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1. Základné informácie o výzve 

Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Kód Výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.02.2017 

Typ výzvy: otvorená 

Link zverejnenej výzvy: www.op-kzp.sk  

 

 

 

  

 

Bratislava, 10.3.2017 
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Bratislava, 10.3.2017 

Subjekty 
ústrednej 

správy 
a verejnoprávne 

ustanovizne 

60 mil. EUR 

Subjekty 
územnej 

samosprávy 

60 mil. EUR 

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 

vyčlenených na 
výzvu  

120 mil. EUR 

Aktuálne disponibilná (zostávajúca) indikatívna výška finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu, v rozdelení podľa kategórie 

oprávnených žiadateľov, bude pravidelne aktualizovaná na webovom 

sídle www.op-kzp.sk.  

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

(zdroje EÚ)  

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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http://www.op-kzp.sk/
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Bratislava, 10.3.2017 

Žiadateľ Zdroj financovania NFP 

Výška príspevku zo zdrojov OP 

KŽP z celkových oprávnených 

výdavkov v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v % 

Subjekty ústrednej správy 

(na účely tejto výzvy sa medzi 

subjekty ústrednej správy 

s uvedenou intenzitou pomoci 

zaraďujú štátne rozpočtové 

organizácie a štátne príspevkové 

organizácie) 

EFRR + štátny rozpočet 100 0 

Subjekty ústrednej správy 

(na účely tejto výzvy sa medzi 

subjekty ústrednej správy 

s uvedenou intenzitou pomoci 

zaraďujú štátne účelové fondy, 

Slovenský pozemkový fond 

a verejnoprávne ustanovizne) 

EFRR + štátny rozpočet 95 5 

Subjekty územnej samosprávy 

(na účely tejto výzvy sa medzi 

subjekty územnej samosprávy 

s uvedenou intenzitou pomoci 

zaraďujú obce a vyššie územné 

celky a nimi zriadené rozpočtové 

organizácie a príspevkové 

organizácie) 

EFRR + štátny rozpočet 95 5  

Financovanie projektu  



Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. 
 
Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je 
obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých 
hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO 
kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.  
 
Termíny uzavretia prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené 
v tabuľke nižšie. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 
2 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje predpokladaný počet 
prijatých ŽoNFP a primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o 
NFP. 

Bratislava, 10.3.2017 

Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP  

Termín uzavretia hodnotiaceho 

kola 1 

Termín uzavretia hodnotiaceho 

kola 2 

Termín uzavretia hodnotiaceho 

kola n 

31.3.2017 31.5.2017 

 

v intervale 2 mesiacov od 

termínu uzavretia 

predchádzajúceho hodnotiaceho 

kola 



Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP a vybrané povinné prílohy 

povinne predkladané  v elektronickej forme elektronicky prostredníctvom 

verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú ŽoNFP, vrátane všetkých 

povinných príloh v písomnej forme, na nasledovnú adresu SO: 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Bajkalská 27 

827 99 Bratislava 

  

Žiadosť o NFP je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu SO jedným 

z nasledovných spôsobov: 

osobne v pracovné dni v čase 9.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00, 

doporučenou poštou, 

kuriérskou službou. 

 

Bratislava, 10.3.2017 

Miesto a spôsob podania ŽoNFP  



Bratislava, 10.3.2017 

riadne 

včas 

v určenej 
forme 

Žiadateľ je, v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF, povinný 

predložiť žiadosť o NFP: 



2. Podmienky poskytnutia príspevku 

Bratislava, 10.3.2017 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

III. Oprávnenosť výdavkov 

IV. Oprávnenosť miesta 

V. Kritériá pre výber projektov 

VI. Spôsob financovania 

VII. Podmienky poskytnutia príspevku ustanovené v osobitných 
predpisoch 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 



I. Oprávnenosť žiadateľa 

1. Právna forma 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty: 

 

 subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne 

príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový 

fond; 

 subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi 

zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie; 

 verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií 

spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: 

„verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Bratislava, 10.3.2017 



2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach 

žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, t.z. nemôže mať nedoplatky po 

lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku 

 

3. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 

 

4. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení 

 

5. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi – 

podmienka sa nevzťahuje na štátne rozpočtové organizácie 

 

6. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach - podmienka sa 

nevzťahuje na štátne rozpočtové organizácie 

 

7. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

 

7.  

 

 

Bratislava, 10.3.2017 



8. Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú 

územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením §7 ods.6 a § 8 

ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja – podmienka sa 

vzťahuje len na obce a VÚC 

 

9. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 

štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená 

zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za 

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 

skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a 

verejnej dražbe 

 

Bratislava, 10.3.2017 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
10. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby 

energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie  

nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu: 

 

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; 

 

 

Bratislava, 10.3.2017 
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 modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy 

teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie; 

 

 

 

 

Bratislava, 10.3.2017 



 inštalácia systémov merania a riadenia; 

 

 

 

 

 

 

 zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných 

systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“); 

 

 

 

 

 

 

 
Bratislava, 10.3.2017 



 

 inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove. 

 

Bratislava, 10.3.2017 
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Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré 

spĺňajú všetky nasledovné podmienky: 

 

1. podmienka: realizácia projektu sa týka verejných budov: 

 

ktoré sa nachádzajú na území jednej obce (v súlade s § 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a 

 

ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona 

o energetickej hospodárnosti budov (Zákon č. 555/2005 Z. z. o 

energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov) t.j.: 

c) administratívne budovy 

d) budovy škôl a školských zariadení 

   

Bratislava, 10.3.2017 



  

Bratislava, 10.3.2017 

Verejná budova 

Budova vo vlastníctve 
žiadateľa, ktorý je 

oprávnený v zmysle 
podmienok výzvy 

Budova v správe 
žiadateľa, ktorý je 

oprávnený v zmysle 
podmienok výzvy 



Administratívne budovy 

Bratislava, 10.3.2017 



Budovy škôl a školských zariadení 
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s výnimkou budov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí. 

  

Bratislava, 10.3.2017 
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Bratislava, 10.3.2017 

Sústava 
škôl 

Materská škola 

Základná škola* 

Gymnázium 

Stredná odborná 
škola 

Konzervatórium 

Školy pre deti  

a žiakov so 
špeciálnymi 
výchovno-

vzdelávacími 
potrebami 

Základná 
umelecká škola 

Jazyková škola 

* S výnimkou budov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí 



Bratislava, 10.3.2017 

Školské 
zariadenia 

Školské 
výchovno-
vzdelávacie 
zariadenia 

Špeciálne 
výchovné 
zariadenia 

Školské 
zariadenia 

výchovného 
poradenstva 
a prevencie 

Školské 
účelové 

zariadenia 



Bratislava, 10.3.2017 

Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia sú: 

- školský klub detí; 

- centrum voľného času; 

- školský internát 

Špeciálne výchovné zariadenia sú: 

- diagnostické centrum; 

- reedukačné centrum; 

- liečebno-výchovné sanatórium 

 

 Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

Školské účelové zariadenia sú: 

- škola v prírode; 

- zariadenia školského stravovania; 

- stredisko služieb škole. 

 



Bratislava, 10.3.2017 

2. podmienka: realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v 

zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni 

preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu 

nedôjde k zmene charakteru využitia budovy, 

3. podmienka: opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad 

rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; 

Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle vyhlášky 

364/2012 Z.z.: 

Minimálnu požiadavku pre globálny ukazovateľ určený ako horná hranica 

energetickej triedy podľa úrovne výstavby musia dosiahnuť nové budovy a 

významne obnovené budovy.  

Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky 

uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú 

obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa 

technickej normy pre jednotlivé energetické úrovne výstavby. 

  



„Nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú 

hospodárnosť budov“ v danom prípade znamená: 

 Horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ určuje 

nízkoenergetickú úroveň výstavby – bez možnosti výnimky, že ak to nie je 

technicky, funkčne alebo ekonomicky možné zrealizovať. 

 Horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ určuje 

ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. (budovy obnovené od 1.1.2016) – bez 

možnosti výnimky, že ak to nie je technicky, funkčne alebo ekonomicky možné 

zrealizovať. 

 Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ určuje úroveň 

výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. (pre budovy, ktoré užívajú 

a vlastnia orgány verejnej správy od roku 2019 a pre ostatné budovy od roku 

2021) - horná hranica triedy A0 - – bez možnosti výnimky, že ak to nie je 

technicky, funkčne alebo ekonomicky možné zrealizovať. 

 

 

 
Bratislava, 10.3.2017 



Kategórie budov 
Triedy energetickej hospodárnosti budovy 

A0 
 

A1 B C D E F G 

administratívne budovy ≤ 61 62–122 123–255 256–383 384–511 512–639 640–766 > 766 

budovy škôl a školských 
zariadení 

≤ 34 35–68 69–136 137–204 205–272 273–340 341–408 > 408 

Bratislava, 10.3.2017 

Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia  

v kWh/(m2. a) 



V rámci Výzvy sú oprávnenými projektmi len 
také projekty, v ktorých sú opatrenia na 
úsporu energie v budove navrhnuté nad rámec 
splnenia minimálnych požiadaviek na 
energetickú hospodárnosť budov podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

Projekty, ktoré nie je možné technicky, 
funkčne alebo ekonomicky zrealizovať 
v zmysle požiadaviek výzvy, sú neoprávnené. 

 

Bratislava, 10.3.2017 



4. podmienka: obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne 

energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa 

v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) 

bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.  

Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. 

 

 

 

 

  

 

Bratislava, 10.3.2017 

Škála energetických tried pre potrebu energie v kWh/(m . a), resp. kWh/(m2. a) 

Miesto spotreby 
Kategórie 

budov 

Triedy energetickej hospodárnosti budovy 

A B C D E F G 

Vykurovanie 

administratívne 
budovy 

≤ 28 29-56 57-84 85-112 113-140 141-168 > 168 

budovy škôl a 
školských 
zariadení 

≤ 28 29-56 57-84 85-112 113-140 141-168 > 168 

Príprava teplej 
vody 

administratívne 
budovy 

≤ 4 5.8 9.12 13-16 17-20 21-24 > 24 

budovy škôl a 
školských 
zariadení 

≤ 6 7.12 13-18 19-24 25-30 31-36 > 36 

Nútené vetranie 
a chladenie 

administratívne 
budovy 

≤ 16 17-31 32-45 46-59 60-75 76-90 > 90 

budovy škôl a 
školských 
zariadení 

nie je určené 

Osvetlenie 

administratívne 
budovy 

≤15 16–30 31–38 39–45 46–56 57–68 > 68 

budovy škôl a 
školských 
zariadení 

≤ 9 10–18 19–23 24–27 28–34 35–41 > 41 



Bratislava, 10.3.2017 

5. podmienka: realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie 

na vykurovane vo výške minimálne 30 %; 

6. podmienka: projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie 

palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude 

podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej 

využívania  

 

Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou 

legislatívou, navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo inštaláciou 

obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej lokalite. 

 

Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 

a programami na zlepšenie kvality ovzdušia. 

 



Bratislava, 10.3.2017 

11. Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých 

oprávnených aktivít projektu pred predložením ŽoNFP 

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít 

projektu pred predložením ŽoNFP, t. j. plne zrealizovať všetky hlavné 

aktivity projektu, pred predložením ŽoNFP na SO.  



Bratislava, 10.3.2017 

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

12. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

 

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP 

KŽP, to znamená že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne 

definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre 

dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV pre 

DOP“) a sú v súlade s podmienkami upravenými v dokumente Osobitné 

podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy. 

 

Na túto výzvu sa vzťahuje Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 

orientované projekty OP KŽP, verzia 1.7. 

 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Prirucka-k-opravnenosti-vydavkov_DOP_OP-KZP_v-1.7.zip
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Bratislava, 10.3.2017 

Oprávnené výdavky: 

 

- Skupina 013 Softvér - nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s 

meraním a riadením výroby, rozvodu a spotreby energie v budove do 

výšky max. 10 % COV; 

 

- Skupina 021 Stavby: - prípravná a projektová dokumentácia do výšky 

      percent. limitov  (v max. výške 3 – 5 %  COV 

      na stavebné práce) 

   - stavebný dozor do výšky percent. limitov; 

   - stavebné práce;  

Stavebné práce: 

• rekonštrukcia a modernizácia stavieb (výdavky na rekonštrukciu 

a modernizáciu stavebných objektov za účelom zníženia energetickej 

náročnosti, resp. zlepšenia ich energetickej hospodárnosti);  

• zriadenie staveniska; 

 

 



• výdavky na modernizáciu technických zariadení (ak nie sú obstarávané 

samostatne), ktoré budú mať vplyv na zníženie energetickej náročnosti 

budov a to najmä výdavky na vykurovací systém, klimatizačný a vetrací 

systém, systém prípravy teplej vody, osvetlenie vrátane potrebného 

merania a riadenia a modernizácie príslušných rozvodov energie, 

inštaláciu systémov merania a riadenia, inštaláciu zariadení na 

využívanie OZE pre spotrebu v budove; 

• výdavky spojené s opatrením na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a 

odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okolia budovy, napr. 

podrezaním za predpokladu uvedenia defektu v energetickom audite 

a podmienky preukázania fyzikálno-technického riešenia v projektovej 

dokumentácii; 

• výdavky vynaložené na vybudovanie prípojky k rozvodu tepla (v 

prípade výmeny rozvodov, rekonštrukcie existujúcich prívodov tepla), 

ktorá spĺňa podmienky účinného systému centralizovaného 

zásobovania teplom; 

Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

• výdavky vynaložené na bezbariérový prístup ako súčasť opatrení 

energetickej efektívnosti (len vstupu do budovy); 

• drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej 

efektívnosti (napr. dokončovacie práce, maľovky a pod.); 

• výdavky na práce v súvislosti s realizáciou opatrení určených na 

zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku 

chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá 

je predmetom podpory, a to len v prípade potvrdenia výskytu 

chránených živočíchov a ich úkrytov v budove, ktoré vyplynú 

z konania pri povoľovaní stavebných úprav a udržiavacích prác budov 

(najmä zatepľovaní), t. j. zo stavebného povolenia (v zmysle § 3 ods. 4 

zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov; 

• nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (napr. výťah) 

bezprostredne súvisiacich so zlepšením energetickej hospodárnosti 

budov 

 



- Skupina 518 Ostatné služby: - nájom strojov, prístrojov, zariadení; 

 - energetický audit budovy   (východiskový) 

 - energetický certifikát po obnove budovy 

 - výroba a osadenie dočasného pútača, 

   stálej tabule alebo plagátu (max. 1 ks); 

 - výdavky na publikovanie článkov; 

 - riadenie projektu - externé 

 

Bratislava, 10.3.2017 



- Skupina 521 Mzdové výdavky:  

 - mzdové výdavky (mzda, zákonné odvody zamestnávateľa a povinné 

sociálne náklady) zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením 

projektu – interné (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu; 

 - odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru 

bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné (nepriame výdavky) do 

výšky stanoveného finančného limitu (napr. dohoda o vykonaní práce).  

 

Interné riadenie projektu zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie 

projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), 

vykonávanie zmien v projekte, poskytovanie informácií prijímateľovi v 

oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR  

na spolufinancovanie projektu, a pod. 

Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

-Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky:  

 - rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami 

maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné 

práce. V prípade úpravy celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu 

(ktorá tvorí základňu pre určenie výšky rezervy na nepredvídané výdavky) 

v rámci schvaľovacieho procesu, resp. vo fáze implementácie projektu, bude 

následne alikvotne upravená aj výška rezervy na nepredvídané výdavky. 

