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CIEĽ USMERNENIA
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných
v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR–
21SP–0901 (ďalej len „výzva“). Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov
o nenávratný finančný príspevok.

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
•
•

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR21SP-0901
Príloha č.7 Zmluvy o poskytnutí NFP: Manuál informovania pre prijímateľov NFP

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“). Žiadatelia, ktorí vyplnili formuláre
v staršom formáte a už podali svoje Žiadosti o NFP vykonávateľovi, nie sú týmto
Usmernením viazaní.

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE
ŽIADOSTÍ O NFP
Príručka pre žiadateľa je doplnená o nižšie uvedené ustanovenia, ktoré nemenia znenie
príručky, okrem prípadov, keď tak je vyslovene uvedené.
1. V kapitole 3.4 Oprávnení prijímatelia, bol odstránený posledný odsek:
,,Žiadateľ je oprávnený získať NFP len v prípade, ak v čase podávania ŽoNFP má v predmete
podnikania zapísané činnosti, v rámci ktorých požaduje poskytnutie NFP (táto podmienka
neplatí pre žiadateľov, ktorí plánujú žiadať o NFP v rámci výstavby zariadení na
využívanie obnoviteľných energetických zdrojov). Zároveň je žiadateľ povinný splniť
požiadavky stanovené právnymi predpismi, relevantnými pre konkrétny predmet
podnikania.“
nahradený nasledujúcim odsekom:
„Žiadateľ je povinný splniť požiadavky stanovené právnymi predpismi, relevantnými
pre konkrétny predmet podnikania. Žiadateľ nemusí mať činnosti súvisiace s výrobou
energie, na zavedenie ktorej požaduje príspevok, zapísané v registri pred podaním
Žiadosti o NFP. Do príslušného registra je žiadateľ povinný zapísať tieto činnosti
v zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 656/2004 Z.z o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).“
2. V kapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti, v časti VYKONANIE OBCHODNEJ VEREJNEJ
PRED PODANÍM ŽONFP, bola za prvým odsekom doplnená nasledujúca veta:

SÚŤAŽE
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,,Povinnosť vykonať OVS sa nevzťahuje na neoprávnené výdavky.“
3. V kapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti, v časti VYKONANIE OBCHODNEJ
PRED PODANÍM ŽONFP, na str. 17 bol doplnený nasledujúci odsek:

