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VYBRANÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA A POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV POO
Na
financovanie z prostriedkov mechanizmu sa vzťahujú okrem iného aj nasledovné
POO
podmienky:
 podmienky vecnej oprávnenosti výdavky nevyhnutné na implementáciu investície
alebo reformy zahrnutej do Plánu obnovy

 podmienky časovej oprávnenosti od 1. februára 2020 do najneskôr do 30. júna
2026 , pre konkrétny projekt bude určené v zmluve
 vylúčenie dvojitého financovania Prostriedky mechanizmu nie je možné poskytnúť
prijímateľovi, ktorý prijíma dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na
financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie.

 udržateľnosť v zmluve s prijímateľom zabezpečiť uchovanie výsledkov projektu tak,
aby boli schopní zabezpečiť zachovanie investícií a reforiem v čase minimálne počas
obdobia 5 rokov od dátumu konečnej platby z EK
 princíp „výrazne nenarušiť“ v zmysle čl. 17 nariadenia o taxonómii (Nariadenie (EÚ)
2020/852 o výraznom narušení plnenia environmentálnych cieľov)

 verejné obstarávanie postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov
a stavebných prác ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade s platnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktami EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie
 štátna pomoc dodržanie pravidiel stanovených v príslušnej schéme štátnej pomoci

VÝBER PRIJÍMATEĽOV A UZATVÁRANIE ZMLÚV – OBSAH VÝZVY
 Prijímateľom sa poskytujú prostriedky mechanizmu na základe výzvy
podľa ustanovenia § 15 zákona o mechanizme
• Vykonávateľ zverejní harmonogram výziev na celé obdobie implementácie
Plánu obnovy
• Výzva bude zverejnená na web stránke MH SR a NIKA
 Formálne náležitosti výzvy :
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje vykonávateľa, ktorý výzvu vyhlasuje,
ako aj spôsob komunikácie s vykonávateľom,
b) dátum vyhlásenia výzvy a dátum uzavretia výzvy alebo určenie
skutočnosti, na základe ktorej sa výzva uzavrie,

c) indikatívnu výšku prostriedkov mechanizmu určených na výzvu,
d) miesto a spôsob podania žiadosti o prostriedky mechanizmu,
e) iné formálne náležitosti (ak ich zadefinuje vykonávateľ)

VÝBER PRIJÍMATEĽOV A UZATVÁRANIE ZMLÚV – OBSAH VÝZVY
 Obsahové náležitosti výzvy :
a) spôsob posúdenia žiadosti o prostriedky mechanizmu,
b) kritériá hodnotenia žiadosti o prostriedky mechanizmu a poradie alebo
váha ich dôležitosti,
c) iné obsahové náležitosti (ak ich zadefinuje vykonávateľ)
 Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu:
a) podmienky oprávnenosti žiadateľa,
b) účel použitia prostriedkov mechanizmu (predmet podpory a relevancia
k investícii alebo reforme, oprávnenosť aktivít, časová oprávnenosť aktivít,
štátna pomoc / pomoc de minimis),
c) iné podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu (ak ich zadefinuje
vykonávateľ)

VÝBER PRIJÍMATEĽOV A UZATVÁRANIE ZMLÚV - ŽIADOSŤ
 Žiadosť o prostriedky mechanizmu obsahuje:
o identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu určenom vo výzve,
o účel, na ktorý sa žiada poskytnutie prostriedkov mechanizmu,
o suma žiadaných prostriedkov mechanizmu,
o doklady alebo informácie preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie
prostriedkov mechanizmu,
o iné doklady, údaje alebo informácie preukazujúce splnenie podmienok
poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ak ich vykonávateľ určil vo výzve
 Žiadosť o prostriedky mechanizmu predkladá žiadateľ písomne
spôsobom určeným vo výzve, a to spravidla listinne alebo elektronicky
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“)

VÝBER PRIJÍMATEĽOV A UZATVÁRANIE ZMLÚV - KONANIE O ŽIADOSTI

KONANIE O ŽIADOSTI KONANIE O ŽIADOSTI
 Ak žiadosť o prostriedky nie je úplná, vykonávateľ vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti
o prostriedky mechanizmu. Vykonávateľ môže žiadať vo výzve na doplnenie aj o poskytnutie
vysvetlení týkajúcich sa žiadosti o prostriedky mechanizmu.
 Ak žiadosť o prostriedky mechanizmu spĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov
mechanizmu určené vo výzve, vykonávateľ oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. Oznámenie o
splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu nezakladá právny nárok na
poskytnutie prostriedkov mechanizmu.
 Vykonávateľ vytvorí poradie žiadateľov, ktorých žiadosti o prostriedky mechanizmu splnili
podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, počnúc od kvalitatívne alebo kvantitatívne
najlepšie splnených kritérií alebo najskoršej podanej úplnej žiadosti o prostriedky, podľa toho
ako je spôsob vytvorenia podania žiadateľov stanovený vo výzve.
 Ak žiadosť o prostriedky mechanizmu nespĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov
mechanizmu určených vo výzve, vykonávateľ oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. V oznámení
uvedie vykonávateľ aj odôvodnenie nesplnenia podmienok poskytnutia prostriedkov.
 Proti posúdeniu nesplnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu je možné
podať písomné námietky podľa ustanovenia § 17 zákona o mechanizme, a to do 6
pracovných dní od doručenia oznámenia o nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov
mechanizmu. Na námietky, ktoré nie sú odôvodnené, vykonávateľ neprihliada.