 

Finančné prostriedky z položky rezerva na nepredvídané výdavky bude môcť 

prijímateľ použiť počas realizácie projektu výhradne po splnení nasledovných 

podmienok: 

• rezerva bude použitá výlučne na krytie takých výdavkov, ktoré 

vyplynuli z realizácie projektu, boli v čase vypracovania a podania 

ŽoNFP nepredvídateľné (napr. okolnosti vis major) a nevznikli 

zavinením zo strany prijímateľa alebo dodávateľa prác, tovarov 

a služieb; 



• pri obstaraní doplňujúcich tovarov, prác a služieb 

súvisiacich s použitím rezervy  

na nepredvídané výdavky je prijímateľ zároveň povinný 

postupovať v súlade so zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 

• výdavky súvisiace s použitím rezervy na nepredvídané 

výdavky musia byť v súlade s charakterom projektu 

a jeho cieľmi;  

• účel, na ktorý bude rezerva použitá, musí byť v súlade 

s oprávnenými výdavkami stanovenými vo výzve; 

• žiadateľ musí pred použitím finančných prostriedkov z 

položky rezerva predložiť žiadosť o povolenie vykonania 

zmeny  

Bratislava, 10.3.2017 



 

 

V prípade, ak poskytovateľ v procese konania 

o žiadosti (odborného hodnotenia) identifikuje viac ako 

25 % finančnej hodnoty žiadateľom definovaných 

celkových oprávnených výdavkov projektu ako vecne 

neoprávnených a/alebo neúčelných, poskytovateľ vydá 

Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.  

 

Bratislava, 10.3.2017 



Neoprávnené výdavky: 

 

 výdavky vynaložené pred 1. januárom 2014; 

 výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t.j. pred začiatkom realizácie 

projektu alebo po ukončení realizácie projektu; 

 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa, resp. odmeny za práce vykonávané mimo 

pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu 

(priame výdavky); 

 vlastná práca (napr. orezanie stromov a kríkov nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí 

stavby, maľby vrátane ošetrenia prvkov na fasáde napr. mreží, okapové chodníky, zemné 

práce); 

 výdavky na biologickú rekultiváciu (biologická rekultivácia predstavuje vždy len dodatočné, 

biologické vklady do pôdy, napr. hnojenie a prihnojovanie pôdy, zatrávnenie, výsadbu 

kvetín, okrasných stromov a kríkov, a nasleduje spravidla po technickej rekultivácii); 

 výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, nadstavbu a prístavbu budov; 

 vedľajšie rozpočtové náklady stavby okrem výdavkov na zriadenie staveniska; 

 výdavky vynaložené na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s energetickou 

efektívnosťou; 

 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku; 

 

Bratislava, 10.3.2017 
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 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku; 

 výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení (s výnimkou 

výťahu); 

 výdavky na obstaranie pozemkov a nehnuteľností; 

 výdavky súvisiace s poskytovaním energetickej služby s garantovanou úsporou energie; 

 inštalácia zariadení na využívanie OZE na budovách pokiaľ nie je súčasťou komplexného 

projektu na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov; 

 príprava žiadosti o poskytnutie NFP; 

 výdavky spojené so zabezpečením verejného obstarávania tovarov, služieb a prác 

bezprostredne súvisiacich s projektom (bez ohľadu na to, či bolo VO zabezpečené 

žiadateľom/prijímateľom, alebo dodávateľsky); 

 výdavky, ktoré priamo nesúvisia so znížením energetickej náročnosti verejných budov, 

resp.                              s opatreniami energetickej efektívnosti a energetickou 

efektívnosťou technických zariadení budov                     (s výnimkou vybudovania 

bezbariérového prístupu); 

 výdavky na odborný autorský dohľad; 

 energetický audit overenia reálne dosiahnutých uspor energie po obnove budovy. 

Bratislava, 10.3.2017 



Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu: 

 

Bratislava, 10.3.2017 

 

Zníženie energetickej náročnosti verej. budov  
- Zateplenie obvodového plášťa Zateplenie plochy obvodového plášťa 

Zníženie energetickej náročnosti verej. budov  
- Zateplenie strešného plášťa  Zateplenie plochy strešného plášťa  

Zníženie energetickej náročnosti verej. budov  
- Výmena otvorových konštrukcií Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie 

Predmet projektu Výstup projektu Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky  

projektu 

350 EUR/m 2 

70 EUR/m 2 

85 EUR/m 2 

V prípade prekročenia stanovených referenčných hodnôt poskytovateľ posúdi, 

či toto prekročenie zodpovedá navrhnutému riešeniu v projektovej 

dokumentácii a súvisí s prácami vynútenými nad rámec prác zahrnutých 

v referenčných hodnotách. To znamená, že výdavky nad referenčnú hodnotu 

budú akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych 

prípadoch vyplývajúcich z charakteru budovy (napr. pamiatkovo chránený 

objekt), faktoru tvaru budovy, stavebno-technických špecifík, použitých 

konštrukčných materiálov, vynútených stavebných úprav alebo iných špecifík, 

ktoré žiadateľ opíše v zdôvodnení prekročenia referenčných hodnôt. 



Žiadateľ v zdôvodnení uvedie výdavky, ktoré 

najvýznamnejšie vplývajú na prekročenie referenčnej 

hodnoty a zdôvodní ich nevyhnutnosť. 

  

V prípade, že zdôvodnenie prekročenia referenčnej 

hodnoty nebude dostatočné alebo akceptované zo 

strany odborného hodnotiteľa ako odôvodniteľné, 

výdavky budú krátené na výšku referenčných hodnôt.  

Bratislava, 10.3.2017 
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 pri výpočte referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu je potrebné 

vychádzať z celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu (bez 

zohľadnenia čistého príjmu z projektu) znížené o DPH, 

 pri posudzovaní referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu sa berie do 

úvahy výška výdavkov na hlavné aktivity projektu po ich prípadnom znížení: 

 vo väzbe na plánované úspory energie na vykurovanie,  

 v procese schvaľovania z dôvodu identifikácie vecne neoprávnených, 

neúčelných alebo nehospodárnych výdavkov. 

 prekročenie referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu bez 

relevantného a overiteľného odôvodnenia bude vyhodnotené ako splnenie 

vylučujúceho hodnotiaceho kritéria 4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov 

projektu s tým, že uvedené nepovedie k zamietnutiu žiadosti o NFP, ale iba k 

zníženiu relevantne nepodloženej časti nárokovanej výšky predmetných 

výdavkov; 

 jednotlivé vstupy do výpočtu referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky 

projektu musia byť v súlade s údajmi uvedenými v ŽoNFP a jej prílohách. 

Bratislava, 10.3.2017 



Oprávnenosť výdavkov v závislosti od dosahovaných úspor: 

 

100%: celková výška oprávnených výdavkov projektu sa neznižuje ak plánovaná 

úspora energie na vykurovaní dosiahne viac ako 50% 

plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 50%. 

 

95%: celková výška  oprávnených výdavkov sa zníži o 5 % bodov ak plánovaná 

úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 40% ale nepresiahne 50% 

 

90%: celková výška  oprávnených výdavkov sa zníži o 10 % bodov ak plánovaná 

úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 30% ale nepresiahne 40% 

 

Projekt je neoprávnený: úspora na vykurovaní dosiahne najviac 30% 

 
poznámka: Príloha ŽoNFP č. 11 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

13. Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjmy 

Projekty oprávnené na spolufinancovanie v rámci tejto výzvy sú projektmi, ktoré 

vytvárajú príjem (či už počas realizácie projektu v zmysle čl. 65 všeobecného 

nariadenia alebo po jeho ukončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia). 

Vzhľadom na uvedené, je žiadateľ povinný znížiť celkovú výšku oprávnených 

výdavkov o čistý príjem vytvorený projektom na základe výpočtu finančnej 

medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu. Podrobnosti 

zohľadňovania čistých príjmov pri výpočte výšky príspevku v prípade projektov 

vytvárajúcich príjem sú uvedené v Metodike pre vypracovanie finančnej 

analýzy projektu, a v Príručke k OV pre DOP.   