VEREJNEJ SÚŤAŽE

,,Ak sa v období po podaní ŽoNFP vyskytnú objektívne okolnosti, na základe ktorých došlo
k odstúpeniu od zmluvy s dodávateľom z dôvodov, ktoré nie sú zavinené žiadateľom a ktoré
odôvodňujú nutnosť zmeny dodávateľa, je žiadateľ oprávnený rokovať o podpise zmluvy
s navrhovateľom, ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí, v prípade, že si
žiadateľ túto možnosť zadefinoval v podmienkach OVS. Podpísaná zmluva sa nesmie
líšiť od návrhu predloženého týmto navrhovateľom v priebehu OVS. Ak nie je možné
uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí, je
žiadateľ povinný vykonať novú OVS.“
4. Kapitola 3.8 Merateľné ukazovatele sa mení nasledovne:
Merateľný ukazovateľ je nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov,
dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený
definíciou, mernou jednotkou, časovým vymedzením, východiskovou hodnotou a plánovanou
hodnotou.
Merateľný ukazovateľ musí byť definovaný piatimi znakmi:
- špecifickosť: musí merať presne to, na čo bol určený
- merateľnosť: musí byť kvantifikovateľný a následne aj efektívne zmerateľný
- dostupnosť: musí byť dostupný (zložité výpočty ukazovateľov, prípadne vysoká cena
získania údajov znižuje kvalitu ukazovateľa)
- relevantnosť: ukazovateľ sa musí týkať príslušného cieľa
- časová previazanosť: ukazovateľ sa musí vzťahovať na presné časové obdobie
Upozorňujeme žiadateľov, že pri dopadových indikátoroch musia uvádzať plánované
hodnoty za bežný rok. Bežným rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12
kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu.
Merateľné ukazovatele majú úzku súvislosť s cieľmi projektu a programu, pričom na ne
nadväzujú tým, že dokumentujú ich dosahovanie.
- Ukazovatele „výsledku“ sú hmatateľným produktom projektu. „Výsledok“ je objektívne
overiteľným ukazovateľom „Cieľa projektu“ z tabuľky č. 9 ŽoNFP. Východiskovou
hodnotou je absolútna hodnota výsledku ku dňu začiatku realizácie aktivít projektu
stanovená ako „0“ a plánovanou hodnotou bude absolútna hodnota dosiahnutá realizáciou
projektu ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu.
- Ukazovatele „dopadu“ vyjadrujú dlhodobý efekt projektu a sú merateľné v horizonte aj
niekoľkých mesiacov / rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. Východiskovou
hodnotou je absolútna hodnota dopadu v roku ukončenia realizácie aktivít projektu a
plánovanou hodnotou bude absolútna hodnota, ktorú žiadateľ plánuje dosiahnuť za
obdobie 5 bežných rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, ako dôsledok
zrealizovaných aktivít projektu. (Uvedené neplatí v prípade, ak v časti Zoznam
a spôsob stanovenia hodnôt projektových ukazovateľov je uvedené inak.)
Projektové ukazovatele:
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Žiadateľ vypĺňa projektové ukazovatele v elektronickom formulári ŽoNFP v časti 12 –
Hodnoty merateľných ukazovateľov. Žiadateľ pritom volí iba z tých projektových
ukazovateľov, ktoré sú uvedené v Príručke pre žiadateľa. Žiadateľ je povinný vybrať
a vyplniť z nižšie uvedeného zoznamu projektových ukazovateľov výsledku a dopadu tie,
ktoré súvisia s realizovanou oprávnenou aktivitou a dokumentujú „Ciele projektu“ z tabuľky
č. 9 ŽoNFP. Žiadateľ je povinný vyplniť hodnoty pri projektových ukazovateľoch dopadu
Nárast tržieb a Nárast pridanej hodnoty inou hodnotou ako je 0, iba v prípade projektového
ukazovateľa dopadu Počet novovytvorených pracovných miest, môže žiadateľ pri plánovanej
hodnote uviesť hodnotu 0, a to v prípade ak v súvislosti s realizáciou projektu neplánuje
vytvoriť nové pracovné miesta.
Ukazovatele horizontálnych priorít:
V prípade, že v žiadosti o NFP bude uvedené, že projekt má vplyv na niektorú
z horizontálnych priorít, musí byť tento vplyv vyjadrený minimálne jedným relevantným
ukazovateľom výsledku z tabuľky č. 15 elektronického formulára Žiadosti o NFP. V prípade
nešpecifikovania príspevku projektu k niektorej z horizontálnych priorít prostredníctvom
relevantného ukazovateľa výsledku alebo špecifikovania príspevku k niektorej
z horizontálnych priorít iba prostredníctvom ukazovateľa dopadu, projekt neprispieva
k cieľom
príslušnej
horizontálnej
priority.
Žiadateľ
môže
zvoliť
iba
z ponuky ukazovateľov horizontálnych priorít uvedených nižšie v zozname
ukazovateľov horizontálnych priorít.
Všeobecné pokyny
Tabuľky č. 12 a 15 ŽoNFP vyplňte v súlade s definíciami a pravidlami pre stanovenie hodnôt
ukazovateľov uvedenými v tejto kapitole. Ukazovatele horizontálnych priorít musia byť
premietnuté z tabuľky č. 15 ŽoNFP do tabuľky č. 12 ŽoNFP.
Žiadateľom sa pri používaní projektových ukazovateľov prostredníctvom verejného portálu
ITMS zobrazuje okrem názvu ukazovateľa aj jeho kód. Pri vypĺňaní formuláru ŽoNFP
prostredníctvom verejného portálu ITMS žiadatelia vyhľadávajú ukazovatele, resp.
kontrolujú správnosť použitých ukazovateľov prostredníctvom názvu a nie
prostredníctvom kódu.
ŽoNFP bez vyplnených hodnôt ukazovateľov v súlade s uvedeným nebudú predmetom
odborného hodnotenia, pretože nespĺňajú kritéria kontroly formálnej správnosti
ŽoNFP. Hodnoty ukazovateľov sú záväzné a budú premietnuté do Zmluvy o poskytnutí NFP
s úspešným žiadateľom.
Naplnenie hodnôt ukazovateľa výsledku daného projektu na konci realizácie aktivít projektu
je pre prijímateľa záväzné. Nenaplnenie hodnôt výsledkových ukazovateľov projektu
definovaných v zmluve o poskytnutí NFP je považované za porušenie podmienok zmluvy
a môže viesť k mimoriadnemu ukončeniu projektu alebo ďalším postihom definovaných
zmluvou o poskytnutí NFP.
Zoznam projektových ukazovateľov:
Žiadateľ je povinný z nižšie uvedenej tabuľky k aktivite projektu priradiť ukazovateľ
výsledku s príslušným ukazovateľom dopadu. Ukazovatele dopadu „Počet
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novovytvorených pracovných miest“, „Nárast pridanej hodnoty“ a „Nárast tržieb“ sú
povinné pre všetkých žiadateľov.

UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU
Výsledok
Zateplená plocha (m2)
Zvýšený inštalovaný
výkon zariadenia
zodpovedajúci
obnoviteľným zdrojom
energie (MW)
Počet nových a/alebo
technicky zhodnotených
zariadení (počet)
Počet
nových/modernizovaných
systémov monitorovania
a/alebo riadenia (počet)
Zvýšenie inštalovaného
výkonu zariadenia
kombinovanej výroby
elektriny a tepla
(MW)

Dopad
Úspora energie
(GJ/rok)
Výroba energie z
obnoviteľných
zdrojov energie
(MWh/rok)
Úspora energie
(GJ/rok)

Úspora energie
(GJ/rok)

Úspora energie
(GJ/rok)

Aktivita
- Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností
vonkajšieho povrchu objektov.
- Využívanie obnoviteľných zdrojov
energie, t. j. výstavba, modernizácia
alebo rekonštrukcia.
- Rekonštrukcia a modernizácia
systémov výroby a rozvodu stlačeného
vzduchu.
- Zavádzanie systémov merania
a riadenia v oblasti výroby a spotreby
energie za účelom zníženia spotreby
energie; uvedené nezahŕňa nákup
energeticky úspornejších výrobných
technológií.
- Vysoko-účinná kombinovaná výroba
elektriny a tepla v zmysle Zákona
č.309/2009 Z.z. s maximálnym
inštalovaným výkonom do 10 MWe.

Hodnoty ukazovateľov sa stanovujú nasledovne:
Ukazovatele výsledku:
-

Zateplená plocha
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom
energie
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení
Počet nových/modernizovaných systémov monitorovania a /alebo riadenia

východisková hodnota - východisková hodnota bude „0“, uvedie sa rok začatia realizácie
aktivít projektu.
plánovaná hodnota - plánovaná hodnota bude absolútna hodnota k termínu ukončenia
realizácie aktivít projektu.

