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CIEĽ ZMENY A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu 
elektriny z OZE - bioplynové stanice s kódom 01I02-26-V02 (ďalej len „výzva“) je zlepšenie 
zrozumiteľnosti výzvy vo vzťahu k vybraným podmienkam poskytnutia prostriedkov mechanizmu, resp. 
príslušnej dokumentácii výzvy a dokumentácii žiadosti o prostriedky mechanizmu (ďalej aj žiadosti“), a 
to aj v nadväznosti na skúsenosti s posudzovaním žiadostí o prostriedky mechanizmu v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu s kódom 01I0126V01 a spresnenie znenia vzorovej   
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu vo vzťahu k podmienke, že podnik žiadateľa nesmie byť 
v ťažkostiach. 

Zmenou č. 1 výzvy zároveň dochádza k predĺženiu trvania výzvy. Termín uzavretia výzvy sa posúva 
z 31. októbra 2022 na 30. novembra 2022. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 15 ods. 7 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

POPIS ZMENY A JEJ ZDÔVODNENIE  

Popis a zdôvodnenie zmeny  

 Úprava znenia popisu kritérií zabezpečenia súladu projektov so zásadou „výrazne nenarušiť“ v rámci 
prílohy č. 4 výzvy – Kritériá zabezpečenia súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“. Navrhovaná 
úprava je potrebná z dôvodu rozlíšenia medzi požiadavkami pre projekty zamerané na použitie 
bioplynu na výrobu elektriny a pre projekty zamerané na výrobu biometánu. Požiadavky vyplývajúce 
zo zásady „výrazne nenarušiť“ – predovšetkým povinnosti úspor emisií skleníkových plynov – 
stanovené najmä Prílohou 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2139 sa v tomto zmysle líšia, 
pokiaľ ide o využívanie bioplynov na výrobu elektriny a využívanie biometánu.  

Zmena je potrebná v záujme dosiahnutia zachovania súladu s platnou právnou úpravou, ako aj 
dosiahnutia maximálnej miery zrozumiteľnosti z pohľadu žiadateľov. Táto zmena má zároveň za 
následok potrebu úpravy príslušných ustanovení vzorovej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu. 

 Do vzorovej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu bola zároveň doplnená výnimka z 
podmienky, že podnik nesmie byť v ťažkostiach týkajúca sa podnikov, ktoré neboli v ťažkostiach k 
31. decembru 2019, ale stali sa podnikmi v ťažkostiach v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 
2021. 

 Zabezpečenie prehľadnej a štruktúrovanej formy predloženia informácií predkladaných 
prostredníctvom prílohy č. 1 žiadosti – Projektový zámer modernizácie/transformácie bioplynovej 
stanice. Zmenou výzvy dochádza k vytvoreniu záväzného formulára pre prílohu č. 1 žiadosti – 
Projektový zámer modernizácie/transformácie bioplynovej stanice. Prehľadná a štruktúrovaná forma 
danej prílohy zabezpečení jednoduchšie, rýchlejšie a transparentnejšie overovanie jednotlivých 
podmienok poskytnutia príspevkov mechanizmu. Táto zmena má zároveň za následok potrebu 
úpravy príslušných ustanovení v rámci prílohy č. 2 výzvy – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti. 

 Spresnenie znenia podmienky poskytnutia príspevkov mechanizmu č. 4 - Podmienka bezúhonnosti 
žiadateľa vo vzťahu k spôsobu preukazovania splnenia danej podmienky u osôb, ktoré nie sú 
občanmi SR. Táto zmena má zároveň za následok potrebu úpravy príslušných ustanovení v rámci 
prílohy č. 2 výzvy – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti. V dokumente výzvy zároveň dochádza 
k zmene termínu uzavretia výzvy z 31. októbra 2022 na 30. novembra 2022. 

 Doplnenie formuláru žiadosti o prostriedky mechanizmu o čestné vyhlásenie žiadateľa týkajúce sa 
možného konfliktu záujmov na strane žiadateľa ako aj na strane zainteresovaných osôb na strane 
žiadateľa v nadväznosti na znenie čl. 61 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, 
(EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 



 
 

3/3 

 

541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 ako aj v súlade s Usmernením 
Komisie týkajúcim sa predchádzania a riešenia konfliktov záujmov v zmysle nariadenia o 
rozpočtových pravidlách (2021/C 121/01). 

 

Zmenou č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- znenie výzvy, 
- príloha č. 2 výzvy - Zoznam a popis dokumentácie žiadosti, 
- príloha č. 4 výzvy - Kritériá zabezpečenia súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“, 
- formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu, 
- znenie vzorovej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

Zmenou výzvy zároveň dochádza k doplneniu záväzného formuláru prílohy č. 1 žiadosti - Projektový 
zámer modernizácie/transformácie bioplynovej stanice. 

Dokumenty výzvy dotknuté touto zmenou sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.mhsr.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMENY A DOPAD NA ŽIADATEĽOV 

Zmena č. 1 tejto výzvy sa vzťahuje na všetkých žiadateľov, ktorí predložia žiadosť o prostriedky 
mechanizmu v rámci tejto výzvy.  

Vzhľadom k tomu, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmeny výzvy nebolo ukončené posudzovanie 
žiadnej žiadosti o prostriedky mechanizmu, táto zmena výzvy nevyvoláva takú zmenu v posudzovaní 
už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu, v dôsledku ktorej by sa zmenil výsledok posúdenia 
príslušných podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. 

Žiadatelia, ktorí predložia žiadosť o prostriedky mechanizmu do dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 
zmeny výzvy budú vykonávateľom vyzvaní na úpravu/doplnenie žiadosti o prostriedky mechanizmu 
v súlade s dokumentáciou výzvy v znení zmeny č. 1. V prípade, ak žiadatelia napriek výzve na 
doplnenie žiadosti nepredložia príslušnú dokumentáciu žiadosti vo forme požadovanej v zmysle tejto 
zmeny výzvy, uvedené nebude mať vplyv na posudzovanie žiadosti a vykonávateľ bude vychádzať 
z informácií už predložených žiadateľmi, resp. informácií, ktoré žiadatelia predložia v inej ako výzvou 
požadovanej forme. 

 

 

http://www.mhsr.sk/

