
 

1)- v prípade rozostavanej budovy, alebo rozostavanej stavby sa uvedie číslo parcely 

 

PRÍLOHY ŽIADOSTI O ZÍSKANIE DOTÁCIE (PO) 
SLNEČNÝ KOLEKTOR 

 
1. čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov zo štátnym rozpočtom, 
2. čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, 
3. čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
4. čestné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu žiadateľa, že sa nedopustil 

úmyselného trestného činu, alebo trestného činu proti majetku, 
5. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ nemá 

daňové nedoplatky, 
6. potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí, 
7. výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej evidencie, 
8. doklad preukazujúci správu bytového domu, 
9. potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako 3 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, 

10. potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ nemá evidované 
nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

11. potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ nemá evidované 
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 

12. kópia dokladu preukazujúca uvedenie slnečných kolektorov do prevádzky, 
13. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie slnečných kolektorov, nie starší ako 18 

mesiacov, 
14. doklad preukazujúci vlastníctvo bytového domu; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje 

aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby, 
15. doklad preukazujúci technické parametre slnečných kolektorov 

a) kópia certifikátu Solar Keymark pre inštalovaný typ kolektorov, 
b) 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 skúšobňou na referenčné miesto, ktorým je sídlo Technického skúšobného 
ústavu Piešťany, š.p.) 

 
 


