ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU A UŽÍVANÍ ZARIADENIA
číslo: 46406
Slovenská inovačná a energetická agentúra
so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
IČO: 00002801
(ďalej ako „SIEA“)
a
Meno a priezvisko:

Michal Ganz

Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Meno a priezvisko:

Gabriela Ganzová r. Fuseková

Trvale bytom:
Dátum narodenia:
(ďalej ako „Domácnosť“)

(i)

Zmluvné strany v súlade so Všeobecnými podmienkami na podporu využitia
obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach (ďalej ako „OZE“) pre
Operačný program Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie
podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. (ďalej ako
„Všeobecné podmienky“) a súčasne

(ii)

na základe záujmu Domácnosti o inštaláciu malého zariadenia na využitie OZE
a poskytnutia príspevku na inštaláciu takéhoto zariadenia v Domácnosti
prostredníctvom vydanej poukážky za splnenia podmienok vyplývajúcich zo
Všeobecných podmienok

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy s nasledovným obsahom:
1.

Domácnosť si vydanú poukážku môže uplatniť len u zhotoviteľa, ktorý
zabezpečí spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž, s ktorým má
SIEA podpísanú Zmluvu o preplácaní poukážok, a to najneskôr do 30
kalendárnych dní od dátumu uvedeného na poukážke.

2.

Domácnosť súhlasí s tým, aby na základe vydanej poukážky SIEA uhradila dlh
domácnosti voči zhotoviteľovi, ktorý vznikol uplatnením poukážky u zhotoviteľa

pri platbe za inštaláciu zariadenia, a to podľa Všeobecných podmienok do
výšky sumy uvedenej na poukážke, najviac však do výšky 50% z preukázaných
celkových oprávnených výdavkov na inštaláciu zariadenia (dodávka a montáž).
Oprávnené výdavky sú definované vo Všeobecných podmienkach.
3.

Domácnosť podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pri spracovaní a odoslaní
žiadosti o vydanie poukážky postupovala v súlade so Všeobecnými
podmienkami. Súčasne sa domácnosť zaväzuje dodržiavať všetky podmienky,
ktoré pre ňu vyplývajú zo Všeobecných podmienok, z osobitných podmienok vo
vzťahu k jednotlivým kolám, ako aj zo všetkých súvisiacich dokumentov pre
podporu využitia OZE v domácnostiach, ktoré boli zverejnené na internetovej
stránke zelenadomacnostiam.sk. Domácnosť podpisom tejto zmluvy potvrdzuje,
že sa riadne oboznámila s obsahom aktuálne platných Všeobecných
podmienok, ako aj s ďalšími dokumentmi, ktoré na ne nadväzujú a ktoré sú
zverejnené na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk v deň požiadania o
poskytnutie príspevku, a podpisom vyjadruje súhlas s týmito dokumentmi.

4.

Domácnosť je povinná poskytnúť zhotoviteľovi, u ktorého si poukážku uplatnila,
dokumenty potrebné na preplatenie poukážky, uvedené vo Všeobecných
podmienkach a osobitných podmienkach.

5.

Domácnosť spĺňa podmienky oprávnenosti užívateľa (domácnosti) podľa
Všeobecných

podmienok a nebude zariadenie používať na podnikateľské

účely.
6.

Domácnosť sa zaväzuje udržiavať nainštalované zariadenie podľa vydanej
poukážky v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel
minimálne po dobu dvoch rokov od dátumu ukončenia inštalácie a uvedenia
zariadenia do prevádzky. Za tým účelom je domácnosť povinná v prípade
zistenia vád zariadenia uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady podľa
uzatvorenej zmluvy o inštalácii a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi (Občiansky zákonník). V prípade zániku zhotoviteľa bez právneho
nástupcu sa zaväzuje domácnosť zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadenia
na vlastné náklady .

7.

V prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na ktorú bola vydaná
poukážka, je domácnosť povinná previesť práva a povinnosti podľa týchto
zmluvných podmienok a podľa Všeobecných podmienok na nadobúdateľa
nehnuteľnosti, a to formou písomnej zmluvy s úradne osvedčenými podpismi
domácnosti a nadobúdateľa vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Domácnosť je

zároveň povinná najneskôr do 30 kalendárnych dní od prevodu vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti písomne informovať SIEA o tejto zmene.
8.

Domácnosť je povinná nahradiť SIEA sumu alebo jej časť vyplatenú
zhotoviteľovi na základe poukážky, ktorú si u zhotoviteľa uplatnila, ak
a.

po dobu účinnosti tejto zmluvy prevedie vlastnícke práva k nehnuteľnosti
na právnickú osobu alebo nedodrží všetky podmienky pre „subjekty
oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa
(domácnosť)“ podľa článku D ods. 2 Všeobecných podmienok

b.

neuzavrie zmluvu s nadobúdateľom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
podľa bodu 7,

c.

pri žiadaní o vydanie poukážky postupovala v rozpore so Všeobecnými
podmienkami, Osobitnými podmienkami, ako aj ďalšími súvisiacimi
dokumentami pre podporu využitia OZE v domácnostiach, ktoré boli
zverejnené na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk,

d.

sa kontrolou na mieste inštalácie zistí, že
i.

na mieste inštalácie sa nenachádza zariadenie podľa vydanej
poukážky alebo

ii.

zariadenie nie je v prevádzkyschopnom stave a to ani po uplynutí
dodatočnej lehoty stanovenej na odstránenie zistených nedostatkov
alebo,

iii.

ak došlo k porušeniu pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci vo výške
neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci.

