
Formulár Programu vyššieho využitia biomasy a slne nej energie v domácnostiachč

 íslo registrácie (vyplní SIEA): Č
                                      

Žiados  oť  dotáciu pre kotly na biomasu
(rodinné domy)

IDENTIFIKA NÉČ  ÚDAJE ŽIADATE AĽ

priezvisko meno      titul  dátum narodenia

 ulica            súpisné íslo                           telefónč

PS  Č  obec okres            kraj

žiados  oť  podporu pre kotly na biomasu pre rodinný dom v danom mieste  inštalácie 
podávam prvýkrát  

MIESTO INŠTALÁCIE

ulica             súpisné íslo                  č

PS  Č  obec okres            kraj

BANKOVÉ SPOJENIE ŽIADATE AĽ

íslo ú tuč č      kód banky    variabilný symbol názov ú tu    č         

                         

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

Kotol na 

drevné pelety drevné brikety drevné štiepky sply ovanie drevaň

výrobný typ/zna kač                   výrobca 

tepelná ú innos  č ť      výkon kotla
% kW

Zašlite do 6 mesiacov od inštalácie zariadenia na pracovisko Slovenskej inova nej ač  energetickej agentúry 
(SIEA)

Vypisujte pali kovým písmom ač  pre výber možnosti použite symbol  “x“



Emisie suchých spalín pri 0 ºC, 101,3  kPa a pri 10% obsahu kyslíka
(podmienkou získania dotácie je maximálna hodnota emisie 1 500 mg/m3 CO a emisie 100 mg/m3 pevných 
astíc)č

CO (oxid uho natý)ľ        pevné astice (TZL)č
mg/m3 mg/m3

má ochranu proti  spätnému vznieteniu má bezpe nostný výmenník teplač

(musí obsahova  príslušný bezpe nostný prvok pod a typu kotla)ť č ľ

  má plynulú reguláciu spa ovania ľ (podmienka pre kotol so systémom sply ovania)ň

cena kotla požadovaná dotácia
Eur

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

estne vyhlasujem,  že inštalovaný  kotol  na biomasu vČ  mieste  inštalácie neslúži  na podnikanie  a  
oboznámil som sa s podmienkami poskytovania podpory pod a ľ Programu vyššieho využitia biomasy 
a slne nej energie vč  domácnostiach, porozumel ich obsahu a mnou uvedené údaje sú pravdivé. Som 
si  vedomý,  že  v prípade  uvedenia  nepravdivých  údajov  poskytovate  podpory  uplatní  nárok  naľ  
vrátenie dotácie v plnej výške.

Dátum: Podpis žiadate a:ľ

PRÍLOHA

Spolu  so  žiados ou  predkladám  v  prílohe  doklady  pod a  ť ľ Programu  vyššieho  využitia  biomasy 
a slne nej energie vč  domácnostiach

Súhlasím so zverejnením údajov okrem údajov, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov 
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Dátum: Podpis žiadate a:ľ

------------------------------------------------------------Vyplní SIEA------------------------------------------------------------
HODNOTENIE ŽIADOSTI

žiados  nesp a podmienky Programuť ĺň
  

žiados  sp a podmienky Programuť ĺň navrhovaná dotácia: Eur
  

Dátum Organiza ná zložka SIEAč Meno a podpis zodpovedného 
pracovníka
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