Oprávnený zhotoviteľ zapísaný do zoznamu



Registrácia zhotoviteľov

Aktuálne skúsenosti

– Viac ako 100 doručených žiadostí za prvý týždeň

– Zväčša vyplnené správne a dodané kompletné

– Najčastejšie chyby:

• Neúplne vyplnená žiadosť – chýba IBAN, chýba odborne spôsobilá osoba

• Chýbajúce prílohy, výpis z OR, ŽR



Zelená domácnostiam

V najbližších dňoch:

– Vydanie usmernení k niektorým ustanoveniam zmluvy o preplácaní 

poukážky

– Spustenie elektronického informačného systému

– Rozosielanie zmlúv o preplácaní poukážok

– Spustenie projektu pre domácnosti

– Vyhlásenie prvého kola pre vydávanie poukážok s určením Osobitných 

podmienok



Ďakujem za pozornosť

Michal Ilovič
Odbor komunikácie a medzinárodnej spolupráce
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská 
Bystrica
michal.ilovic@siea.gov.sk
www.siea.sk


