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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 

vydáva 
 

USMERNENIE č. 1 

k Výzve na predkladanie žiadostí 

 o nenávratný finančný príspevok 

pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane 

výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych 

technológií v energetike 
 
 

Kód výzvy KaHR–21SP-1301 
 

 
Prioritná os 2  Energetika 

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby 

a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 

 

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby 

a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci 

 

Dátum vydania usmernenia:  30. júl 2013 

Dátum uzavretia výzvy:  22. august 2013 

Indikatívna výška finančných prostriedkov:  21 200 000 EUR 
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CIEĽ USMERNENIA 

Predmetom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„usmernenie“) je: 

 

- spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 21SP – 1301 (ďalej 

len „výzva“); 

 

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY 
 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty: 

 

 Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–21SP–1301; 

 Príloha č. 15a ŽoNFP – Krycí list správy z energetického auditu; 

 

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Žiadateľom, ktorí vyplnili 

formuláre v pôvodnej verzii a už podali svoje žiadosti o NFP vykonávateľovi, bude umožnené, v prípade, 

ak to bude relevantné, doplniť požadované údaje, ktoré sa upravujú týmto usmernením. 

 

 

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA 
 
Text Príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne: 

 

 

1. V kapitole 1.2 Definície pojmov sa dopĺňa nasledujúci text: 

 

Ex-ante finančná oprava – individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 

porušenia legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania. Výška individuálnej ex-ante finančnej 

opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy 

oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou 

dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. 

 

2. V kapitole 2.2.1 Oprávnené aktivity sa za aktivitu č. 1 dopĺňa nasledujúci text: 

 

Stavebný objekt, alebo jeho časť, zhodnotený v rámci tejto oprávnenej aktivity musí byť žiadateľom 

využívaný na výkon jeho vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory. Oprávnené 

odvetvia podpory sú definované prostredníctvom SK NACE v kapitole 2.2.2. Žiadateľ toto SK NACE 

uvádza aj v ŽoNFP v sekcii č. 3. Uvedené nezahŕňa výkon výhradne administratívnych a/alebo iných 

podporných činností (napr. skladovanie, laboratórne testovanie, vedenie účtovníctva, projektovanie a pod.). 

 

V prípade, že žiadateľ nebude v objekte vykonávať svoju vlastnú podnikateľskú činnosť v oprávnených 

v odvetviach podpory, alebo bude v objekte vykonávať výhradne administratívnu a/alebo inú podpornú 

činnosť, poskytovateľ a vykonávateľ nebudú takýto stav považovať za naplnenie podmienky využívania 

majetku v súlade s podmienkami výzvy. 

 

Praktické príklady oprávnenosti aktivity č. 1 sú zverejnené na webovom sídle vykonávateľa v rámci sekcie 

najčastejšie kladené otázky k výzve http://www.siea.sk/najcastejsie-otazky/c-4836/najcastejsie-

otazky-k-vyzve-kahr-21sp-1301/. 
 

3. V kapitole 2.3.1 Oprávnené výdavky sa text 

http://www.siea.sk/najcastejsie-otazky/c-4836/najcastejsie-otazky-k-vyzve-kahr-21sp-1301/
http://www.siea.sk/najcastejsie-otazky/c-4836/najcastejsie-otazky-k-vyzve-kahr-21sp-1301/
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Výnimka z podmienky využívania majetku výlučne prijímateľom pri výkone jeho vlastnej 

podnikateľskej činnosti v rámci projektu 

 

Podmienka týkajúca sa používania majetku výlučne na výkon podnikateľskej činnosti v rámci projektu sa 

nevzťahuje na oprávnené projekty realizujúce oprávnené aktivity uvedené v bode 1 kapitoly 2.2.1 príručky 

v prípadoch, ak objekt priemyslu a služieb je čiastočne využívaný aj inými subjektmi, ktorým právo 

užívania časti objektu žiadateľ umožnil (napríklad na základe nájomnej zmluvy). 

 

Prijímateľ je oprávnený prenajať takýto objekt resp. jeho časť, ktorý bol predmetom realizácie projektu, 

tretím osobám avšak prenájom nemôže viesť k poskytnutiu/postúpeniu nepriamej štátnej pomoci tretej 

osobe. Žiadateľ je, vzhľadom na uvedené, povinný zabezpečiť prenájom za odplatu, ktorého výška 

zodpovedá bežným trhovým cenám v danom mieste a čase. 

 

V prípade, že žiadateľ nebude v objekte vykonávať svoju vlastnú podnikateľskú činnosť v oblasti 

priemyslu a na priemysel nadväzujúcich služieb (oprávnené činnosti v odvetviach sú definované v kapitole 

2.2.2) poskytovateľ a vykonávateľ nebudú takýto stav považovať za naplnenie podmienky využívania 

majetku v súlade s podmienkami výzvy. 

 

mení nasledovne:  

 

Výnimka z podmienky využívania majetku obstaraného, alebo zhodnoteného v rámci projektu 

z NFP výlučne prijímateľom pri výkone jeho vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu. 

 

Podmienka týkajúca sa používania majetku výlučne na výkon podnikateľskej činnosti v rámci projektu sa 

nevzťahuje na oprávnené projekty realizujúce oprávnené aktivity uvedené v bode 1 písm. a. kapitoly 2.2.1 

príručky v prípadoch, ak objekt priemyslu a služieb je čiastočne využívaný aj inými subjektmi, 

ktorým právo užívania časti objektu žiadateľ umožnil (napríklad na základe nájomnej zmluvy).  

 

Prijímateľ je oprávnený prenajať časti objektu, ktorý bol predmetom realizácie projektu, tretím osobám 

avšak prenájom nemôže viesť k poskytnutiu/postúpeniu nepriamej štátnej pomoci tretej osobe. Žiadateľ je, 

vzhľadom na uvedené, povinný zabezpečiť prenájom za odplatu, ktorého výška zodpovedá bežným 

trhovým cenám v danom mieste a čase. Žiadateľ je zároveň povinný aspoň časť zhodnoteného objektu 

využívať na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory, tak ako to definuje 

kapitola 2.2.1. 

 

4. V kapitole 2.9.17 Verejné obstarávanie, časť Kontrola procesov verejného obstarávania sa dopĺňa 

nasledujúci text: 

 

Vykonávateľ bude pri kontrole zákaziek začatých po 30.6.2013 vykonávať kontrolu aplikovania možnosti 

uvedenej v § 46 ods. 2, ktorá sa týka možnosti zrušenia verejného obstarávania ak neboli predložené viac 

ako dve ponuky.  

 

V prípade, že boli predložené len dve ponuky bude vykonávateľ od žiadateľa/prijímateľa požadovať 

zdôvodnenie, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Vykonávateľ má právo požiadať ÚVO 

o kontrolu verejného obstarávania v prípade, ak predložené zdôvodnenie žiadateľa/prijímateľa nepokladá 

za dostatočné.  