9.

Domácnosť uhradí sumu podľa bodu 8 na základe žiadosti o náhradu príspevku
najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o náhradu
príspevku.

10. Domácnosť je povinná uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s vydaním
poukážky, najmä túto zmluvu, zmluvu o inštalácii uzatvorenú so zhotoviteľom,
faktúru od zhotoviteľa, doklad o ukončení inštalácie a uvedení zariadenia do
prevádzky, prípadne všetky poskytnuté doklady k inštalovanému zariadeniu
(napr. dodací list) po celú dobu účinnosti tejto zmluvy, pričom SIEA je
oprávnená určiť aj dlhšiu dobu.
11. Domácnosť je povinná strpieť výkon kontroly SIEA na mieste inštalovaného
zariadenia podľa vydanej poukážky a za týmto účelom poskytne SIEA všetku

potrebnú súčinnosť, najmä vstup do budovy a prístup k zariadeniu. V prípade
neposkytnutia

súčinnosti

môže

SIEA odmietnuť

preplatenie

poukážky

zhotoviteľovi, v dôsledku čoho bude domácnosť povinná uhradiť zhotoviteľovi
hodnotu poukážky na vlastné náklady.
12. Domácnosť je povinná strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami, službami pre jednotlivé inštalácie, ktoré boli
uhradené vo forme poukážky, a to kedykoľvek počas doby vyplývajúcej zo
schváleného národného projektu Zelená domácnostiam II a z príslušných
právnych predpisov SR a EÚ, oprávnenými osobami, ktoré sú najmä:
-

Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,

-

Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a ňou poverené osoby,

-

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

-

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

-

Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora
audítorov,

-

Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a EÚ

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
13. Domácnosť si je vedomá toho, že:
a.

predložením nepravdivých, pravdu skresľujúcich dokumentov alebo
sfalšovaných dokumentov, ktoré majú SIEA uviesť do omylu o splnení
Všeobecných podmienok alebo osobitných podmienok za účelom vydania
alebo úhrady poukážky, môže sa dopustiť trestnej činnosti,

b.

b. má starostlivo dbať na výber zhotoviteľa a pri uzatváraní zmluvy o
inštalácii sa má dostatočne oboznámiť s jej obsahom tak, aby jej súčasťou
boli relevantné podmienky stanovené SIEA ako odporúčané podmienky
zmluvy o inštalácii, ktoré SIEA zverejňuje na internetovej stránke
zelenadomacnostiam.sk.

14. SIEA je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak je vyhlásenie
domácnosti podľa ods. 3 prvej vety tejto zmluvy nepravdivé, alebo ak
domácnosť poruší záväzok vyplývajúci z ods. 3 tejto zmluvy. Odstúpenie od
zmluvy je účinné dňom jeho doručenia domácnosti. V prípade, ak sa

odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nepodarí doručiť domácnosti na
adresu uvedenú v komunikácii domácnosti so SIEA, odstúpenie od zmluvy sa
považuje za doručené dňom, kedy sa písomnosť vráti SIEA ako nedoručená.
Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené aj v prípade, že domácnosť
odoprie písomnosť prijať, a to dňom odopretia prijatia písomnosti.
15. Domácnosť

udeľuje

SIEA

súhlas

so

zverejnením

osobných

údajov

poskytnutých pri uzatvorení tejto zmluvy za účelom zverejnenia zmluvy v
Centrálnom registri zmlúv ako aj na iné účely súvisiace s realizáciou národného
projektu Zelená domácnostiam II.
16. Zmena zmluvných podmienok sa vykoná písomným, vzostupne očíslovaným
dodatkom.
17. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach spôsobom a za podmienok
uvedených vo Všeobecných podmienkach.
18. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv zo strany SIEA. Poukážka, ktorá je súčasťou zmluvy,
nadobúda platnosť, pokiaľ je do 30 kalendárnych dní od dátumu uvedenom na
poukážke predložená zhotoviteľovi. Ak domácnosť nepredloží poukážku
zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety, táto zmluva sa zrušuje.
Rovnako sa táto zmluva zrušuje v prípade, že Poukážka nebola predložená na
preplatenie na základe žiadosti o preplatenie poukážky v stanovenej lehote
podľa Všeobecných podmienok.
19. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká uplynutím 2 rokov od dátumu
uvedenom na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a jeho uvedení do
prevádzky. Zánikom zmluvy nezanikajú ustanovenia bodu 11 týkajúce sa
výkonu kontroly.
Prílohy:

Poukážka

_______________________

_______________________

osoba oprávnená podpisovať v mene SIEA
na základe poverenia zo dňa 15.3.2019

Za domácnosť:

_______________________
Za domácnosť:

Dňa..................................

Dňa..................................

Sériové číslo:
Overovací kód:

POUKÁŽKA
v hodnote

1 500,- €
Zariadenie:
Výrobný typ:
Výrobca:
Počet kusov:
Celkový výkon:
Kapacita akumulátorov:

fotovoltický panel
PM060M**_300
AU Optronics (BenQ Solar)
18
5,4 kW
0 kWh

Miesto inštalácie:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Súpisné číslo:

rodinný dom zapísaný na liste vlastníctva č. 8791
Banská Bystrica
BANSKÁ BYSTRICA
Banská Bystrica
nie je zadané

Poukážka vydaná dňa: 8.10.2019