Ukazovateľ výsledku: „Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby
elektriny a tepla“
- východisková hodnota - východisková hodnota bude „0“, uvedie sa rok začatia realizácie
aktivít projektu
- plánovaná hodnota - plánovaná hodnota bude absolútna hodnota dosiahnutá k termínu
ukončenia realizácie aktivít projektu. V Opise projektu v časti 2.2 Predpokladaná situácia
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v budúcnosti je potrebné, aby žiadatelia rozčlenili „Zvýšenie inštalovaného výkonu
zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla“ na: a) elektrina (MW) b) teplo (MW)
v zmysle zákona č.309/2009 Z.z.
Ukazovateľ dopadu: „Počet novovytvorených pracovných miest“:
- východisková hodnota – počet novovytvorených a následne udržaných pracovných miest,
ktoré žiadateľ plánuje vytvoriť (do novovytvorených pracovných miest je možné zahrnúť
iba zamestnancov v pracovnom pomere) v dôsledku realizácie aktivít projektu za obdobie
počas ich realizácie. (V prípade, ak žiadateľ v tomto období neplánuje vytvoriť pracovné
miesto uvedie hodnotu „0“.)
- plánovaná hodnota – počet novovytvorených a následne udržaných pracovných miest,
ktoré žiadateľ plánuje vytvoriť (do novovytvorených pracovných miest je možné zahrnúť
iba zamestnancov v pracovnom pomere) v dôsledku realizácie aktivít projektu za obdobie
počas ich realizácie a 5 bežných rokov od ich ukončenia.
Ukazovateľ dopadu: „Nárast pridanej hodnoty“:
- východisková hodnota – absolútna hodnota pridanej hodnoty vytvorenej žiadateľom
v roku 2007. (V prípade vyčíslenia záporného čísla žiadateľ uvedie hodnotu „0“. Ak
oprávnení žiadatelia vznikli v priebehu roka 2007, do východiskovej hodnoty ukazovateľa
dopadu „Nárast pridanej hodnoty“ uvedú jeho čiastkovú hodnotu.)
- plánovaná hodnota – absolútna hodnota pridanej hodnoty, ktorú žiadateľ plánuje
vytvoriť v 5. bežnom roku po ukončení realizácie aktivít projektu.
Ukazovateľ dopadu: „Nárast tržieb“:
- východisková hodnota – absolútna hodnota tržieb z predaja vlastných výrobkov
a služieb žiadateľa v roku 2007.
(Ak oprávnení žiadatelia vznikli v priebehu roka 2007, do východiskovej hodnoty
ukazovateľa dopadu „Nárast tržieb“ uvedú jeho čiastkovú hodnotu.)
- plánovaná hodnota - absolútna hodnota tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb,
ktorú žiadateľ plánuje dosiahnuť v 5. bežnom roku po ukončení realizácie aktivít projektu.
Ukazovateľ dopadu: „Úspora energie“:
- východisková hodnota – absolútna hodnota bude „0“, uvedie sa rok ukončenia realizácie
aktivít projektu
- plánovaná hodnota – kumulatívna hodnota vypočítaná ako súčet absolútnych hodnôt
ročných úspor energie za obdobie piatich bežných rokov po ukončení realizácie aktivít
projektu.
Ukazovateľ dopadu: „Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie“:
- východisková hodnota – absolútna hodnota bude „0“, uvedie sa rok ukončenia realizácie
aktivít projektu
- plánovaná hodnota – kumulatívna hodnota vypočítaná ako súčet absolútnych hodnôt
ročného množstva vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov za obdobie piatich bežných
rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
Počas 5 bežných rokov po ukončení realizácie aktivít projektu v prípade ukazovateľov
dopadu je žiadateľ povinný predkladať SO/RO ich skutočné hodnoty dosiahnuté za
každý bežný rok v období 5 bežných rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu. (Pre
ukazovateľ „Počet novovytvorených pracovných miest“ žiadateľ uvedie aktuálny stav
novovytvorených pracovných miest, to znamená všetky novovytvorené udržané obsadené
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pracovné miesta vytvorené v dôsledku realizácie aktivít projektu od začiatku ich realizácie
a pre ukazovateľ „Úspora energie“ žiadateľ uvedie aktuálne porovnanie s východiskovým
stavom). Bežným rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov
odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu.
Zoznam ukazovateľov horizontálnych priorít:
Ukazovatele sledovania horizontálnych politík ES*
Marginalizované rómske komunity
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK
Rovnosť príležitostí
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené
skupiny v dôsledku realizácie projektu
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
mužmi
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
ženami
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené
skupiny v dôsledku realizácie projektu
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
mužmi
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
ženami
Trvalo udržateľný rozvoj
Počet novovytvorených pracovných miest
Zateplená plocha
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci
obnoviteľným zdrojom energie
Počet novovytvorených pracovných miest
Úspora energie