 

V súlade s článkom 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013 zo 17. decembra 2013, sú úspory prevádzkových nákladov, ktoré 

vznikli počas operácie za považujú za čistý príjem, pokiaľ nie sú kompenzované 

rovnocenným znížením prevádzkových dotácií. 
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IV. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

 

14. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.  

 

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie 

Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.  

 

Pre túto výzvu sú preto oprávneným územím nasledujúce regióny NUTS II:  

 Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny 

kraj, Trenčiansky samosprávny kraj),  

 Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický 

samosprávny kraj),  

 Východné Slovensko (Košický samosprávny kraj, Prešovský 

samosprávny kraj). 

Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

V. Kritéria pre výber projektov 

 
15. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 
 

Kritériá pre výber projektov pozostávajú z: 

 

• hodnotiacich kritérií, 

• výberových kritérií.  

 

 

ŽoNFP musí spĺňať hodnotiace kritériá a v prípade, že výška žiadaného NFP v 

žiadostiach o NFP hodnotených v príslušnom hodnotiacom kole presahuje zostatok 

disponibilnej alokácie výzvy, musí ŽoNFP spĺňať aj výberové kritériá.  

 

Kritériá pre výber projektov vrátane spôsobu ich aplikácie sú uvedené v dokumente  

Kritériá pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
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Bratislava, 10.3.2017 

Hodnotiace kritériá  
 

Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia 

ŽoNFP. Prostredníctvom hodnotiacich kritérií posudzuje SO kvalitatívnu úroveň projektu 

predloženého prostredníctvom žiadosti o NFP.  

 

V rámci hodnotiacich kritérií boli zohľadnené nasledujúce usmerňujúce zásady výberu 

projektov definované v OP KŽP: 

• zvýhodňované budú komplexné projekty s najvyššou úsporou primárnych energetických 

zdrojov na m2 celkovej podlahovej plochy; 

 

• zvýhodnené budú projekty, ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest, alebo 

regionálnej integrovanej územnej stratégie alebo nízkouhlíkových stratégií pre všetky 

typy území, najmä pre mestské oblasti. 
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Výberové kritériá  

Výberové kritériá aplikuje SO iba v prípade, keď z disponibilnej alokácie určenej na výzvu 

nie je možné podporiť všetky žiadosti o NFP, ktoré splnili kritériá odborného hodnotenia v 

príslušnom hodnotiacom kole. Na základe výberových kritérií SO vyberá žiadosti o NFP, 

ktoré sú najvhodnejšie z pohľadu napĺňania stratégie OP.  

Pri nastavení výberových kritérií boli zohľadnené nasledovné usmerňujúce zásady 

výberu projektov, ktoré sú definované v OP KŽP:  

 podporené budú opatrenia na úsporu energie navrhnuté nad rámec splnenia 

minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne 

platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň 

nízkoenergetických budov ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou 

potrebou energie; 

 projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť (Value for Money 

principle) tak, aby bol zabezpečený výber projektov, ktorých prínos k cieľom 

operačného programu je vo vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom najväčší. 

 

V prípade dostatočnej alokácie v rámci príslušného hodnotiaceho kola sa pri 

schvaľovaní žiadosti o NFP výberové kritériá neuplatňujú.   

 

Bratislava, 10.3.2017 



VI. Spôsob financovania 

16. Podmienka spôsobu financovania 

V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby financovania: 

 refundácia, 

 predfinancovanie, 

 kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania, 

 

v súlade s pravidlami uvedenými v platnom Systéme finančného riadenia 

štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu na programové obdobie 2014 – 2020.  

 

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok. 

Bratislava, 10.3.2017 
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Bratislava, 10.3.2017 

VI. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 

predpisov 
 

17. Podmienky týkajúce sa schém štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém 

štátnej pomoci/pomoci de minimis 

 
Táto výzva sa zameriava na podporu aktivít vo verejných budovách využívaných na 

nehospodárske činnosti, resp. na zmiešané využitie. Oprávnené aktivity tak, ako sú 

stanovené touto výzvou nie sú poskytovaním štátnej pomoci.  

V prípade (zmiešaného využitia) ak sa verejná budova využíva takmer výlučne na 

nehospodársku činnosť (využitie budovy na hospodárske účely neprekračuje 20% 

jeho ročnej kapacity), poskytnutie financovania podľa tejto výzvy môže patriť mimo 

rozsah pôsobnosti pravidiel štátnej pomoci, a to za predpokladu, že hospodárske využitie 

je čisto sprievodnou činnosťou, teda činnosťou, ktorá je priamo spojená s prevádzkou 

infraštruktúry a je pre ňu nevyhnutná alebo je neoddeliteľne spojená s jej hlavným 

nehospodárskym využitím. Za takýto by sa mal považovať prípad, keď hospodárske 

činnosti spotrebúvajú tie isté vstupy ako základné nehospodárske činnosti, napríklad 

materiál, vybavenie, prácu alebo fixný kapitál. 

 

 



V ostatných prípadoch zmiešaného využitia verejnej budovy (prekračujúceho 20% jeho 

ročnej kapacity) sa financovanie podľa tejto výzvy vzťahuje len na pomernú časť, ktorá 

nie je využívaná na hospodárske činnosti. 

 

Údaje o ploche priestorov využívaných na hospodársku činnosť sa budú posudzovať za 

obdobie posledných 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu predloženia 

žiadosti o NFP pri zohľadnení predpokladaného využitia verejnej budovy na obdobie do 

ukončenia 5. roku po ukončení realizácie aktivít projektu.  

 

Prípadná zmena rozsahu zmiešaného využitia verejnej budovy počas obdobia 

definovaného v predchádzajúcej vete môže mať vplyv na úpravu výšky príspevku na 

projekt. 

Bratislava, 10.3.2017 



18. Podmienka, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania 

 

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie 5 rokov 

predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP.  Zákon č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Bratislava, 10.3.2017 
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VII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

19. Podmienka, že žiadateľ začal verejné obstarávanie na aktivity projektu 

 

Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP začaté verejné 

obstarávania na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky 

(uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú 

predmetom oprávnených výdavkov projektu.  

 

Na rozdiel od uvedeného žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti 

o NFP začaté verejné obstarávanie: 

 súvisiace so zabezpečením informovania a komunikácie v rámci podpornej aktivity projektu,  

 ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska (t. j. podlimitné zákazky 

na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu), 

 na zákazky, ktoré bude realizovať postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 na zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 na zákazky zadávané vnútorným obstarávaním (tzv. in-house zákazky), 

 na zákazky horizontálnej spolupráce. 

Bratislava, 10.3.2017 



Upozornenia: 

 

 Zverejnenie predbežného oznámenia alebo jeho zaslanie na zverejnenie sa 

nepovažuje za začatie verejného obstarávania. 

 

 V prípade, ak žiadateľ nie je povinný začať verejné obstarávanie ku dňu 

predloženia ŽoNFP, uvedie túto informáciu vo formulári ŽoNFP. 

 

 Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, odporúčame 

žiadateľom, aby v návrhu zmluvných/obchodných podmienok, ktoré budú 

súčasťou súťažných podkladov, uviedli nasledovný text: „Objednávateľ (t.j. 

prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje 

právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, 

a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo 

strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.“ 

Bratislava, 10.3.2017 
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Bratislava, 10.3.2017 

 Kontrola dokumentácie z realizovaného VO bude vykonaná zo strany SO až po 

podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Podmienky a pravidlá predkladania dokumentácie 

z VO na kontrolu SO po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP sú uvedené v čl. 3 

všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

a v Príručke k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita 

životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4. 