 

V prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka a prijímateľ 

použitý postup zadávania zákazky nezrušil, vykonávateľ postúpi vykonanie kontroly predmetného 

verejného obstarávania na ÚVO.  

 

V prípade postúpenia kontroly verejného obstarávania na ÚVO bude následný postup vykonávateľ 

vyplývať z výsledku tejto kontroly. 
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5. V kapitole 2.9.17 Verejné obstarávanie, časť Rozsah dokumentácie k VO sa text: 

 

Podľa použitého postupu VO je podkladom pre kontrolu VO dokumentácia z použitého postupu VO podľa 

§21 zákona o VO a informácie predložené žiadateľom, ktorú tvoria najmä:  

 

- smernica upravujúca proces VO, plán VO (ak relevantné), 

- oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia 

vo vestníkoch, resp. na internete alebo v tlači; 

- súťažné podklady v plnom rozsahu spolu s písomným vyhlásením podľa § 34 ods. 12 zákona 

o verejnom obstarávaní; 

- vysvetlenie, ak sa uskutočnilo; 

- čestné vyhlásenia členov komisie, menovacie dekréty členov komisie, doklady o vzdelaní, resp. 

doklady deklarujúce odborné predpoklady členov komisie na hodnotenie ponúk; 

- výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní; 

- zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou a dokladom o jej odoslaní uchádzačom 

v zákonom stanovenej lehote; 

- žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užšej súťaže) s dôkazom o ich doručení 

v lehote na predkladanie žiadostí o účasť; 

- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania 

so zverejnením);  

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk; 

- zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia; 

- ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača) s dôkazom o ich odoslaní 

uchádzačom; 

- rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak to je relevantné); 

- oznámenie žiadateľa/prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia; 

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent; 

- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov; 

- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom, vrátane oceneného výkazu výmer; 

- originál čestného vyhlásenia zadávateľa, že tovary a služby boli obstarané od tretích strán, za 

trhových podmienok bez toho, aby zadávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad dodávateľom, 

a/alebo aby dodávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad zadávateľom. Čestné vyhlásenie musí 

byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene podnikateľa (zadávateľa), a to v súlade s konaním 

v mene spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra, resp. iného dokladu oprávňujúceho na 

podnikanie; 

- návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných 

prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka 

atď. Stanovisko by malo obsahovať dôvody, ktoré by mali viesť k zmluvnému viazaniu 

dodatočných prác a služieb; resp. zmien týkajúcich sa zmluvy 

- zmluva uzavretá medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom; 

- dodatok zmluvy uzavretý medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešných uchádzačom. 

 

mení nasledovne:  

 

Podľa použitého postupu VO je podkladom pre kontrolu VO dokumentácia z použitého postupu VO podľa 

§21 zákona o VO a informácie predložené žiadateľom, ktorú tvoria najmä:  

 

- smernica upravujúca proces VO, plán VO (ak relevantné), 

- oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia 

vo vestníkoch, resp. na internete alebo v tlači; 

- súťažné podklady v plnom rozsahu spolu s písomným vyhlásením podľa § 34 ods. 12 zákona 

o verejnom obstarávaní; 

- vysvetlenie, ak sa uskutočnilo; 

- čestné vyhlásenia členov komisie, menovacie dekréty členov komisie, doklady o vzdelaní, resp. 

doklady deklarujúce odborné predpoklady členov komisie na hodnotenie ponúk; 
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- výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní; 

- zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou a dokladom o jej odoslaní uchádzačom 

v zákonom stanovenej lehote; 

- žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užšej súťaže) s dôkazom o ich doručení 

v lehote na predkladanie žiadostí o účasť; 

- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže, rokovacieho konania 

so zverejnením, resp. priameho rokovacieho konania);  

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk; 

- zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania; 

- ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača) s dôkazom o ich odoslaní 

uchádzačom; 

- rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak to je relevantné); 

- oznámenie žiadateľa/prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho 

rokovacieho konania; 

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent; 

- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov; 

- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom, vrátane oceneného výkazu výmer; 

- originál čestného vyhlásenia zadávateľa, že tovary a služby boli obstarané od tretích strán, za 

trhových podmienok bez toho, aby zadávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad dodávateľom, 

a/alebo aby dodávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad zadávateľom. Čestné vyhlásenie musí 

byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene podnikateľa (zadávateľa), a to v súlade s konaním 

v mene spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra, resp. iného dokladu oprávňujúceho na 

podnikanie; 

- návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných 

prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka 

atď. Stanovisko by malo obsahovať dôvody, ktoré by mali viesť k zmluvnému viazaniu 

dodatočných prác a služieb; resp. zmien týkajúcich sa zmluvy 

- rozhodnutie rady v zmysle § 10a zákona o VO; 

- zmluva uzavretá medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom; 

- dodatok zmluvy uzavretý medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešných uchádzačom. 

 

S ohľadom na §18a zákona o verejnom obstarávaní (znenia platného od 1.7.2013) je RO oprávnený v rámci 

zákaziek začatých po 30.6.2013 požadovať od prijímateľa predloženie dokumentácie z verejného 

obstarávania v elektronickej podobe, na pamäťovom médiu. 

 

6. V kapitole 2.9.17 Verejné obstarávanie, časť Porušenie postupov a princípov VO sa text: 

 

Pri posudzovaní prípadných porušení postupov a/alebo princípov VO vychádza vykonávateľ 

z nasledovných zásad: 

 

 berie do úvahy povahu, závažnosť, spôsob a následky zisteného porušenia VO 

 berie do úvahy vplyv porušenia zákona o VO na dodržiavanie princípov rovnakého zaobchádzania, 

nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

 

V prípade závažných porušení postupov a princípov vykonaného VO, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili 

výsledok VO môže vykonávateľ nepripustiť projekt do financovania, pokiaľ nedôjde k odstráneniu 

identifikovaného protiprávneho stavu. Posúdenie možnosti odstránenia protiprávneho stavu ako aj určenie 

prípadnej lehoty na odstránenie tohto protiprávneho stavu určuje vykonávateľ (ak je možné protiprávny 

stav odstrániť). 

 

Vykonávateľ je oprávnený, v prípadoch kedy nedôjde k nepripusteniu projektu do financovania, stanoviť 

výšku korekcie za porušenie postupov a/alebo princípov VO v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 1 

Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri 

porušení pravidiel a postupov VO. Metodický pokyn CKO č. 11 je dostupný na 

http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/ 

http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/
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V záujme minimalizácie porušení princípov a postupov VO sú na adrese:   

http://www.siea.sk/uzitocne-informacie/ časť Verejné obstarávanie 

zverejnené odporúčania k verejnému obstarávaniu, ako aj najčastejšie sa vyskytujúce porušenia 

princípov a postupov VO, ktoré boli identifikované v rámci procesov kontroly VO pri realizácii 

projektov uskutočňovaných v rámci predchádzajúcich výziev. Zoznam týchto porušení sa priebežne 

aktualizuje. 