MJ

Typ

Počet

Výsledok

Počet

Dopad

Počet

Výsledok

Počet

Výsledok

Počet

Výsledok

Počet

Dopad

Počet

Dopad

Počet

Dopad

Počet
m2

Výsledok
Výsledok

MW

Výsledok

Počet
GJ/rok

Dopad
Dopad

Pre spôsob vykazovania ukazovateľa dopadu súvisiaceho s novovytvoreným pracovným
miestom sa aplikuje postup uvedený v časti Zoznam a spôsob stanovenia hodnôt projektových
ukazovateľov - „Počet novovytvorených pracovných miest“. Výpočet je vždy obsahovo
viazaný k špecifikácii ukazovateľa.
Výpočet hodnoty merateľného ukazovateľa dopadu „pridaná hodnota“:
Pridaná hodnota = obchodná marža + výroba – výrobná spotreba
Obchodná marža = tržby z predaja tovaru – náklady vynaložené na obstaranie predaného
tovaru
Výroba = tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb +/- zmena stavu
vnútroorganizačných zásob (účt. skupina 61) + aktivácia (účt. skupina 62)
Výrobná spotreba = spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503)
Spôsob výpočtu v podmienkach podvojného účtovníctva (Výkaz ziskov a strát):
Pridaná hodnota = (604 – 504) + (601+602+/-61x+62x) – [(501+502+503) + (51x)]
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Spôsob výpočtu v podmienkach jednoduchého účtovníctva (Výkaz o príjmoch
a výdavkoch):
Pridaná hodnota = (r. 1 Príjmy z predaja tovaru + r. 2 Príjmy z predaja výrobkov a služieb) – (
r. 5 Výdavky na nákup materiálu + r. 6 Výdavky na nákup tovaru)
Príklad: Obdobie realizácie aktivít projektu je 1. marec 2009 – 11. november 2010; bežný
rok je obdobie k 11.11.; ukazovateľ výsledku bude mať východiskovú hodnotu stanovenú ako
„0“ (uvedie sa rok 2009) a plánovanú hodnotu dosiahnutú realizáciou aktivít projektu
k 11.11.2010 (uvedie sa rok 2010). Ukazovatele dopadu: „Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej
hodnoty“ budú mať východiskovú hodnotu k 31.12.2007 a plánovanú hodnotu za bežný rok
k 11.11.2015. V prípade ukazovateľov „Počet novovytvorených pracovných miest“, „Úspora
energie“ a „Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie“ bude východisková hodnota
stanovená ako „0“ k 11. 11. 2009 (uvedie sa rok 2009), plánovanou hodnotou bude hodnota
v zmysle uvedenej definície k 11. 11. 2015.
5. V kapitole 5.1 Registrácia a formálna kontrola ŽoNFP bola doplnená prvá
odrážka:
,,- názov a adresa SORO“
6. Kapitola 5.1 Registrácia a formálna kontrola ŽoNFP, v časti Kontrola formálnej
správnosti ŽoNFP, bol za bod 2.) doplnený nasledujúci text:
„Vykonávateľ zabezpečí evidenciu výsledkov kontroly formálnej správnosti v ITMS,
prostredníctvom ktorého si žiadateľ môže overiť aktuálny stav ŽoNFP.
Vykonávateľ zároveň po ukončení kontroly formálnej správnosti zasiela žiadateľom, ktorých
ŽoNFP nevyhoveli kritériám formálnej správnosti ŽoNFP rozhodnutia o neschválení ŽoNFP
(vrátane dôvodov).“
7. Kapitola 5.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP, za časťou Udržateľnosť projektu
bol doplnený text:
„Vykonávateľ zabezpečí evidenciu výsledkov odborného hodnotenia
prostredníctvom ktorého si žiadateľ môže overiť aktuálny stav ŽoNFP.

v ITMS,

Vykonávateľ zároveň po ukončení odborného hodnotenia zasiela žiadateľom, ktorých ŽoNFP
nevyhoveli kritériám odborného hodnotenia rozhodnutia o neschválení ŽoNFP (vrátane
dôvodov).“
8. Kapitola 5.3 Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci sa mení
nasledovne:
„V prípade, že boli v rámci príloh k ŽoNFP predkladané čestné vyhlásenia žiadateľa (resp.