 

 V nadväznosti na výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie 

č.02/2017 upozorňujeme žiadateľa, že zákazka na uskutočnenie stavebných 

prác, ktorej predmetom je najmä uskutočnenie stavby, vypracovanie 

projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo uskutočnenie 

stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, je svojou povahou jedinečná 

(nie je bežne dostupná na trhu), a preto ju nie je možné zadávať cez 

elektronické trhovisko. 
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20. Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a 

povolenia na realizáciu aktivít projektu 

 

Stavba (verejná budova), na ktorej dochádza k realizácii projektu, musí byť vo výlučnom 

vlastníctve, v podielovom spoluvlastníctve alebo v správe žiadateľa. 

 

V prípade podielového spoluvlastníctva k stavbe musia byť kumulatívne splnené 

nasledujúce podmienky:  

 všetci spoluvlastníci dotknutej stavby, ktorá je predmetom realizácie projektu, musia 

spĺňať podmienku oprávnenej právnej formy žiadateľa v súlade s touto výzvou,  

 žiadateľ musí byť vlastníkom alebo správcom väčšinového podielu k stavbe a  

 žiadateľ musí disponovať súhlasmi všetkých ostatných podielových spoluvlastníkov 

stavby. 

Bratislava, 10.3.2017 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOgZaM_MjSAhXMORoKHUN1A7sQjRwIBw&url=https://www.podnikajte.sk/temy/tema/dusevne-vlastnictvo.xhtml&bvm=bv.149093890,d.d2s&psig=AFQjCNEIIst9UiVj1V37P1aMNJvhWUfaRQ&ust=1489133287056518


Bratislava, 10.3.2017 

Iné právo k stavbe, na ktorej dochádza k realizácii projektu, nie je možné považovať 

za splnenie podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu 

k stavbe, ktorá je predmetom realizácie projektu. 

 

Žiadateľ musí mať zároveň vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu 

k pozemkom, na ktorých je umiestnená stavba, ktorá je predmetom realizácie projektu. 

Žiadateľ musí mať k dotknutým pozemkom vlastnícke, resp. iné právo, na základe ktorého 

je oprávnený užívať tieto pozemky, na ktorých je umiestnená stavba, ktorá je predmetom 

realizácie projektu. 

 

Podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov 

musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti 

projektu, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.  

 

Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu: 

Žiadateľ je zároveň povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu 

vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane príslušnej 

projektovej dokumentácie.  



21. Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti 

posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti 

v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov.  

 

V prípade, ak v rámci navrhovanej činnosti došlo k zmene, zmena navrhovanej činnosti 

musí byť rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvu navrhovanej 

činnosti na životné prostredie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov. 

Bratislava, 10.3.2017 



 

 

 

Závery, uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha povinnému hodnoteniu alebo 

z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej 

zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov), musia byť 

zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia (t. j. 

uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu).  

 

Príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu projektu s negatívnym vplyvom na 

životné prostredie (znečisťovanie alebo poškodzovanie životného prostredia), a to 

pokiaľ ide o akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane 

vplyvu na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, 

prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi 

týmito faktormi.  

 

Bratislava, 10.3.2017 



22. Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s 

požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy 

NATURA 2000 

 

Realizácia aktivít projektu žiadateľa nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na 

územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.  

 

23. Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi 

princípmi 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi, t. j. 

Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj a horizontálnymi princípmi rovnosť mužov a žien 

a nediskriminácia.  Vyššie uvedené horizontálne princípy sú definované v Partnerskej 

dohode SR 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia a v OP KŽP. 

 

Podporované budú projekty v budovách, ktoré majú vybudovaný bezbariérový prístup 

alebo pre ktoré sa bezbariérový prístup vybudovať plánuje v rámci realizácie projektu.  

 

Bratislava, 10.3.2017 



24. Maximálna a minimálna výška pomoci 

 

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 70 000 EUR. 

 

Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 2 000 000 EUR. 

 
25. Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu 

Žiadateľ je povinný ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 24 mesiacov od 

účinnosti  Zmluvy o poskytnutí NFP, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov 

projektu v súlade s Príručkou k OV pre DOP, ktorá je zverejnená na webovom sídle 

www.op-kzp.sk.  

 

Do lehoty na ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu sa nezarátava čas trvania 

okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve 

o poskytnutí NFP. 

 

Bratislava, 10.3.2017 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/


26. Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovaných 

merateľných ukazovateľov projektu 

 

Žiadateľ je povinný kvantifikovať prostredníctvom povinných merateľných 

ukazovateľov, čo bude dosiahnuté realizáciou aktivít projektu.  

 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane merateľných 

ukazovateľov relevantných k HP tvorí Prílohu č. 3 výzvy - Zoznam povinných 

merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP.  

Bratislava, 10.3.2017 



 

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú 

všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity 

(aktivita = budova).  

 

Z automaticky nadefinovaných merateľných ukazovateľov projektu 

je žiadateľ povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre všetky 

uvedené merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou 

navrhovaných aktivít dosiahnuté.  

 

V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným 

hlavným aktivitám projektu nerelevantné, sa ako cieľová hodnota 

uvádza „0“.  

 

 

 

Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

Kód 

ukazova

teľa 

Názov  

ukazovateľa 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 

jednotka 

Čas  

plnenia 

Príznak 

rizika 

Relevanci

a  

k HP 

Relev

ancia 

k HP 

RMŽ 

a ND 

P0612 Podlahová plocha 

budov obnovených 

nad rámec 

minimálnych 

požiadaviek 

Celková podlahová plocha obnovených 

budov nad rámec minimálnych 

požiadaviek na základe údajov z 

energetických auditov požadovaných 

pre účely tohto opatrenia. 

m2 k dátumu ukončenia 

realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez 

príznaku 

  

Udržateľný 

rozvoj 

HP 

RMŽ 

a ND 

P0470 Počet verejných 

budov na úrovni 

nízkoenergetickej 

alebo 

ultranízkoenergetic

kej alebo s takmer 

nulovou potrebou 

energie 

Počet budov, ktoré spĺňajú požiadavky 

všeobecne záväzných právnych 

predpisov podľa Vyhlášky MDVaRR SR 

č. 364/2012 Z.z. 

počet k dátumu ukončenia 

realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez 

príznaku 

Udržateľný 

rozvoj 

HP 

RMŽ 

a ND 

P0250 Počet opatrení na 

zníženie spotreby 

energie 

realizovaných vo 

verejnej budove 

Celkový počet opatrení, ktoré prispeli k 

dosiahnutiu zníženia spotreby energie 

pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie 

tepelno-technických vlastností 

stavebných konštrukcií, modernizácia 

vykurovacieho systému, modernizácia 

klimatizačného systému a pod.). 

počet k dátumu ukončenia 

realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez 

príznaku 

Udržateľný 

rozvoj 

– 

Merateľné ukazovatele bez príznaku 



Bratislava, 10.3.2017 

Kód 

ukazovateľa 

Názov  

ukazovateľa 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 

jednotka 

Čas  

plnenia 
Príznak rizika 

Relevancia  

k HP 

Relevancia k HP 

RMŽ a ND 

P0706 Zvýšená kapacita výroby 

energie z obnoviteľných 

zdrojov 

Nárast kapacít pre výrobu energie v zariadeniach, ktoré používajú obnoviteľné 

zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa elektrickú a 

tepelnú energiu. 

Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie akýkoľvek zdroj energie, okrem 

fosílnych alebo jadrových zdrojov, v súlade so smernicou 2009/28/ES, čl. 2(a). 

Pozn.: Vypočíta sa ako súčet zvýšenej kapacity výroby tepla z obnoviteľných 

zdrojov a zvýšenej kapacity výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. 

MW k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

hlavných 

aktivít 

projektu 

bez príznaku Udržateľný rozvoj – 

P0707 Zvýšená kapacita výroby 

tepla z obnoviteľných 

zdrojov 

Nárast kapacít pre výrobu tepla v zariadeniach, ktoré používajú obnoviteľné 

zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa tepelnú energiu. 

Monitorovanie sa uskutoční na základe dokladu preukazujúci technické 

parametre zariadenia. 