 

Žiadateľ/prijímateľ ako obstarávateľ nesie výlučnú a konečnú zodpovednosť za vykonanie VO v súlade 

s právnym poriadkom SR a právnymi aktmi EÚ, najmä za dodržanie legislatívnych noriem a základných 

princípov a postupov VO. 

 

Oznámenie záverov administratívnej kontroly VO prijímateľovi nevylučuje, že prípadnou ďalšou 

(neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušení povinnosti prijímateľa, ktoré môžu vyvolať 

ďalšie právne následky, nakoľko môžu: 

a) predstavovať podstatné porušenie zmluvy o NFP; 

b) oprávňovať vykonávateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP s možnosťou použitia 

postupu podľa § 27a zákona o pomoci a podpore, ak prijímateľ odmietne vrátiť NFP alebo jeho 

časť na základe výzvy vykonávateľa, alebo 

c) oprávňovať vykonávateľa dodatočne preklasifikovať oprávnené výdavky projektu, ktoré ešte neboli 

v rámci finančnej realizácie projektu čerpané a ktoré vznikli na základe takéhoto VO, vcelku alebo 

z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 

tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb medzi žiadateľom/prijímateľom 

a dodávateľom projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých 

podpisom takéhoto dodatku použije obdobne. 

 

Na základe výsledkov VO bude upravený podrobný rozpočet projektu. Nový rozpočet projektu sa 

premietne do zmluvy o NFP prostredníctvom dodatku. Výška schváleného NFP uvedená v rozhodnutí 

o schválení ŽoNFP však nesmie byť prekročená. 

 

mení nasledovne:  

 

Pri posudzovaní prípadných porušení postupov a/alebo princípov VO vychádza vykonávateľ 

z nasledovných zásad: 

 

 berie do úvahy povahu, závažnosť, spôsob a následky zisteného porušenia VO 

 berie do úvahy vplyv porušenia zákona o VO na dodržiavanie princípov rovnakého zaobchádzania, 

nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

 

V prípade závažných porušení postupov a princípov vykonaného VO, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili 

výsledok VO môže vykonávateľ nepripustiť časť projektu zodpovedajúcu kontrolovanému verejnému 

obstarávaniu do financovania, pokiaľ nedôjde k odstráneniu identifikovaného protiprávneho stavu. 

Posúdenie možnosti odstránenia protiprávneho stavu ako aj určenie prípadnej lehoty na odstránenie tohto 

protiprávneho stavu určuje vykonávateľ (ak je možné protiprávny stav odstrániť). 

 

Udeľovanie korekcií za porušenie postupov a princípov VO 

 

Vykonávateľ je oprávnený, v prípadoch kedy nedôjde k nepripusteniu projektu do financovania, stanoviť 

výšku korekcie za porušenie postupov a/alebo princípov VO. 

 

Vykonávateľ určuje v závislosti od okamihu identifikácie porušenia postupov a princípov VO korekciu: 

 ex-ante 

 ex-post 

 

Finančná korekcia za porušenie VO ex-ante 

http://www.siea.sk/uzitocne-informacie/%20časť%20Verejné%20obstarávanie
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V prípade ak vykonávateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, 

resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ po podpise zmluvy prijímateľa a úspešného 

uchádzača ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie verejného obstarávania, je vykonávateľ oprávnený pripustiť príslušnú časť projektu 

do financovania a zároveň určiť ex-ante finančnú opravu. 

 

Finančná korekcia za porušenie VO ex-post 

 

V prípade ak vykonávateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, 

resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného 

obstarávania, postupuje vykonávateľ v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore. Vykonávateľ je 

oprávnený rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky. 

 

Určovanie výšky korekcie 

 

Korekciu ex-ante a/alebo ex-post určuje vykonávať v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 1 

Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri 

porušení pravidiel a postupov VO. Metodický pokyn CKO č. 11 je dostupný na  

http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/  

 

V záujme minimalizácie porušení princípov a postupov VO sú na adrese:   

http://www.siea.sk/uzitocne-informacie/ časť Verejné obstarávanie 

zverejnené odporúčania k verejnému obstarávaniu, ako aj najčastejšie sa vyskytujúce porušenia 

princípov a postupov VO, ktoré boli identifikované v rámci procesov kontroly VO pri realizácii 

projektov uskutočňovaných v rámci predchádzajúcich výziev. Zoznam týchto porušení sa priebežne 

aktualizuje. 

 

Žiadateľ/prijímateľ ako obstarávateľ nesie výlučnú a konečnú zodpovednosť za vykonanie VO v súlade 

s právnym poriadkom SR a právnymi aktmi EÚ, najmä za dodržanie legislatívnych noriem a základných 

princípov a postupov VO. 

 

Oznámenie záverov administratívnej kontroly VO prijímateľovi nevylučuje, že prípadnou ďalšou 

(neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušení povinnosti prijímateľa, ktoré môžu vyvolať 

ďalšie právne následky, nakoľko môžu: 

a) predstavovať podstatné porušenie zmluvy o NFP; 

b) oprávňovať vykonávateľa vykonať finančné opravy ex-ante; 

c) oprávňovať vykonávateľa vykonať finančné opravy ex-post; 

d) oprávňovať vykonávateľa dodatočne preklasifikovať oprávnené výdavky projektu, ktoré ešte neboli 

v rámci finančnej realizácie projektu čerpané a ktoré vznikli na základe takéhoto VO, vcelku alebo 

z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 

tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb medzi žiadateľom/prijímateľom 

a dodávateľom projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých 

podpisom takéhoto dodatku použije obdobne. 

 

Na základe výsledkov VO bude upravený podrobný rozpočet projektu. Nový rozpočet projektu sa 

premietne do zmluvy o NFP prostredníctvom dodatku. Výška schváleného NFP uvedená v rozhodnutí 

o schválení ŽoNFP však nesmie byť prekročená. 

 

7. V kapitole 2.9.17 Verejné obstarávanie, časť Postupy verejného obstarávania sa text: 

http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/
http://www.siea.sk/uzitocne-informacie/%20časť%20Verejné%20obstarávanie
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V nadväznosti na novelu zákona č. 25/2006 Z. z. účinnú od 1. júla 2013 sa pri obstarávaní tovarov 

a služieb použijú nasledovné postupy: 

 

Na postupy pri verejnom obstarávaní, ktoré boli preukázateľne začaté v zmysle § 155m zákona 

č. 25/2006 Z. z. od 1.7.2013 sa vzťahujú ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní účinného od 

1.7.2013. Pre tieto postupy platí: 

 

I)  Ak je podiel žiadateľom žiadaného NFP k hodnote dodávky tovarov, prác a služieb, nižší 

alebo rovný 50%, je žiadateľ povinný postupovať ako verejný obstarávateľ pri zadávaní 

podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102. 