doklady neboli súčasťou príloh ŽoNFP) pre potreby overenia splnenia podmienok poskytnutia
pomoci, vykonávateľ vyzve žiadateľov, ktorých ŽoNFP splnili kritériá odborného hodnotenia
na predloženie dokladov na overenie podmienok poskytnutia pomoci.
V tejto fáze prebieha overovanie:
1. výkonu OVS;
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2. ekonomickej situácie žiadateľa v zmysle definície podniku v ťažkostiach;
3. či miestne príslušná Správa finančnej kontroly nevedie voči žiadateľovi správne
konanie;
4. ďalších podmienok poskytnutia pomoci vyplývajúcich z legislatívy EU a SR ako aj
podmienok stanovených v príslušnej schéme pomoci a výzve.
Vo fáze overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci bude SIEA vyžadovať aj
predloženie účtovnej závierky za rok 2009.
V prípade, že žiadateľ v lehote stanovenej na predloženie dokumentov, nepredloží
požadované dokumenty, resp. vykonávateľ na ich základe zistí nedodržanie niektorej
z podmienok poskytnutia pomoci, bude takáto ŽoNFP z ďalšieho procesu schvaľovania
vylúčená. Lehota potrebná na doplnenie dokladov a overenie podmienok poskytnutia pomoci
sa nezapočítava do lehoty na informovanie žiadateľa o výsledku konania o žiadosti o NFP.
Vykonávateľ zabezpečí evidenciu výsledkov overovania podmienok poskytnutia pomoci
v ITMS, prostredníctvom ktorého si žiadateľ môže overiť aktuálny stav ŽoNFP.
Vykonávateľ zároveň po ukončení overovania podmienok poskytnutia pomoci zasiela
žiadateľom, ktorých ŽoNFP nesplnili podmienky poskytnutia pomoci, rozhodnutia
o neschválení ŽoNFP (vrátane dôvodov).“
9. Kapitola 5.4 Výber a schvaľovanie ŽoNFP, časť ROZHODNUTIE
mení nasledovne:

O

ŽONFP sa

„Na základe záverečnej správy z výberu ŽoNFP predkladá príslušný organizačný útvar
poskytovateľa na schválenie Internému dozornému a monitorovaciemu výboru pre fondy EÚ
(ďalej len „IDMV“) správu o priebehu schvaľovania ŽoNFP. V prípade zistenia akýchkoľvek
nedostatkov je vykonávateľ zaviazaný odstrániť predmetné nedostatky. Po predložení
a schválení správy, minister hospodárstva ako najvyšší predstaviteľ poskytovateľa, môže
poveriť štatutárneho zástupcu vykonávateľa oznámiť výsledok procesu výberu ŽoNFP
žiadateľom prostredníctvom zaslania rozhodnutí o:
a) neschválení ŽoNFP – pre žiadateľov, ktorých ŽoNFP nevyhoveli výberovým
kritériám.
b) rozhodnutí o schválení ŽoNFP – pre žiadateľov, ktorých ŽoNFP vyhoveli výberovým
kritériám.
Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti
obsahuje náležitosti v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z.z.
Štatutárny orgán poskytovateľa môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení
žiadosti alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti. Ak bolo toto rozhodnutie vydané v rozpore
s podmienkami poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z.z.,
štatutárny orgán poskytovateľa vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým
toto rozhodnutie zmení alebo zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení
žiadosti. Štatutárny orgán poskytovateľa môže postupovať podľa prvej a druhej vety len do
uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP.
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Vykonávateľ a poskytovateľ sú povinní najneskôr do 15 pracovných dní od vydania
rozhodnutí o schválení ŽoNFP zverejniť na svojich internetových stránkach zoznam
schválených ŽoNFP (identifikácia žiadateľa, názov projektu, výška schválenej pomoci
a miesto realizácie projektu).“
10. Kapitola 7.1 ŽoNFP, v časti ZDROJE FINANCOVANIA PROJEKTU bola upravená
posledná veta nasledovne:
,,Predpokladaný príjem z projektu nie je relevantný pre danú výzvu a preto sa vypĺňa nulou.“
11. Kapitola 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP: Príloha 1 Opis projektu, v časti
ÚČELNOSŤ NAVRHOVANÉHO PROJEKTU bola upravená úvodná veta nasledovne:
,,V tejto kapitole rozšírte informácie uvedené v tabuľke č. 10 ŽoNFP predovšetkým
o informáciu, akým spôsobom budú naplnené jednotlivé hodnoty merateľných ukazovateľov.“
12. Kapitola 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP: Príloha 1 Opis projektu, v časti
EKONOMICKO – TECHNICKÁ ANALÝZA PROJEKTU, ENVIRONMENTÁLNY DOPAD PROJEKTU bol
zmenený text nasledovne:
,,- stanovenie ročného zníženia emisií znečisťujúcich látok a emisií skleníkových plynov“.
13. Kapitola 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP: Príloha 1 Opis projektu, v časti POPIS
REALIZÁCIE PROJEKTU bol odstránený text::
,,Pri vypĺňaní tabuliek o aktivitách dbajte na to, aby názvy a termíny realizácie aktivít boli
v súlade s údajmi, ktoré uvediete v podrobnom rozpočte projektu ako elektronickej prílohe
ŽoNFP (MS Excel).“
nahradený nasledujúcim textom:
,,Zároveň opíšte a zdôvodnite jednotlivé aktivity projektu.“
14. V kapitole 7.7 Príloha č. 7 ŽoNFP – Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami
bol doplnený nasledujúci odsek:
,,Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi
Slovenskú republiku a vzor záväzného úverového prísľubu sú zverejnené na stránke
www.siea.gov.sk v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.“
15. V kapitole 7.10 Príloha č. 10 ŽoNFP – Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej
poisťovne boli nasledovne upravené prvé dve odrážky:
,,V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá:
- Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom sociálneho poistenia
(nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia (starobného poistenia, invalidného
poistenia), poistenia v nezamestnanosti, garančného poistenia, úrazového poistenia)
aj s údajom o aktuálnom počte zamestnancov nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ŽoNFP.
- Potvrdenia zo zdravotných poisťovní (do ktorých odvádza príspevok za zamestnancov)
o tom, že nie je dlžníkom poistného na zdravotné zabezpečenie, nie staršie ako 3 mesiace
10