VÝBER PRIJÍMATEĽOV A UZATVÁRANIE ZMLÚV - ZMLUVA

 Žiadateľom, ktorým bolo zaslané oznámenie o splnení podmienok
poskytnutia prostriedkov mechanizmu, zašle vykonávateľ návrh zmluvy o
poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
 Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu zasiela vykonávateľ
jednotlivým žiadateľom na základe poradia, ktoré na tento účel
vykonávateľ vytvoril (podľa kvalitatívne alebo kvantitatívne najlepšie
splnených kritérií alebo najskoršej podanej úplnej žiadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu).
 V súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
poskytuje žiadateľ vykonávateľovi súčinnosť. Poskytnutie súčinnosti súvisí
okrem iného aj s povinnosťou vykonávateľa overiť zápis budúceho
prijímateľa do registra partnerov verejného sektora, ak relevantné.
 Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nezašle vykonávateľ
žiadateľovi, ktorý splnil podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
v prípade, ak vzhľadom na poradie žiadateľa už vykonávateľ nemá
disponibilné finančné prostriedky na uspokojenie danej žiadosti
o prostriedky mechanizmu.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 Vykonávateľ je povinný zabezpečiť, že pri realizácii opatrení budú
relevantné subjekty (subjekty, ktoré používajú a ktorým sa poskytujú
prostriedky mechanizmu, najmä vykonávateľ, sprostredkovateľ
a prijímateľ) postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb,
tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu opatrenia ako aj
pri zmenách týchto zákaziek v súlade s platnými právnymi predpismi SR
a právnymi aktami EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie.
 Odporúča sa, aby sa v čo najväčšej miere pri verejnom obstarávaní
v relevantných prípadoch uplatňovali pravidlá pre sociálne verejné
obstarávanie alebo zelené verejné obstarávanie.
 Vykonávateľ je zároveň povinný zabezpečiť, že výdavky vynakladané
v súvislosti s realizáciou investícií a reforiem alebo ich častí (projektov)
budú v súlade s cenami obvyklými na trhu na danom mieste a v danom
čase pri zohľadnení stanovených obchodných podmienok.
 Novela Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov účinná od 31.3.2022

ŽIADOSŤ O PLATBU – SYSTÉMY FINANCOVANIA

 Financovanie opatrení z prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovať systémom
o predfinancovania
o refundácie
o kombináciou vyššie uvedených systémov
o zálohových platieb
 Prijímateľovi sú poskytované prostriedky bezhotovostne na
bankový účet od vykonávateľa. Pokiaľ má prijímateľ otvorený účet
v komerčnej banke v zahraničí, prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých
nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.
Účet je vedený v EUR. Pre systémy financovania okrem refundácie
odporúčame zriediť neúročený účet.

ŽIADOSŤ O PLATBU – VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

 K žiadosti o vráteniu finančných prostriedkov
prijímateľom pristupuje vykonávateľ najmä v nasledovných
prípadoch:
o prijímateľ nevyčerpal alebo nezúčtoval poskytnuté predfinancovanie,
o prijímateľ nevyčerpal alebo nezúčtoval poskytnutú zálohovú platbu,
o prijímateľ použil poskytnuté finančné prostriedky v rozpore s uplatniteľnými
predpismi SR alebo EÚ (napr. porušenie finančnej disciplíny),
o prijímateľ porušil alebo nesplnil povinnosti stanovené v zmluve o poskytnutí
prostriedkov mechanizmu a porušenie týchto povinností, resp. nesplnenie
týchto povinností je spojené s povinnosťou vrátenia finančných
prostriedkov,
o prijímateľovi boli poskytnuté prostriedky z titulu mylnej platby.

KONTROLA - podľa zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 Administratívna finančná kontrola
 AFK vykonáva vykonávateľ v súvislosti s poskytovaním prostriedkov mechanizmu
prijímateľovi, v súvislosti s každou žiadosťou o platbu prostriedkov mechanizmu,
ktorú predloží prijímateľ vykonávateľovi.
 Kontrola spočíva v overení nároku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu v zmysle
uzatvorenej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, dodržania
uplatniteľných pravidiel vyplývajúcich z právnych predpisov SR a EÚ.
 Súčasťou kontroly žiadosti o platbu je aj kontrola verejného obstarávania, ak v
zmysle zmluvy nebude vykonávaná ako samostatná kontrola
 Finančná kontrola na mieste
 FKnM sa vykonáva s cieľom overiť skutočnosti, ktoré nie je možné overiť na základe
dokumentácie („od stola“). Vykonávateľ ju vykonáva napr. priamo v priestoroch
prijímateľa alebo na mieste realizácie investície.
 Finančná kontrola po ukončení realizácie projektu financovaného z prostriedkov
mechanizmu
 Ak sa s projektom spája povinnosť zabezpečiť jeho udržateľnosť aj po ukončení jeho
realizácie, počas obdobia udržateľnosti,

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Kontakt:
plan.obnovy.energetika@mhsr.sk
katarina.kellenbergerova@mhsr.sk