 

 

II)  Ak je podiel žiadateľom žiadaného NFP k hodnote dodávky tovarov, prác a služieb vyšší 

ako 50 %, žiadateľ je povinný postupovať ako verejný obstarávateľ v zmysle platného a 

účinného zákona o verejnom obstarávaní. 

 

mení nasledovne:  

 

V nadväznosti na novelu zákona č. 25/2006 Z. z. účinnú od 1. júla 2013 sa pri obstarávaní tovarov 

a služieb použijú nasledovné postupy: 

 

Na postupy pri verejnom obstarávaní, ktoré boli preukázateľne začaté v zmysle § 155m zákona 

č. 25/2006 Z. z. od 1.7.2013 sa vzťahujú ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní účinného od 

1.7.2013. Pre tieto postupy platí: 

 

I)   Ak je podiel žiadateľom žiadaného NFP k hodnote dodávky tovarov, prác a služieb, nižší 

alebo rovný 50%, je žiadateľ povinný postupovať ako verejný obstarávateľ pri zadávaní 

podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102. 

 

II) Ak je podiel žiadateľom žiadaného NFP k hodnote dodávky tovarov, prác a služieb vyšší 

ako 50 %, žiadateľ je povinný postupovať ako verejný obstarávateľ v zmysle platného a 

účinného zákona o verejnom obstarávaní. 

 

III) Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas 

platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia, 

než limity pre podlimitnú a nadlimitnú zákazku, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9.“ 

 

Zákazkou podľa § 9 ods. 9 je teda zákazka, ktorej predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako: 

 

a) 20.000 € pri tovaroch a službách, 

b) 30.000 € pri prácach 

 

Podmienky poskytovateľa pre zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 sú zverejnené na webovom sídle 

vykonávateľa v dokumente Aktualizácia č. 1 Metodického pokynu RO č. 12 

 

8. V kapitole 3.3 Všeobecné merateľné ukazovatele časť Merateľné ukazovatele energetického 

zamerania – povinné ukazovatele sa text: 

 

Povinné ukazovatele v závislosti od obsahového zamerania projektu (jednotlivých oprávnených aktivít 

podľa kapitoly 2.2.1) sú uvedené v nasledovnej prehľadnej tabuľke. 

 

ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU 

http://www.siea.sk/materials/files/sf/uzitocne_informacie/m_pokyn_15_7_2013/aktual__1_MP_RO__12_FINAL_-.doc
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Výsledok Dopad Aktivita 

Zateplená plocha (m
2
) 

(vykazovanie aj v rámci HP TUR) 

Úspora energie 

(GJ/rok) 

 

(vykazovanie aj 

v rámci HP TUR) 

 rekonštrukcia a modernizácia
1
 stavebných 

objektov v oblasti priemyslu a služieb na to 

nadväzujúcich za účelom zníženia ich 

energetickej náročnosti a to: 

a) zlepšením tepelnoizolačných vlastností 

vonkajšieho povrchu obvodovej 

konštrukcie objektov 

 

Počet nových a/alebo technicky 

zhodnotených zariadení (počet) 

(vykazovanie aj v rámci HP TUR) 

Úspora energie 

(GJ/rok) 

 

(vykazovanie aj 

v rámci HP TUR) 

 rekonštrukcia a modernizácia
2
 stavebných 

objektov v oblasti priemyslu a služieb na to 

nadväzujúcich za účelom zníženia ich 

energetickej náročnosti a to: 

b) rekonštrukciou a modernizáciou 

vykurovacích systémov, systémov 

ohrevu teplej vody a klimatizačných 

systémov, 

c) rekonštrukciou a modernizáciou 

systémov osvetlenia. 

 rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

energetických zariadení za účelom zvýšenia 

energetickej účinnosti; 

 rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby 

a rozvodu stlačeného vzduchu;  

 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia  

a) rozvodov energie, resp. rozvodov 

energetických médií;  

b) systémov vonkajšieho osvetlenia 

priemyselných areálov. 

 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia 

zariadení pre vysoko účinnú kombinovanú 

výrobu elektriny a tepla; 

 rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

energetických zariadení s maximálnym 

inštalovaným tepelným výkonom 50 MWt na 

báze fosílnych palív na zariadenia využívajúce 

biomasu 

a) na výrobu tepla 

b) v kombinovanej výrobe s využitím 

technológie ORC (organický Rankinov 

cyklus) 

Počet nových/modernizovaných 

systémov monitorovania a/alebo 

riadenia (počet) 

 (vykazovanie aj v rámci HP IS) 

Úspora energie 

(GJ/rok) 

 

(vykazovanie aj 

v rámci HP TUR) 

 zavádzanie systémov merania a riadenia 

v oblasti výroby a spotreby energie za účelom 

zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa 

nákup energeticky úspornejších výrobných 

technológií; 

Zvýšený inštalovaný výkon 

zariadenia zodpovedajúci 

obnoviteľným zdrojom energie 

(MW) 

(vykazovanie aj v rámci HP TUR) 

Výroba energie z 

obnoviteľných zdrojov 

energie (MWh/rok) 

 rekonštrukcia a modernizácia existujúcich 

energetických zariadení s maximálnym 

inštalovaným tepelným výkonom 50 MWt na 

báze fosílnych palív na zariadenia využívajúce 

biomasu 

a) na výrobu tepla 

b) v kombinovanej výrobe s využitím 

 technológie ORC (organický Rankinov 

cyklus) 

 využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. 

                                                 
1
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 29 ods. 4, ods. 5  

2
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 29 ods. 4, ods. 5  
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výstavba:  

a) zariadení na výrobu biometánu;  

b) zariadení na využitie aerotermálnej, 

hydrotermálnej alebo geotermálnej 

energie s použitím tepelného čerpadla; 

c) zariadení na využitie geotermálnej 

energie priamym využitím geotermálnej 

energie na výrobu tepla, elektriny a 

prípadne aj v kombinácii s tepelným 

čerpadlom; vrátane výstavby, 

modernizácie a rekonštrukcie rozvodov 

tepla,  

d) zariadení na výrobu a energetické 

využívanie bioplynu, plynu 

z termochemického splyňovania 

biomasy, skládkového plynu a plynu 

z čističiek odpadových vôd. 

 

mení nasledovne:  

 

Žiadateľ je povinný do ŽoNFP uviesť všetky merateľné ukazovatele s hodnotou vyššou ako nula, ktoré sú 

vypočítané v prílohe č. 15a a sú vypočítané na základe údajov energetického auditu (povinná príloha č. 15). 