Vypočíta sa ako súčet zvýšenej „kapacity“ (inštalovaného tepelného výkonu) 

zariadenia/í  na výrobu tepla alebo zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny 

a tepla, ktoré používajú obnoviteľný zdroj energie. 

V prípade, že sa v zariadení na výrobu tepla pred realizáciou projektu používalo 

výlučne fosílne palivo a po realizácii projektu sa bude na výrobu tepla používať 

výlučne OZE, započíta sa celý inštalovaný tepelný výkon 

modernizovaného/rekonštruovaného zariadenia ako zvýšenie kapacity výroby 

tepla z OZE. 

V prípade, že  sa pred realizáciou projektu okrem fosílneho paliva používal na 

výrobu tepla aj OZE, započíta sa len inštalovaný tepelný výkon zodpovedajúci 

obnoviteľnému zdroju energie, ktorým sa nahradilo fosílne palivo. 

Za zvýšenie kapacity výroby tepla z OZE sa považuje aj Inštalovaný výkon 

zariadenia na výrobu biometánu vypočítaný  ako súčin výrobnej kapacity 

biometánu v metroch kubických za hodinu a výhrevnosti biometánu. 

Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie akýkoľvek zdroj energie, okrem 

fosílnych alebo jadrových zdrojov, v súlade s čl. 2(a) smernice 2009/28 o 

podpore obnoviteľných zdrojov energie. 

MWt k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

hlavných 

aktivít 

projektu 

bez príznaku Udržateľný rozvoj – 

P0705 Zvýšená kapacita výroby 

elektriny z obnoviteľných 

zdrojov 

Nárast kapacít pre výrobu elektriny v zariadeniach, ktoré používajú obnoviteľné 

zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa elektrickú energiu. 

Monitorovanie sa uskutoční na základe dokladu preukazujúci technické 

parametre zariadenia. 

Vypočíta sa ako súčet zvýšenej „kapacity“ (inštalovaného elektrického výkonu) 

zariadenia/í na výrobu elektriny alebo zariadení na kombinovanú výrobu elektriny 

a tepla, ktoré používajú obnoviteľný zdroj energie. 

V prípade, že sa v zariadení na výrobu elektriny pred realizáciou projektu 

používalo výlučne fosílne palivo a po realizácii projektu sa bude na výrobu 

elektriny používať výlučne OZE, započíta sa celý inštalovaný elektrický výkon 

modernizovaného/rekonštruovaného zariadenia ako zvýšenie kapacity výroby 

elektriny z OZE. 

V prípade, že  sa pred realizáciou projektu okrem fosílneho paliva používal na 

výrobu elektriny aj OZE, započíta sa len inštalovaný elektrický výkon 

zodpovedajúci obnoviteľnému zdroju energie, ktorým sa nahradilo fosílne palivo. 

Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie akýkoľvek zdroj energie, okrem 

fosílnych alebo jadrových zdrojov, v súlade s čl. 2(a) smernice 2009/28 o 

podpore obnoviteľných zdrojov energie. 

MWe k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

hlavných 

aktivít 

projektu 

bez príznaku Udržateľný rozvoj – 



Bratislava, 10.3.2017 

Merateľné ukazovatele s príznakom 

Kód 
ukazo
vateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 

Čas  
plnenia 

Prízna
k 

rizika 

Releva
ncia  
k HP 

Releva
ncia k 

HP 
RMŽ 
a ND 

P0628 Spotreba 
energie 

v budove pred 
realizáciou 
opatrení 

energetickej 
efektívnosti 

Súčet všetkých foriem energie 
spotrebovanej v budove pred 
realizáciou opatrení energetickej 
efektívnosti. 
Pozn.: Použije sa spotreba 
energie za kalendárny rok, 
nameraná fakturačnými alebo 
prevádzkovými meradlami. 

MWh/rok k dátumu 
ukončeni

a 
realizácie 
hlavných 
aktivít 

projektu 

s 
príznak

om 

Udržat
eľný 

rozvoj 

– 

P0627 Spotreba 
energie 

v budove po 
realizácii 
opatrení 

energetickej 
efektívnosti 

Súčet všetkých foriem energie 
spotrebovanej v budove po 
realizácii opatrení energetickej 
efektívnosti. 
Pozn.: Použije sa spotreba 
energie za kalendárny rok, 
nameraná fakturačnými alebo 
prevádzkovými meradlami. 

MWh/rok po 
ukončení 
realizácie 
hlavných 
aktivít 

projektu 

s 
príznak

om 

Udržat
eľný 

rozvoj 

– 



• P0084 – Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE, 

 

• P0080 - Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE, 

 

• P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,  

 
• atď..  

 
Čas plnenia:  - k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu,  

  - po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu.  

 

Príznak rizika: - bez príznaku, 

  - s príznakom. 

Bratislava, 10.3.2017 



Zoznam iných údajov (viď „príloha č. 2 príručky pre žiadateľa – 

Zoznam iných údajov“)  

 
Iné údaje poskytuje prijímateľ počas implementácie projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP 

nestanovuje cieľovú hodnotu a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do žiadnej z 

príloh.  

 

V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných iných údajov upravený 

(rozšírený, resp. zúžený). 

  

Napr.: 

• Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov, 

• Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov – slnečná energia, 

• Zníženie produkcie emisií TZL, 

• Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, 

• Mzda mužov refundovaná z projektu, 

• Mzda žien refundovaná z projektu. 

Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

27. Podmienka zákazu predloženia tej istej ŽoNFP v prípade 

neukončenia schvaľovacieho procesu 

 
Žiadateľ nie je oprávnený predložiť ŽoNFP v rámci výzvy v prípade, ak ŽoNFP už 

bola schválená v rámci tejto alebo inej výzvy OP KŽP, alebo ak schvaľovanie ŽoNFP 

s rovnakým predmetom projektu, ktorú žiadateľ plánuje predložiť ešte nebolo 

ukončené právoplatným rozhodnutím a stále prebieha konanie o predmetnej ŽoNFP 

(t. j. uvedené obmedzenie sa týka aj prípadov, kedy voči vydanému rozhodnutiu 

bolo podané odvolanie v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF a rozhodnutie 

nenadobudlo právoplatnosť).  

 

Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu len 

v prípade, ak bol ukončený schvaľovací proces vydaním Rozhodnutia o neschválení 

ŽoNFP alebo Rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP, resp. rozhodnutím 

vydaným v rámci opravných prostriedkov (ak relevantné). 

 



Diskusia 

Bratislava, 10.3.2017 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz9PemrcvSAhWDDxoKHWHZADQQjRwIBw&url=http://mimin-svetknih.blogspot.com/2013/03/jedna-kniha-tisice-nazorov-alebo-ako-to.html&psig=AFQjCNE_fVqTIOk0k4cnLUpPMPHfaC6XzA&ust=1489215249491723


3. Príprava žiadosti o poskytnutie NFP 

 

Vypĺňanie  žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku 

Všeobecné zásady 

Používať vždy aktuálnu dokumentáciu vydanú k dátumu vyhlásenia 

výzvy. 

Ak je to relevantné, vždy používať formuláre upravené príslušným 

usmernením k výzve. 

V prípade zmien v už rozpracovanej ŽoNFP je potrebné dbať na úpravu 

všetkých súvisiacich údajov v ŽoNFP. 

Ak jeden subjekt vypracúva dokumentáciu ŽoNFP pre viacerých 

žiadateľov, je potrebné dbať na zmenu identifikačných údajov pri 

používaní už vyplnených formulárov. 

Povinnosť predkladať ŽoNFP vrátane príloh v listinnej forme (1 ks 

originál + 2 kópie) a cez portál ITMS2014+(prílohy 11, 12 a 13) 

Bratislava, 10.3.2017 



Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku 

 

A. Identifikácia žiadateľa a partnerov 

 

Sekcia č. 1 Identifikácia žiadateľa – predmetné informácie sú inicializované z časti 

„Správa vlastného používateľského účtu“. 

Sekcia č. 2 Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu – 

iba v prípade, ak bude vecný výkon realizácie zabezpečený samostatnou 

organizačnou zložkou bez právnej subjektivity (odštepný závod). 