ku dňu predloženia ŽoNFP;“

16. Doplnená bola nová kapitola 7.20 s nasledujúcim znením (ostatné kapitoly boli
prečíslované):
Príloha č. 20 ŽoNFP- Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP žiadateľ MSP predkladá vyplnené modelové
vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa nie
staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.
Žiadateľ, ktorý sa kvalifikuje ako veľký podnik, predkladá v rámci tejto prílohy Čestné
vyhlásenie o irelevantnosti povinnej prílohy č. 20, a to vrátane odôvodnenia.
17. V kapitole 7.21 Príloha č. 21 ŽoNFP - Doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa
k nehnuteľnosti, v časti ,,Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá: V prípade výlučného
vlastníctva:“ bol doplnený nasledujúci odsek:
,,- Pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov aj súhlas partnera s užívaním majetku na
podnikanie, prípadne na realizáciu projektu, ak nebol daný výslovný súhlas s použitím
majetku na podnikanie.“
18. Kapitola 7.24 Príloha č. 25 ŽoNFP – Správa z energetického auditu sa mení
nasledovne:
,,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) a o zmene a
doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
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
audítorov1) 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.
Upozorňujeme, že hodnotenie hospodárnosti využitia energie vo výrobných budovách sa
nevykonáva podľa zákona č.555/2005 Z. z.
V prípade oprávnených projektov zameraných výlučne na zlepšenie tepelnoizolačných
vlastností vonkajšieho povrchu nevýrobných objektov (napr. administratívna budova alebo
hotel), pri ktorých sa hospodárnosť využitia energie posudzuje podľa zákona č.555/2005 Z. z.,
bude tepelnotechnický posudok vrátane prevádzkového hodnotenia a ekonomického
vyhodnotenia navrhovaných opatrení spracovaného oprávnenou osobou so špecializáciou na
1

