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1. 

Dotáciu možno poskytnú ť po ukon čení inštalácie 
po 20.apríli 2009. Znamená to, že faktúra za 
dodávku zariadenia môže by ť i pred týmto 
termínom, ke ď uvedenie zariadenia do prevádzky 
je splnené ? 

Faktúra za dodávku zariadenia môže byť aj pred  20. 
aprílom 2009, rozhodujúce je potvrdenie o ukončení 
inštalácie po 20.apríli 2009 

2. 
Žiados ť o dotáciu sta čí doru čiť len v jednom 
vyhotovení 

Žiadateľ predloží originál žiadosti a jednu kópiu v 
prípade osobného doručenia, ktorá sa mu potvrdí ako 
prijatý doklad. 

3. 
Potvrdenie da ňového úradu - o akú da ň  
ide ? Daň z nehnute ľností sa platí na obciach a 
mestských častiach. 

Súčasťou žiadosti je potvrdenie miestne príslušného 
daňového úradu nie staršieho ako tri mesiace, že 
žiadateľ nemá daňové nedoplatky. Jedná sa o všetky 
dane, ktoré sa odvádzajú daňovému úradu. V prípade 
fyzických osôb ide najmä o daň z príjmu, v prípade 
právnických osôb o ostatné druhy daní napr. DPH. 
Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti sa 
nevyžaduje. 

4. 
Faktúra preukazujúca nadobudnutie zariadenia - 
originál, úradne overená kópia alebo kópia ? 

Ako príloha žiadosti je postačujúca kópia faktúry. Podľa 
čl. 4 bod 11 Programu je však administrátor oprávnený 
vyžiadať si doplňujúce informácie pre účely posúdenia 
súladu inštalácie s podmienkami poskytnutia dotácie. 

5. 

Doklad o zaplatení faktúry sa nevyžaduje ? 
Nahrádza ho doklad o odovzdaní a uvedení 
zariadenia do prevádzky (s predpokladom 
predchádzajúceho preplatenia faktúry) ? 

Doklad o zaplatení sa nevyžaduje. 

6. 

Doklad preukazujúci vlastníctvo domu 

- List vlastníctva (LV) - s akým dátumom 
a kolkom ? 

- Pri ešte neskolaudovaných domoch - sta čí 
LV na pozemok a stavebné povolenie na 
dom? 

- Doklad preukazujúci správu bytového 
domu - myslí sa tým Zmluva a výkone 
správy ? 

- LV vydané katastrálnym úradom s kolkom 3 € nie starší 
ako tri mesiace  

- V čl.4 bod č.3 sa uvádza viazanosť dotácie na súpisné 
číslo, objekt (RD) musí byť skolaudovaný. 

- áno Zmluva o výkone správy 

7. 
Výpis z obchodného registra - originál (dátum), 
z internetu .... Slúžiaci na právne účely nie starší ako tri mesiace. 

8. 

Môže byť žiadate ľom o dotáciu fyzická osoba, 
ktorá je majite ľom polyfunk čného domu, v 
ktorom priestory prenajíma právnickej osobe, 
ktorá v nich podniká ? Otázka sa týka oboch 
prípadov, t.j. nainštalovania slne čných 
kolektorov a kotla na biomasu. 

Nemôže. Dotáciu je možné poskytnúť  iba žiadateľovi, 
ktorý nepoužíva inštalované zariadenia na podnikanie. 
Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť čestným vyhlásením 
na formulári príslušnej žiadosti. 

9. Môže sa dotácia poskytnú ť aj na krb alebo pec ? 

V programe (čl. 6 bod 2 a 3) sú uvedené technické 
parametre, ktoré musí kotol na biomasu splniť. Je veľmi 
malá pravdepodobnosť, že krb alebo pec, aj keď sú 
určené na spaľovanie biomasy, dosiahnu požadované 
technické parametre. 

10. 
Môže sa poskytnú ť dotácia aj na staršie 
zariadenie ? 

Nemôže. V čl.4 bod č.3 Programu je uvedené, že len na 
nové zariadenia. 
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11. 
Môže sa poskytnú ť dotácia aj na zariadenie 
nainštalované na chate? 

Nemôže. Program je určený pre domácnosti a v čl.2 bod 
č.3 je uvedené, že dotácia sa poskytuje vlastníkovi alebo 
spoluvlastníkovi rodinného domu.  

12. 
Z ktorej plochy kolektora sa vypo číta výška 
dotácie.  

Určujúca bude absorbčná plocha kolektora. V kolónke 
na žiadosti pre inštalovanú plochu žiadateľ uvedie údaj 
o absorbčnej ploche podľa technických parametrov 
zariadenia 

13. 
Ako postupova ť, ak je vlastníkov nehnute ľnosti 
viac? 

Žiadosť podáva len jeden z vlastníkov. Ak bude žiadosť 
schválená, pri podpise zmluvy o poskytnutí dotácie 
v zmysle čl.8 bod č.2, budú musieť ostatní bezpodieloví 
alebo podieloví vlastníci vysloviť súhlas s touto zmluvou 
svojim podpisom. 

14. 
Pri inštalácii kolektorov v bytových domoch sa 
vyžaduje projekt. Kto tento projekt môže urobi ť? Len autorizovaný projektant.  

15. 
Môže si zariadenie namontova ť žiadate ľ sám 
svojpomocne ? 

Súčasťou žiadosti je kópia dokladu preukazujúceho 
odovzdanie a uvedenie zariadenia do prevádzky. 

16. 

K č. 4 bod 7b) „ Čestné vyhlásenie o vysporiadaní 
ostatných finan čných vz ťahov..“ – môže žiada ť 
o dotáciu, ak má úver zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania? 

Záleží od znenia a podmienok úverovej zmluvy so 
Štátnym fondom rozvoja bývania a od toho, či je zo 
strany žiadateľa plnená.  

17. 
Môže žiada ť majite ľ bytového domu ako 
súkromná osoba, alebo k tomu potrebuje 
ustanovi ť právnickú osobu?  

Áno, môže žiadať majiteľ bytového domu. Je na  
rozhodnutí žiadateľa, či splnomocní fyzickú osobu alebo 
právnickú osobu na konanie za neho. Ustanoviť 
právnickú osobu nie je podmienkou, rozhoduje jeho vôľa 
k tomu, koho nechá konať vo veci, teda či sám alebo 
ním splnomocnená osoba. 

18. 

Dôchodca na starobnom dôchodku (70 r) chce 
požiada ť o dotáciu na kolektory. Potrebuje 
všetky potvrdenia pod ľa čl.4 bod 7a) a c) 
Programu? 

Áno, potrebuje, pretože aj dôchodca môže mať iné 
príjmy okrem dôchodku, taktiež môže mať  daňové 
nedoplatky.  

19. 
Čo sa rozumie v žiadosti pod názvom „cena 
kotla“ na biomasu ? 

Pod kúpnou cenou sa bude považovať celková cena za 
kotol vrátane príslušenstva. Cena za inštaláciu by 
nemala byť súčasťou tejto kúpnej ceny. 

 
 
 
 