 

Povinné merateľné ukazovatele 
Plánovaná hodnota 

merateľného ukazovateľa 
Miesto vykazovania 

merateľného ukazovateľa 

Úspora energie 
(GJ/rok) 

povinný                                           
ak >0      

Vykazuje sa v tab. 12 aj 15B 
formulára ŽoNFP 

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov 
energie (MWh/rok) 

povinný                                           
ak >0      Vykazuje sa v tab. 12 

Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia 
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom 
energie (MW) 

povinný                                           
ak >0      

Vykazuje sa v tab. 12 aj 15B 
formulára ŽoNFP 

 

Okrem týchto merateľných ukazovateľov zvolí žiadateľ v závislosti od obsahového zamerania projektu 

(jednotlivých oprávnených aktivít podľa kapitoly 2.2.1) aj príslušné ukazovatele uvedené v nasledovnej 

tabuľke. 

 

ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU 

Výsledok 
 

Aktivita 

Zateplená plocha (m
2
) 

(vykazovanie aj v rámci HP TUR) 

 

 rekonštrukcia a modernizácia
3
 stavebných objektov v oblasti priemyslu 

a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej 

náročnosti a to: 

a) zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu 

obvodovej konštrukcie objektov 

 

Počet nových a/alebo technicky 

zhodnotených zariadení (počet) 
(vykazovanie aj v rámci HP TUR) 

 

 rekonštrukcia a modernizácia
4
 stavebných objektov v oblasti priemyslu 

a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej 

náročnosti a to: 

b) rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov 

                                                 
3
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 29 ods. 4, ods. 5  

4 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 29 ods. 4, ods. 5  
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ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov, 

c) rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia. 

 rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za 

účelom zvýšenia energetickej účinnosti; 

 rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného 

vzduchu;  

 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia  

a) rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;  

b) systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov. 

 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zariadení pre vysoko účinnú 

kombinovanú výrobu elektriny a tepla; 

 rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení s 

maximálnym inštalovaným tepelným výkonom 50 MWt na báze fosílnych 

palív na zariadenia využívajúce biomasu 

a) na výrobu tepla 

b) v kombinovanej výrobe s využitím technológie ORC (organický 

Rankinov cyklus) 

Počet nových/modernizovaných 

systémov monitorovania 

a/alebo riadenia (počet) 
 (vykazovanie aj v rámci HP IS) 

  
 zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby 

energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup 

energeticky úspornejších výrobných technológií; 

 

 

9. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa dopĺňa text: 

 

Príklad: 
 

Zadanie: 

 

Žiadateľ je MSP. 

 

Žiadateľ plánuje zrealizovať oprávnený projekt. Predmetom projektu je zateplenie vonkajšieho povrchu 

obvodovej konštrukcie výrobnej prevádzky žiadateľa. Žiadateľ vo výrobnej prevádzke realizuje výrobu  

preglejok, dyhových, drevovláknitých, laminovaných dosiek a výrobu drevených stavebných konštrukcií. 

Zároveň žiadateľ plánuje v rámci realizácie projektu zrealizovať rekonštrukciu pôvodného energetického 

zdroja (kotla na výrobu tepla a TÚV) a zmeniť palivovú základňu energetického zdroja z terajšieho 

hnedého uhlia na drevnú štiepku, ktorú získa ako odpad z vlastnej výrobnej drevárskej/stolárskej činnosti. 

Energia vyprodukovaná energetickým zdrojom bude používaná v rámci zatepľovanej výrobnej prevádzky. 

 

Oprávnenosť projektu 

 

Projekt je možné považovať za oprávnený nakoľko je zameraný na rozvoj podnikateľskej činnosti žiadateľa 

v odvetví priemyselnej výroby, ktorú definuje prostredníctvom SK NACE ako 16.21 Výroba dosiek a 

drevených panelov. 

 

Zároveň sú aktivity projektu v súlade s oprávnenými aktivitami uvedenými vo výzve. 

 

Zateplenie výrobnej prevádzky zodpovedá oprávnenej aktivite č. 1 písm. a. výzvy 

 

1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich 

za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to: 

a. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov 

 

Rekonštrukcia energetického zdroja zodpovedá oprávnenej aktivite č. 1 písm. b. výzvy 

 

1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich 
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za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to: 

b. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a 

klimatizačných systémov
5
, 

 

Zmena palivovej základne energetického zdroja zároveň predstavuje inštalovaný energetický zdroj na báze 

OZE a bude produkovať energiu na báze OZE. 

 

Splnenie podmienok poskytnutia pomoci 

 

Žiadateľ dal spracovať na realizáciu projektu vo vyššie uvedenom rozsahu energetický audit, 

prostredníctvom ktorého boli vypočítané predpokladané efekty uvedených energetických opatrení. Tým 

splnil podmienku poskytnutia pomoci uvedenú v kapitole 2.9.7. 

 

Vzhľadom na štruktúru oprávnených aktivít projektu sú pre žiadateľa povinnými energetickými 

ukazovateľmi typu výsledok: 

 

 Zateplená plocha 

 Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW) 

 

Zadefinovaním týchto merateľných ukazovateľov výsledku naplní žiadateľ podmienku poskytnutia pomoci 

uvedený v kapitole 2.9.8. 

 

Vzhľadom na štruktúru oprávnených aktivít projektu sú pre žiadateľa povinnými energetickými 

ukazovateľmi typu dopad: 

 

 Úspora energie (GJ/r) 

 Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie (MWh/rok) 

 

Zadefinovaním týchto merateľných ukazovateľov dopadu naplní žiadateľ podmienku poskytnutia pomoci 

uvedený v kapitole 2.9.9. 

 

Vyplnenie merateľných ukazovateľov projektu 

 

Žiadateľ na základe vyčíslených energetických prínosov realizácie projektu, ktoré sú zosumarizované 

v krycom liste Správy energetického auditu, a definície príslušných merateľných ukazovateľov vyplní 

východiskové a plánované hodnoty. 

 

Základné údaje o časovom pláne realizácie projektu: 

 

Obdobie fyzickej realizácie projektu: 1. august 2013 – 30. november 2014 

Začatie prác na projekte:  1. august 2013 

Ukončenie prác na projekte:  30. november 2014 

Bežný rok:    1. december - 30. november  

 

Energetické ukazovatele výsledku: budú mať východiskovú hodnotu stanovenú ako „0“ (uvedie sa rok 

2013) a plánovanú hodnotu dosiahnutú fyzickou realizáciou projektu k 30.11.2014 (uvedie sa rok 2014).  

Energetické ukazovatele dopadu: budú mať východiskovú hodnotu stanovenú ako „0“ (uvedie sa rok 2014) 

a plánovanú hodnotu dosiahnutú za 5. bežný rok po roku ukončenia prác na projekte (uvedie sa rok 2019). 