) Zoznam energetických audítorov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR
http://www.mhsr.sk/zoznam-energetickych-auditorov/129487s
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tepelnú ochranu budov v zmysle tohto zákona2)3) akceptovaný ako správa z energetického
auditu. Súčasťou správy z takéhoto auditu musí byť kópia osvedčenia preukazujúceho, že
spracovateľ správy z energetického auditu je oprávnenou osobou.
Nakoľko ide o špeciálny audit pre objektívne určenie dosiahnuteľnej hodnoty úspor
energie alebo dosiahnuteľnej produkcie energie budovaného energetického zdroja,
príslušný postup realizácie auditu a rozsah spracovania správy z energetického auditu
zvolí energetický audítor (oprávnená osoba) tak, aby správa z energetického auditu
v prehľadnej forme obsahovala okrem špecifikácie rozsahu projektu, spracovaných
bilancií projektu, investičnej náročnosti aj hodnoty relevantných projektových
merateľných ukazovateľov uvedených na str. 20 príručky v tabuľke Ukazovatele podľa
aktivity projektu 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.
Hodnoty prislúchajúce k tým kvalitatívnym výberovým kritériám (podľa bodov b-f a h-ch) 4),
ktoré sú relevantné k oprávneným aktivitám zahrnutým do projektu, musia byť uvedené pri
výberových kritériách minimálne v nasledujúcom rozsahu podľa bodov:
b) Úspora primárnej energie v (%), ktorá sa pri projektoch zameraných na vysoko
účinnú kombinovanú výrobu energie na báze fosílnych palív určí podľa zákona
č. 309/2009 Z. z. a následnej sekundárnej legislatívy (Vyhláška MH SR č. 599/2009
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby).
c) Úspora tepla za rok (kWh/m2) podlahovej plochy objektu: Podlahová plocha je
uvažovaná ako (zastavaná plocha [m2] x počet podlaží). V prípade jednopodlažného
stavebného objektu s vyššou konštrukčnou výškou podlažia ako 5 m bude úspora
v audite prepočítaná v zmysle STN EN 12 831 príloha B. Audítor musí pri výpočte
hodnôt spotreby tepla pred realizáciou projektu a po jeho zrealizovaní, z rozdielu
ktorých bude určená úspora, zohľadniť aj skutočný prevádzkový režim v danom
stavebnom objekte.
d) Zníženie mernej spotreby energie na dodávku stlačeného vzduchu (kWh/m3): Zníženie
mernej spotreby energie na dodávku potrebného množstva stlačeného vzduchu až po
miesto konečnej spotreby.
e) Zníženie spotreby energie o (%): Výška úspor energie sa vypočíta ako percentuálny
podiel z hodnoty celkovej spotreby energetického média, ktorého sa projekt týka. V
prípade viacerých médií (zemný plyn, elektrická energia, teplo) sa výška v % určuje
zo súčtu celkovej spotreby všetkých dotknutých médií.
f) Zníženie strát v rozvodoch tepla o (%): Výška úspor v (%) sa vypočíta ako rozdiel
hodnoty doterajších strát tepla vo vonkajších rozvodoch (%) a predpokladaných strát
po rekonštrukcii vonkajších rozvodov tepla v areáli žiadateľa (%).
h) Výška celkovej investície na 1 MW inštalovaného výkonu (elektrického alebo
tepelného) (mil. Eur/MW) pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie (ďalej OZE).
Pod celkovou výškou investície pre výpočet tohto kritéria sa rozumie výška
oprávnených nákladov uvedených v rozpočte projektu prislúchajúcich aktivitám
zameraných na využívanie OZE. Ak sa jedná o projekt kombinovanej výroby
2

) § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
) Zoznam oprávnených osôb so špecializáciou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov je
zverejnený na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?
page_id=1349
4
)
Kritérium pod bodom g) nebude uplatňované, nakoľko hodnotenie tejto aktivity je podrobnejšie zahrnuté
v kritériách pod bodmi h) a ch).
3
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elektriny a tepla z biomasy tak celkový výkon zariadenia v MW sa určí zo súčtu
celkového elektrického výkonu a tepelného výkonu dosiahnuteľného pri maximálnej
hodnote dodávky využiteľného tepla.
ch) Výška požadovaného nenávratného finančného príspevku na predpokladanú ročnú
výrobu elektriny alebo tepla alebo ich súčtu (tis. Eur/MWh) v prípade kombinovanej
výroby elektriny a tepla alebo kombinácii aktivít využívajúcich viacero foriem
energie z OZE napr. produkcia elektriny zo slnečnej energie a tepla z biomasy.
Pri kombinácii energeticky úsporných opatrení je v správe z energetického auditu nutné
pri výpočte hodnôt merateľných ukazovateľov a hodnôt výberových kritérií súvisiacich
s úsporou energií uviesť a zohľadniť špecifikáciu a vzájomný vplyv aktivít zameraných
na úspory energie v rámci projektu. Takáto kompletná bilancia musí
zodpovedať ukazovateľu dopadu Úspory energie.“
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