Sekcia č. 3 Komunikácia vo veci žiadosti – uvedú sa všetky osoby, ktorým budú 

doručované písomnosti a informácie v konaní o ŽoNFP. 

Sekcia č. 4 Identifikácia partnera – pre túto výzvu irelevantné. 

 

Bratislava, 10.3.2017 



B. Údaje o projekte 

Sekcia č. 5 Identifikácia projektu – údaje do riadku Oblasť intervencie je potrebné 

vybrať 013 Obnova verejnej infraštruktúry a do riadku Hospodárska činnosť je 

potrebné vybrať z číselníka 022 Činnosti súvisiace so životným prostredím a 

zmenou klímy v súlade s inštrukciou vo formulári ŽoNFP. 

 

Sekcia č. 6 Miesto realizácie projektu – je nevyhnutné uviesť obec, na území ktorej 

sa projekt fyzicky realizuje. 

 

Sekcia č. 7 Popis projektu – potrebné uviesť stručný popis projektu, popis 

východiskovej situácie, spôsob realizácie aktivít projektu, popis situácie po 

realizácii projektu a administratívne a prevádzkové kapacity žiadateľa. Do ŽoNFP je 

potrebné vložiť tabuľku v rámci interného manažmentu projektu pre preukázanie 

administratívnych kapacít projektu a tabuľku ohľadom poskytnutej 

predchádzajúcej pomoci 

 

Sekcia č. 8 Popis cieľovej skupiny - pre túto výzvu irelevantné. 

Bratislava, 10.3.2017 



C. Harmonogram projektu a merateľné ukazovatele 

 

Sekcia č.9 Harmonogram realizácie aktivít – uvádza sa hlavná aktivita projektu. 

Každá verejná budova, ktorá je predmetom realizácie projektu, predstavuje 

samostatnú hlavnú aktivitu projektu. Typ aktivity sa vyberá z číselníka v súlade s 

podmienkami oprávnenosti aktivít vo výzve, t.j. Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov.  

Začiatok a koniec realizácie aktivity sa uvádza vo formáte mesiac a rok (celková 

dĺžka je vyplnená automaticky). 

Podporné aktivity (napr. interné a externé riadenie projektu) uvádza žiadateľ v časti 

Podporné aktivity. Začiatok a koniec realizácie podporných aktivít sa tiež uvádza 

vo formáte mesiac a rok a mal by kopírovať začiatok a koniec realizácie hlavných 

aktivít 

Sekcia č.10 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele 

10.1 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele – automaticky sa 

nadefinujú všetky MÚ relevantné k výzve a je potrebné stanoviť nenulovú 

hodnotu v súlade s inštrukciami uvedenými v Prílohe 3 výzvy (ostatné údaje 

sa vyplnia automaticky z tab. 9) 

10.2 Prehľad merateľných ukazovatelov projektu – vypĺňané automaticky 

 

Bratislava, 10.3.2017 



D. Rozpočet projektu 

Sekcia č.11 Rozpočet projektu 

Vypĺňa sa na základe prílohy č. 11. V prípade projektov generujúcich príjem 

(projekty nad 1 mil. EUR), žiadateľ uvádza do výšky oprávneného výdavku sumu z 

vypracovanej Finančnej analýzy, záložka Investičné výdavky, stĺpec F. 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem sa vypĺňa 

výlučne v prípade projektov generujúcich príjem, kedy žiadateľ uvedie výšku OV 

na základe výsledkov finančnej analýzy. 

E. Verejné obstarávanie a riziká projektu 

Sekcia č.12 Verejné obstarávanie – uvedie sa názov VO vrátane čísla oznámenia o 

vyhlásení a stručný opis predmetu VO, hodnota, metóda, postup obstarávania, 

stav VO, začiatok a ukončenie VO, priradenie  aktivity (sekcia Sumár realizovaných 

a plánovaných VO sa vypĺňa automaticky na základe údajov zadaných k 

jednotlivým VO). 

Sekcia č.13 Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu – identifikujú sa 

hlavné riziká, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu projektu s priradením 

závažnosti a popisom opatrenia na ich elimináciu. Medzi riziká je povinné zaradiť 

nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov s príznakom 

Bratislava, 10.3.2017 



F Podmienky poskytnutia príspevku 

Sekcia č.14 Zoznam povinných príloh ŽoNFP – zoznam obsahuje reálne 

predkladané prílohy k ŽoNFP, pričom k jednej podmienke môže patriť viacero 

príloh a naopak. 

 

Príloha č. 1 Plnomocenstvo 

Príloha č. 2 Súhrnné čestné vyhlásenie (obsahuje 25 bodov), ktoré žiadateľ upraví v 

zmysle inštrukcie a relevantnosti. 

Príloha č. 3 Potvrdenie zdravotnej poisťovne 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ patriaci do kategórie oprávnených žiadateľov 

,,subjekty územnej samosprávy“ predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu 

potvrdenia každej zdravotnej poisťovne poskytujúcej verejné zdravotné poistenie 

v Slovenskej republike, že žiadateľ nie je dlžníkom na zdravotnom poistení, nie staršie 

ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.  

Žiadatelia spadajúci do kategórie oprávnených žiadateľov ,,subjekty ústrednej 

správy“ a ,,verejnoprávne ustanovizne“ túto prílohu nepredkladajú. 

 

Bratislava, 10.3.2017 



Príloha č. 4 Potvrdenie sociálnej poisťovne 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ patriaci do kategórie oprávnených žiadateľov 

„subjekty územnej samosprávy“ predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu 

potvrdenia Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení, nie 

staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. Schválený splátkový kalendár 

(povolenie splátok dlžných súm) zo strany Sociálnej poisťovne sa nepovažuje za 

splnenie podmienky nebyť dlžníkom na sociálnom poistení. 

Žiadatelia spadajúci do kategórie oprávnených žiadateľov „subjekty ústrednej 

správy“ a „verejnoprávne ustanovizne“ túto prílohu nepredkladajú. 

Príloha č. 5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ patriaci do kategórie oprávnených žiadateľov 

„subjekty územnej samosprávy“ predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu 

potvrdenia miestne príslušného daňového úradu, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, 

nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.  

Žiadatelia spadajúci do kategórie oprávnených žiadateľov „subjekty ústrednej 

správy“ a „verejnoprávne ustanovizne“ túto prílohu nepredkladajú. 

Upozornenie: Schválený splátkový kalendár zo strany správcu dane sa nepovažuje za 

splnenie podmienky nebyť dlžníkom na daniach. 

 

Bratislava, 10.3.2017 



Príloha č. 6 Test podniku v ťažkostiach 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP predkladá žiadateľ Test podniku v ťažkostiach vyplnený na záväznom 

formulári, ktorý je prílohou č. 1 Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach. Žiadateľ vyplní test podniku 

v ťažkostiach podľa pokynov uvedených v predmetnom dokumente. 

Žiadateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia túto prílohu nepredkladá.  

V rámci predmetnej výzvy sa uplatňuje Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.0, 

platná od 20.9.2016 

 

Referenčné účtovné obdobie je účtovné obdobie:  

a) predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom žiadateľ predložil ŽoNFP, ak za toto referenčné 

účtovné obdobie disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, alebo  

b) predchádzajúce účtovnému obdobiu, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom žiadateľ 

predložil ŽoNFP, ak žiadateľ nedisponuje schválenou účtovnou závierkou podľa písm. a)  

 

Schválená účtovná závierka predstavuje zostavenú účtovnú závierku podniku, ktorá je 

schválená štatutárnym orgánom žiadateľa. Pre účely stanovenia referenčného obdobia sa 

schválenou účtovnou závierkou nemyslí jej overenie účtovným audítorom (ak má žiadateľ 

povinnosť vykonať overenie účtovnej závierky audítorom), alebo schválenie zastupiteľstvom a 

pod.  