 

Základné údaje pre nastavenie merateľných ukazovateľov výsledku 

 

                                                 
5 Pokiaľ by energetický zdroj slúžil aj na vykurovanie a výrobu TÚV aj pre objekty, ktoré nie sú súčasťou realizácie projektu (v 

tomto prípade mimo budovy výrobnej prevádzky) jednalo by sa o oprávnenú aktivitu č. 2 „rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti“ 
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V zmysle zadania je možné zapísať plánované hodnoty, ktoré plánuje žiadateľ dosiahnuť ku dňu 

plánovaného ukončenia prác na projekte, t.j. v roku 2014 nasledovne: 

 

Merateľné ukazovatele výsledku - energetického zamerania 

„Zateplená plocha“        350 m
2
 

„Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci  

obnoviteľným zdrojom energie“      0,5 MW 

 

Základné údaje pre nastavenie merateľných ukazovateľov dopadu 

 

Merateľné ukazovatele dopadu - energetického zamerania 

 

V zmysle zadania je možné zapísať plánované hodnoty, ktoré plánuje žiadateľ dosiahnuť za 5. bežný rok 

po roku ukončenia prác na projekte (t.j. rok 2019) nasledovne: 

 

 Úspora energie        100 GJ/rok 

 Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie    550 MWh/rok 

 

Ukazovatele dopadu „finančného“ zamerania: 

 

„Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej hodnoty“ budú mať východiskovú hodnotu stanovenú k 31.12.2007. 

Podnik plánuje v dôsledku realizácie projektu dosiahnuť vyššiu pridanú hodnotu. Podnik tiež plánuje nárast 

tržieb za vlastné výrobky a služby i keď tento nárast priamo nesúvisí s realizáciou projektu (jedná sa však 

o povinný ukazovateľ). V období  5. bežných rokov po ukončení prác na projekte očakáva podnik 

absolútnu hodnotu tržieb za vlastné výrobky a služby na úrovni 3 mil. Eur a pre pridanú hodnotu absolútne 

na úrovni 1,3 mil. Eur. Plánovanú hodnotu žiadateľ uvádza v 5. bežnom roku nasledujúcom po plánovanom 

termíne ukončenia prác na projekte t.j. k 30.11.2019 (uvedie sa rok 2019). 

 

„Nárast pridanej hodnoty“     1.300.000,00 EUR 

„Nárast tržieb“       3.000.000,00 EUR 

Celkovo tak možno do tabuľky č. 12 zapísať nasledovné údaje: 

 

Obnoviteľné zdroje energie: biomasa

Typ Názov
Merná 

jednotka
Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok

výsledok Zateplená plocha m2
0,000 2013 350,000 2014

výsledok
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným 

zdrojom energie MW 0,000 2013 0,500 2014

Dopad Nárast pridanej hodnoty EUR 500000,000 2007 1300000 2019

Dopad Nárast tržieb EUR 1500000,000 2007 3000000 2019

Dopad Úspora energie GJ/rok 0,000 2014 100,000 2019

Dopad Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie MWh/rok 0,000 2014 550,000 2019

12 - Hodnoty merateľných ukazovateľov

 

Tabuľka č. 15 ŽoNFP bude na základe zadania príkladu vyplnená nasledovne: 

 



14 

 

Obnoviteľné zdroje energie: biomasa

Typ Názov
Merná 

jednotka
Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok

výsledok Zateplená plocha m2
0,000 2013 350,000 2014

výsledok
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným 

zdrojom energie MW 0,000 2013 0,500 2014

dopad Úspora energie GJ/rok 0,000 2014 100,000 2019

Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí? Ak áno, špecifikujte ako.

Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj? Ak áno, špecifikujte ako.

Žiadateľ uvedie slovne príspevok projektu k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj.

Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte ako.

Pre korektné odoslanie ŽoNFP z verejnej časti ITMS je potrebné, aby Vami vybraté indikátory v sekcii 15 ŽoNFP boli zaevidované aj v sekcii 12 a to pre príslušnú 

prioritnú tému Vašej ŽoNFP. V prípade, že tak neurobíte, nebude možné Vašu ŽoNFP odoslať z verejnej časti ITMS

15 - Súlad s horizontálnymi prioritami

Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť? Ak áno, špecifikujte ako. Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie

 
 

Ukazovatele v tabuľke č. 15 ŽoNFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“, musia byť identicky prenesené do 

tabuľky č. 12 ŽoNFP „Hodnoty merateľných ukazovateľov“, tak ako to uvádza tento príklad... 

 

10. V kapitole 8.4 Príloha č. 3 ŽoNFP – Elektronické neprepisovateľné médium sa dopĺňa nasledujúci 

text: 

 

e) krycí list správy z energetického auditu (príloha č. 15a ŽoNFP) vo formáte MS Excel. 

 

 

11. V kapitole 8.6 Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza sa text: 

 

2. Budovy a stavby - náklady na nákup, výstavbu, rekonštrukciu budov v roku, kedy boli vynaložené. 

v rámci tejto výzvy irelevantné 

 

mení nasledovne:  

 

2. Budovy a stavby - náklady na výstavbu a rekonštrukciu budov v roku, kedy boli vynaložené. 

 

 

12. Časť 8.12 Príloha č. 11 ŽoNFP – Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah 

žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu 

znie: 

 

V rámci tejto prílohy žiadateľ predkladá doklady preukazujúce práva žiadateľa užívať nehnuteľnosti 

(stavby a pozemky), v rámci ktorých sa projekt realizuje. 

 

Budovy alebo stavby musia byť vo výlučnom vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve 

žiadateľa (podnikateľského subjektu). Pozemky môžu byť vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom 

alebo podielovom spoluvlastníctve alebo v prenájme žiadateľa (podnikateľského subjektu).  

 

Vlastníctvo nehnuteľností osobou, ktorá je konateľom spoločnosti nie je prípustné. Podnájomné 

zmluvy na nehnuteľnosti nie sú prípustné. 

 

Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá nasledovné doklady: 
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1. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých a/alebo 

v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, a to: 

a) výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony (v prípade výlučného alebo 

bezpodielového vlastníctva stavieb/budov) a/alebo  

b) výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony (v prípade výlučného, bezpodielového 

alebo podielového vlastníctva pozemkov) a/alebo 

c) zmluva o dlhodobom prenájme (v prípade prenájmu pozemkov) 

2. snímku z katastrálnej mapy s vyznačením všetkých nehnuteľnosti, na ktorých a/alebo v súvislosti 

s ktorými sa projekt realizuje (oprávnené aj neoprávnené výdavky, ak ich projekt obsahuje) 

 

Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam na ktorých a/alebo 

v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, v prípade: 

 

- výlučného vlastníctva nehnuteľnosti/-í žiadateľ predkladá výpis z listu vlastníctva preukazujúci 

vlastnícke práva k nehnuteľnostiam;  

- bezpodielového spoluvlastníctva manželov žiadateľ predkladá: 

- výpis z listu vlastníctva  

- platný písomný súhlas manžela/manželky s užívaním majetku na užívanie spoločnej veci na 

podnikateľskú činnosť žiadateľa a na všetky úkony súvisiace s alebo potrebné na realizáciu 

projektu žiadateľa, a to počas celého obdobia od predloženia ŽoNFP vykonávateľovi do 

uplynutia 5 rokov po finančnom ukončení projektu, pričom v súhlase sa výslovne uvedie, že 

tento súhlas sa vydáva podľa §145 ods. 1 Občianskeho zákonníka ako súhlas ostatných 

podielových spoluvlastníkov na hospodárenie so spoločnou vecou;  

