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USMERNENIE 

pre zhotoviteľov v rámci národného projektu Zelená domácnostiam 

k pravidlám poskytovania informácií a komunikácie s tretími osobami 

podľa článku 5 Zmluvy o preplácaní poukážok medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou 
a Zhotoviteľom v rámci národného projektu Zelená domácnostiam 

(ďalej len „Usmernenie“) 

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) v súlade s článkom 5, bodom 5.2. 

Zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a Zhotoviteľom v rámci národného projektu Zelená 

domácnostiam (ďalej len „Zmluva o preplácaní poukážok“) určuje nasledovné požiadavky na 

poskytovanie informácií a komunikáciu s tretími osobami v rámci plnenia Zmluvy o preplácaní 

poukážok:  

1. Na účely Usmernenia je za propagačnú činnosť považovaná akákoľvek činnosť Zhotoviteľa 

alebo inej osoby spočívajúca v ústnej, písomnej, vizuálnej, audiovizuálnej, akustickej alebo 

inej propagácii, prezentácii alebo inej forme šírenia alebo poskytovania informácií určených 

pre domácnosti v rámci národného projektu Zelená domácnostiam (ďalej len „Propagačná 

činnosť“).      

 

2. Zhotoviteľ alebo iná osoba je pri realizácii Propagačnej činnosti povinný pravdivo a 

jednoznačne informovať odkiaľ pochádzajú prostriedky na úhradu poukážok. Rámec 

povinných informácií definuje Zmluva o preplácaní poukážok a dokumentácia vzťahujúca sa 

k národnému projektu Zelená domácnostiam. Cieľom je predísť a zamedziť situáciám, kedy 

nie je jednoznačne uvedený zdroj financovania poukážok. 

 

3. Za splnenie povinnosti podľa článku 5 Zmluvy o preplácaní poukážok bude SIEA považovať 

nasledovné príklady slovných formulácií poskytnutých ústne, písomne, vizuálne alebo iným 

spôsobom:  

 

A. "Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe 

uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou 

a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu 

podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný 

domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných 

fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými 

podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk 

. ....XY.... je zapísaná/ý v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných 

podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.",  
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alebo  

 

B. "Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom 

Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu 

Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými 

na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. ....XY.... je zapísaná/ý v zozname 

oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu 

Zelená domácnostiam.".  

(Slovné formulácie podľa písmen A. a B. ďalej len ako „Formulácie“.).   

 

4. V prípade používania log sa odporúča riadiť sa príslušným dizajn manuálom k logu národného 

projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke 

zelenadomacnostiam.sk.  

 

5. Formulácie budú uvádzané pri hlavnej informácii Propagačnej činnosti.  

 

6. Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom 26.11.2015.   

 

V Bratislave, dňa 25.11.2015 

 

 


