
Dotácia teplo 2023 

Často kladené otázky 

Spoločnosť má viac štatutárov. Musia žiadosť podpísať všetci? 

Žiadosť o dotáciu nemusí byť podpísaná všetkými štatutármi. Ten kto žiadosť podpisuje by 
však mal mať splnomocnenie od štatutárov. 

Všetci žiadatelia majú možnosť využiť podpísanie elektronickej žiadosti poverenou osobou na 
základe osobitného plnomocenstva, poverenia alebo dohody. Žiadateľ musí mať zriadenú a 
aktivovanú elektronickú schránku. Poverenej osobe následne udelí „Prístup a disponovanie s 
elektronickou schránkou“. Postup nájdete tu: 

 https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr  
 https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr1  

Poverená osoba za žiadateľa má vďaka udelenému prístupu možnosť vstúpiť do elektronickej 
schránky žiadateľa, ktorého bude v predmetnej veci zastupovať. Poverená osoba uvedie v 
žiadosti namiesto štatutárov žiadateľa, svoje údaje (meno, priezvisko, typ funkcie: poverená 
osoba) a žiadosť elektronicky podpíše svojim občianskym preukazom. 

Žiadosť o dotáciu nebola schválená z formálneho dôvodu. Urobil som v žiadosti 
chybu. Ako ďalej postupovať? 

V prípade, ak Vám nebola žiadosť schválená z formálneho dôvodu alebo ste zle vyplnili žiadosť, 
máte možnosť podať doplnenie žiadosti. Doplnenie žiadosti je možné podať najneskôr do 
uzavretia platnej výzvy. Doplnenie žiadosti je potrebné indikovať v predmete (TEPLO 2023 - 
DOPLNENIE). V texte doplnenia je potrebné uviesť dátum zaslania pôvodnej žiadosti.  

  V akej podobe je potrebné zasielať sprievodné dokumenty k žiadosti?  

Prílohy k žiadosti (príloha č.1 a príloha č. 2 je potrebné zasielať vo formáte .xls (súbor MS 
Excel).    

Koľko žiadostí podáva právnická osoba? 

Ak právnická osoba, ktorá dodáva tepla pre koncových odberateľov a má vydané rozhodnutia 
pre 3 cenové lokality, podávame na MH SR 3 samostatné žiadosti – každú pre osobitnú cenovú 
lokalitu. 

Musí byť príloha č. 2 k žiadosti o poskytnutie dotácie totožná s prílohou č. 6 

k vyhláške č. 312/2022 Z.z.? Totiž regulované subjekty inak pristupovali 

k rozdeleniu tepla na bytové objekty  a nebytové objekty v prílohe č. 6 

k vyhláške 312/2022 Z. z. ako je dodávka tepla pre bytové objekty 

zadefinovaná vo výzve MHSR.  

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr/
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr1/


V prílohe č. 2 je potrebné vyplniť len údaje o objednanom teple pre jednotlivé odberné miesta 
v bytových objektoch v štruktúre prílohy č. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO) č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. 
Vyplnenie údajov aj o nebytových objektoch a technologickej spotrebe nie je dôvodom pre 
neschválenie žiadosti, objednané množstvo tepla pre tieto kategórie však nie je predmetom 
dotácie.  
 
Kľúčové je zabezpečiť zhodu medzi bytovými objektmi v prílohe č. 6 zaslanou na Úrad 
a prílohou č. 2 v žiadosti o dotáciu. Odporúčame preto dodávateľom aktualizovanú prílohu č. 
6 zaslať Úradu.        
 

Ako uvádzať konečných užívateľov výhod?  
 
Ak požadovaná výška dotácie v žiadosti presahuje sumu 100 000 EUR, žiadosť musí obsahovať 
identifikáciu všetkých konečných užívateľov výhod (meno, priezvisko).  V prípade, že nestačí 
počet polí v prílohe č. 1 je potrebné uviesť všetkých konečných užívateľov výhod v samostatnej 
prílohe. Podmienkou pre udelenie dotácie nie je zápis do registra partnerov verejného 
sektora. 
 

Kedy bude poskytovaná dotácia pre dodávateľov tepla?   

Oznámenie o schválení dotácie bude v súlade so znením výzvy zaslané najneskôr do 30 dní od 

zaslania žiadosti o dotáciu. MH SR bude žiadosti spracovávať priebežne tak, aby oznámenia o 

schválení dotácie a prvé prostriedky pre žiadateľov, ktorí zaslali žiadosť spĺňajúcu všetky 

formálne náležitosti do 20. januára 2023, boli zaslané do 25. januára 2023. Následne bude 

dotáciu za január zasielať priebežne. 

 

Je dotácia poskytovaná s DPH? 

Poskytnutá dotácia  je vrátane dane z pridanej hodnoty.  

 

 

Vypracované ku dňu 19.1.2023 

Často kladené otázky budú priebežne aktualizované 