- podielového spoluvlastníctva pozemkov žiadateľ predkladá: 

- výpis z listu vlastníctva (ako v prípade výlučného vlastníctva nehnuteľnosti) 

- platný písomný súhlas spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci na podnikateľskú činnosť 

žiadateľa a na všetky úkony súvisiace s alebo potrebné na realizáciu projektu žiadateľa ako 

spoluvlastníka veci, a to počas celého obdobia od predloženia ŽoNFP vykonávateľovi do 

uplynutia 5 rokov po finančnom ukončení projektu, pričom v súhlase sa výslovne uvedie, že 

tento súhlas sa vydáva podľa §139 Občianskeho zákonníka ako súhlas ostatných podielových 

spoluvlastníkov na hospodárenie so spoločnou vecou 

- prenájmu pozemku/-ov žiadateľ predkladá: 

1. zmluvu/-y o dlhodobom nájme, pričom účinnosť takejto zmluvy nastane najneskôr v deň 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP, 

2. výpis z listu vlastníctva použiteľný z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva majiteľa nehnuteľnosti 

k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, 

Odporúča sa nájomné právo (k pozemkom) zapísať na list vlastníctva v zmysle zákona č. 162/1995 Z. 

z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

 

V prípade oprávnených aktivít zameraných na výstavbu a rekonštrukciu líniových stavieb – podzemných a 

nadzemných rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií, resp. pripojenie k elektrizačnej sústave 

sa vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, na 

ktorých má byť projekt realizovaný, preukazuje právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. 

 

Ďalšie náležitosti dokumentov: 
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Náležitosti listu vlastníctva: 

 

 môže byť čiastočný, 

 preukazuje vlastnícke práva žiadateľa ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré bezprostredne súvisia 

s realizáciou projektu,  

 je použiteľný na právne úkony, 

 nie je starší ako 3 mesiacu ku dňu predloženia ŽoNFP 

 

Náležitosti katastrálnej mapy: 

 

 nemusí byť použiteľná na právne úkony ani potvrdená správou katastra (napr. z katastrálneho 

portálu), 

 obsahuje informáciu pre určenie katastrálneho územie, ktorého sa týka, 

 obsahuje parcely a k ním prislúchajúce parcelné čísla, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou 

projektu, 

 parcely súvisiace s realizáciou projektu sú osobitne vyznačené (napr. farebne, hrubým obrysom 

a pod.) 

 nie je staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP  

Nájomná zmluva, súhlas podielového, resp. bezpodielového spoluvlastníka musí byť uzatvorená/udelený: 

a) na dobu neurčitú, 

b) na dobu určitú, ktorá zahŕňa minimálne obdobie od začatia prác na projekte do uplynutia 5 rokov 

nasledujúcich po finančnom ukončení projektu 

Vzhľadom na skutočnosť, že v čase predloženia ŽoNFP je pre žiadateľa problematické určenie 

okamihu finančného ukončenia projektu, nastavia žiadatelia, ktorí plánujú predloženie príslušných 

dokumentov preukazujúcich užívacie práva k majetku na dobu určitú, minimálne od plánovaného 

začatia prác na projekte do uplynutia 5 rokov nasledujúcich po plánovanom ukončení prác na 

projekte . 

Zároveň odporúčame týmto žiadateľom, aby pri nastavovaní doby určitej zohľadnili časovú rezervu o ktorú 

navýšia toto minimálne požadované obdobie. Uvedené odporúčanie súvisí s rizikom, že počas fyzickej 

realizácie projektu môže nastať situácia, ktorá si vyžiada potrebu predĺženia fyzickej realizácie projektu 

alebo dôjde k predĺženiu/oddialeniu doby finančného ukončenia projektu. Započítaním dostatočnej 

časovej rezervy sa žiadateľ vyhne potrebe neskoršieho predlžovania doby určitej (napr. uzatváranie 

dodatkov k nájomnej zmluve a pod.). 

V prípade kombinácie viacerých situácií uvedených vyššie je žiadateľ povinný predložiť všetky 

vyššie uvedené doklady. 

 

13. Časť 8.16 Príloha č. 15 ŽoNFP – Správa z energetického auditu znie: 

 

V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá správu z energetického auditu vypracovanú 

energetickým audítorom podľa § 8 ods. 4 a 5 a § 9 ods.1 zákona č 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri 

používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti). 

 

Všeobecné postupy pri spracovaní energetického auditu a štruktúra správy z energetického auditu sú 

uvedené vo vyhláške MH SR č. 429/2009 Z. z. Správu z energetického auditu pre účely žiadosti o NFP 

spracováva energetický audítor zapísaný v Zozname energetických audítorov
6
) alebo audítor z inej členskej 

krajiny EÚ. Súčasťou správy z energetického auditu musí byť kópia príslušného dokladu danej krajiny, že 

spracovateľ správy z energetického auditu môže vykonávať činnosť energetického audítora. 

 

                                                 
6
)Zoznam energetických audítorov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/zoznam-

energetickych-auditorov/129487s 

http://www.mhsr.sk/zoznam-energetickych-auditorov/129487s
http://www.mhsr.sk/zoznam-energetickych-auditorov/129487s
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Nakoľko ide o špeciálny audit pre objektívne určenie dosiahnuteľných hodnôt úspory energie, 

výroby energie, výroby energie z OZE, objemu produkcie emsisií atď., zvolí energetický audítor 

(odborne spôsobilá osoba) príslušný postup realizácie auditu a rozsah spracovania správy 

z energetického auditu tak, aby táto v prehľadnej forme obsahovala okrem špecifikácie rozsahu 

projektu, spracovaných energetických bilancií projektu, investičnej náročnosti aj hodnoty 

relevantných projektových merateľných ukazovateľov uvedených v kapitole 3.3 príručky a hodnoty 

posudzované pri výberových kritériách relevantných pre projekt v členení podľa jednotlivých aktivít 

projektu, ako aj základnú špecifikáciu technických detailov projektu vplývajúcich na tieto hodnoty 

vrátane výpočtov (na tieto účely je energetický audítor oprávnený využiť štruktúru a formu 

Krycieho listu správy z energetického auditu, ktorá tvorí spolu so Správou z energetického auditu 

povinnú prílohu k ŽoNFP). 

 

Hodnoty prislúchajúce k tým kvalitatívnym výberovým kritériám, ktoré sú relevantné k oprávneným 

aktivitám zahrnutým do projektu, musia byť pre uplatnenie výberových kritériách uvedené minimálne 

v nasledujúcom rozsahu: 

 

a) Úspora energie pri rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov (MWh/rok): úspora 

primárnej energie vypočítaná na základe rozdielu energetickej náročnosti objektu v (kWh/m
2
) 

pred realizáciou projektu a po realizácii projektu. Podlahová plocha je uvažovaná ako 

"zastavaná plocha [m
2
] x počet podlaží". Pri výpočte energetickej náročnosti pred realizáciou 

projektu a po realizácii projektu sa musí zohľadniť aj skutočný prevádzkový režim v danom 

stavebnom objekte. 

