
Formulár Programu vyššieho využitia biomasy a slne nej energie v domácnostiachč

 íslo registrácie (vyplní SIEA): Č
                                      

Žiados  oť  dotáciu pre slne né kolektory č
(bytové domy)

IDENTIFIKA NÉČ  ÚDAJE ŽIADATE AĽ

obchodné meno           identifika né ísloč č

adresa/  sídlo

PS  Č  obec okres            kraj

priezvisko zodpovednej  osoby       meno zodpovednej  osoby   titul       telefón

žiados  oť  podporu pre slne né kolektory  pre bytový dom vč  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

Typ slne ného kolektorač

plošný trubicový

výrobný typ/zna kač                   výrobca 

 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“

 certifikát Keymark



energetický zisk za rok v referen nom miesteč          
kWh/m2

po et bytovč   maximálna plocha pre dotáciu          
m2

maximálna plocha pre dotáciu zodpovedá ploche 3 m2 
vynásobenej po tom bytov vč  danom bytovom dome

inštalovaná plocha   požadovaná dotácia
m2 Eur

        

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

estne vyhlasujem, ako zodpovedná osoba za spolo enstvo vlastníkov bytov alebo správcu, žeČ č

x inštalácia na uvedenom objekte pod a miesta inštalácie slúži domácnostiamľ  
v objekte,

x mnou uvedené údaje sú pravdivé,
x majite ov bytov som oboznámil sľ  podmienkami poskytovania podpory pod aľ  

Programu vyššieho využitia biomasy a slne nej energie vč  domácnostiach.

Som si vedomý, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov poskytovate  podpory uplatní nárok naľ  
vrátenie dotácie v plnej výške.

Dátum: Podpis zodpovednej osoby:

PRÍLOHA

Spolu  so  žiados ou  predkladám  v  prílohe  doklady  pod ať 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 zodpovednej osoby:

------------------------------------------------------------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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