V prípade jednopodlažného stavebného objektu s vyššou konštrukčnou výškou podlažia ako 

5 m je potrebné úsporu tepla na vykurovanie prepočítať v zmysle STN EN 12 831 príloha B.  

 

b) Úspora energie pri zvýšení energetickej účinnosti zariadenia (MWh/rok): úspora primárnej 

energie vypočítaná na základe rozdielu účinností po realizácii projektu a pred realizáciou 

projektu a energie v palive pred realizáciou projektu   

 

c) Úspora energie pri dodávke stlačeného vzduchu (MWh/rok): úspora primárnej energie 

vypočítaná na základe rozdielu mernej spotreby primárnej energie na dodávku stlačeného 

vzduchu po miesto konečnej spotreby (kWh/m3) pred realizáciou projektu a po realizácii 

projektu a potrebného množstva stlačeného vzduchu pred realizáciou projektu. 

 

d) Úspora energie zavádzaním systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie 

(MWh/rok): úspora primárnej energie vypočítaná na základe rozdielu spotreby energetického 

média pred realizáciou projektu a po realizácii projektu. 

 

e) Úspora energie znížením strát v rozvodoch energie (energetických médií) (MWh/rok): úspora 

primárnej energie vypočítaná na základe rozdielu relatívnych strát distribuovaného média (%) 

pred realizáciou projektu a po realizácii projektu a distribuovaného množstva energie pred 

realizáciou projektu. V prípade budovania nových rozvodov tepla sa výška úspor vypočíta ako 

rozdiel hodnoty najvyššej povolených strát vonkajších rozvodov podľa osobitného predpisu
7
) a 

predpokladaných strát nových vonkajších rozvodov tepla v (%). 

 

f) Úspora energie modernizáciou a rekonštrukciou systémov vonkajšieho osvetlenia 

priemyselných areálov (MWh/rok): úspora primárnej energie vypočítaná na základe rozdielu 

spotreby elektriny pri prevádzke osvetľovacieho systému pred realizáciou projektu a po 

realizácii projektu, pričom spotrebu po realizácii projektu je možné určiť modelovým 

výpočtom s uvedením použitého postupu. 

                                                 
7) Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení,  

ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah 

ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto 

nákladov v znení vyhlášky ÚRSO č. 59/2008 Z. z. 
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g) Úspora energie vysoko účinnou kombinovanou výrobou (MWh/rok): úspora primárnej energie 

vypočítaná podľa osobitného predpisu
8)

 z primárnej energie použitej na samostatnú výrobu 

elektriny a samostatnú výrobu tepla. Primárna energia na samostatnú výrobu elektriny sa 

vypočíta z plánovanej výroby elektriny a referenčnej hodnoty účinnosti
9)

 a plánovanej výroby 

tepla a referenčnej hodnoty účinnosti
9)

. 

 

h) Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW): 

hodnota inštalovaného výkonu (elektrického alebo tepelného) pri využívaní obnoviteľných 

zdrojov energie (ďalej OZE). Ak sa jedná o projekt kombinovanej výroby elektriny a tepla 

z OZE, tak sa celkový inštalovaný výkon zariadenia určí zo súčtu celkového elektrického 

inštalovaného výkonu a tepelného výkonu na výstupu technológie KVET. Ak ide o výrobu 

biometánu, tak sa inštalovaný výkon zariadenia určí ako podiel energetickej hodnoty ročnej 

výroby biometánu (MWh) a doby prevádzky 8000 (hod). V prípade kombinácie viacerých 

aktivít s inštalovaným výkonom využívajúcim OZE sa plánovaná hodnota vypočíta ako súčet 

všetkých inštalovaných výkonov všetkých aktivít. 

 

i) Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie (MWh/rok): súčet hodnôt predpokladanej 

ročnej výroby elektriny alebo tepla v prípade kombinovanej výroby elektriny a tepla, resp. 

kombinácii aktivít využívajúcich viacero foriem energie z OZE. Ak ide o výrobu biometánu, 

tak ročná výroba energie v MWh sa určí ako energetická hodnota ročnej výroby biometánu 

v MWh. 

 

j) Ak sa jedná o projekt kombinovanej výroby elektriny a tepla z fosílnych palív, tak sa celkový 

inštalovaný výkon zariadenia určí zo súčtu celkového elektrického inštalovaného výkonu 

a tepelného výkonu na výstupe technológie KVET. Tento inštalovaný výkon nevstupuje do 

merateľných ukazovateľov: 

 

a. Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie 

(MW), 

b. Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie (MWh/rok), 

 

Pre každú aktivitu je potrebné uviesť hodnotu emisií CO
2
 pred a po realizácii projektu ako aj 

očakávané zníženie emisií CO
2
 (t/rok) ako rozdiel hodnôt CO

2
 pred realizáciou projektu a po 

realizácii projektu. 

 

Pri kombinácii energeticky opatrení je v správe z energetického auditu nutné pri výpočte hodnôt 

zohľadniť špecifikáciu a vzájomný vplyv aktivít v rámci projektu medzisebou. 
 

Povinnou súčasťou správy z energetického auditu je príloha č. 15a Krycí list správy z energetického auditu, 

ktorú energetický audítor vyplní v súlade zo správou z energetického auditu. 

 

Krycí list správy z energetického auditu obsahuje ďalšie informácie o počítaní príslušných hodnôt. 

 

Všeobecné pokyny k vyplneniu Krycieho listu správy z energetického auditu:   

 

Krycí list je pripravený v MS Excel a na základe vstupných údajov je počítaný výsledok a dopad 

energetických aktivít a opatrení.  

 

Pre prehľadnosť sú jednotlivé časti finančnej analýzy farebne rozlíšené nasledovne: 

                                                 
8) Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie 

a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
9 ) Rozhodnutie Komisie č.  2011/877/EÚ, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby 

elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 

2007/74/ES 
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  zelené bunky - vypĺňa prijímateľ 

  žlté bunky – počíta sa automaticky 

  

červené bunky – plánované hodnoty relevantných merateľných 

ukazovateľov 

 

Na základe vypočítaných hodnôt v červených bunkách uvedie žiadateľ tieto hodnoty ako povinné 

merateľné ukazovatele projektu, ku ktorým pripojí ďalšie povinné merateľné ukazovatele v súlade 

s pokynmi uvedenými v kapitole 3.3 Všeobecné merateľné ukazovatele. 

 

 

ZMENY V ZOZNAME PRÍLOH ŽONFP  
 

14. Mení sa príloha č. 15 a Krycí list správy z energetického auditu 

 

 

 