 

Bratislava, 10.3.2017 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/


Podnik, ktorý nespĺňa definíciu MSP sa automaticky klasifikuje ako veľký podnik. 

Ide o právne formy obec, mesto, VÚC, príspevková a rozpočtová organizácia.  

Pre tieto právne formy obsahuje špecifický formulár predvyplnený text o tom, že 

podnik sa posudzuje ako veľký podnik a že doba existencie príslušnej právnej 

formy je irelevantná.  

Bratislava, 10.3.2017 

Legenda:

Dátum zostavovania testu 9.3.2017

TEST podniku v ťažkostiach

Právna forma: jednotka územnej samosprávy (obec, mesto, VÚC)

Referenčné účtovné obdobie

Začiatok bežného účtovného obdobia (referenčného roku)

Doba existencie príspevkovej organizácie je irelevantná.

Vyplnenie údajov z účtovných závierok

Koniec bežného účtovného obdobia (referenčného roku)

Určenie veľkostnej kategórie podniku

Príspevková organizácia sa posudzuje ako veľký podnik.

Určenie doby existencie podniku

Tabuľka 1

Nútená správa obce, mesta, resp. VÚC

Je jednotka územnej samosprávy v súlade s ustanoveniami § 19 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nútenej 

správe?

Žltá bunka predstavuje výsledok posudzovania podľa zadaných údajov. V prípade, 

že nie sú vyplnené všetky biele bunky upozorní žiadateľa na potrebu ich vyplnenia.

zadajte hodnoty do bielych buniek

Zelené bunky definujú všetky údaje, ktoré je žiadateľ povinný poskytnúť. Účtovné 

jednotky iné než sú mikroúčtovné jednotky sa riadia iba zeleným značením.

Biele bunky vypĺňa žiadateľ. V prípade, ak žiadateľ nemá pre niektorú z buniek 

hodnotu, uvedie do bunky hodnotu nula.

Späť na úvodnú 
stránku



Príloha č. 7 Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá nasledovné dokumenty: 

 

Žiadateľ, ktorým je obec/vyšší územný celok predkladá v rámci tejto prílohy úradne osvedčenú 

kópiu uznesenia zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva o tom, že schvaľuje 

predloženie ŽoNFP na SO. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva o tom, že schvaľuje predloženie ŽoNFP na SO musí obsahovať 

nasledovné údaje: 

 názov projektu;   

 výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v EUR 

z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov o 

ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie 

na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery 

prostredníctvom finančnej analýzy projektu; 

 kód výzvy, t. j. OPKZP-PO4-SC431-2017-19   

 

Bratislava, 10.3.2017 



Žiadateľ, ktorý je povinný spolufinancovať projekt a nie je obcou/vyšším územným celkom, t. j. ostatné 

právne formy oprávnených žiadateľov v rámci tejto výzvy predkladá v rámci tejto prílohy dokument 

preukazujúci zabezpečené finančné prostriedky minimálne vo výške 50 % z výšky 

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa. Uvedeným dokumentom môže byť jeden alebo 

kombinácia nasledovných dokladov: 

 Výpis z bankového účtu žiadateľa o disponibilnom zostatku na účte, nie starší ako 3 mesiace ku 

dňu predloženia ŽoNFP. 

 Potvrdenie komerčnej banky o tom, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných 

prostriedkov, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. 

 Záväzný úverový prísľub, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, z ktorého bude 

zrejmý prísľub banky spolufinancovať projekt zadefinovaný v ŽoNFP minimálne vo výške 50 % 

sumy spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa. Žiadatelia, ktorí preukazujú splnenie tejto 

podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom úverového prísľubu, sú povinní použiť pre 

tento účel formulár záväzného úverového prísľubu, ktorý sú súčasťou prílohy č. 1 Príručky pre 

žiadateľa.  

 Úverová zmluva s komerčnou bankou, z ktorej bude zrejmé, že úver bude slúžiť na financovanie 

projektu zadefinovaného v ŽoNFP.  

 V prípade štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií, ak im v 

dôsledku percentuálnej výšky úspor na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na 

základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu vzniká povinnosť 

spolufinancovania projektu–žiadateľ predkladá Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa. 

Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

Príloha č. 8 Doklad preukazujúci majetkovo-právne vysporiadanie 
Vo vzťahu k stavbe – verejnej budove, ktorá je predmetom realizácie projektu: 

 v prípade výlučného vlastníctva výpis z listu vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia ŽoNFP  preukazujúci vlastnícke právo žiadateľa k stavbe, ktorá je predmetom 

realizácie projektu, 

 v prípade podielového spoluvlastníctva výpis z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia ŽoNFP preukazujúci väčšinové spoluvlastnícke právo žiadateľa k stavbe, ktorá je 

predmetom realizácie projektu a zároveň súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov 

stavby. 

 

V prípade žiadateľa, ktorý je správcom nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve zriaďovateľa 

žiadateľa, resp. vo vlastníctve Slovenskej republiky a skutočnosť, že žiadateľ je správcom 

nehnuteľnosti nie je priamo uvedená na výpise z listu vlastníctva, žiadateľ spolu s výpisom 

z listu vlastníctva predkladá aj relevantný doklad preukazujúci výkon správy tejto 

nehnuteľnosti zo strany žiadateľa. 

 

Pri dokladaní výpisu z listu vlastníctva je pri predkladaní dokladov preukazujúcich vysporiadanie 

majetkovo-právnych vzťahov postačujúce doložiť výpis z listu vlastníctva/výpis z katastra 

nehnuteľností vytlačený z  webového sídla www.katasterportal.sk. 

 

http://www.katasterportal.sk/
http://www.katasterportal.sk/
http://www.katasterportal.sk/
http://www.katasterportal.sk/
http://www.katasterportal.sk/


Vo vzťahu k pozemkom, na ktorých je umiestnená stavba, ktorá je predmetom realizácie 

projektu:  

 v prípade výlučného vlastníctva výpis z listu vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia ŽoNFP preukazujúci vlastnícke právo žiadateľa k pozemkom, na ktorých je 

umiestnená stavba, 

 v prípade podielového spoluvlastníctva výpis z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace ku 

dňu predloženia ŽoNFP preukazujúci väčšinové spoluvlastnícke právo žiadateľa k pozemkom, na 

ktorých je umiestnená stavba a zároveň súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov stavby. 

  

V prípade žiadateľa, ktorý je správcom nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve zriaďovateľa 

žiadateľa, resp. vo vlastníctve Slovenskej republiky a skutočnosť, že žiadateľ je správcom 

nehnuteľnosti nie je priamo uvedená na výpise z listu vlastníctva, žiadateľ spolu s výpisom 

z listu vlastníctva predkladá aj relevantný doklad preukazujúci výkon správy tejto 

nehnuteľnosti zo strany žiadateľa. 

 

Iné právo k pozemkom na účely tejto výzvy v rámci ŽoNFP žiadateľ preukazuje: 

1. Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve 

2. Nájomnou zmluvou 

3. Zmluvou o podnájme 

4. Inými dokumentmi 

Bratislava, 10.3.2017 



Príloha č. 9 Uznesenie o schválení programu rozvoja a príslušnej 

územnoplánovacej dokumentácie 
V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, predkladá 

Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja obce/spoločného programu rozvoja 

obcí/program rozvoja vyššieho územného celku a uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení 

príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.  

Uvedený dokument/dokumenty predkladá žiadateľ ako úradne osvedčenú kópiu uznesenia 

zastupiteľstva alebo originál, resp. úradne osvedčenú kópiu výpisu z uznesenia zastupiteľstva 

o schválení programu rozvoja obce/spoločného programu rozvoja obcí/programu rozvoja vyššieho 

územného celku a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Ak uznesenie o schválení programu rozvoja obce/spoločného programu rozvoja obcí/programu 

vyššieho územného celku a/alebo príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je zverejnené na 

webovom sídle žiadateľa je postačujúce, aby žiadateľ v rámci Prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné 

čestné vyhlásenie žiadateľa uviedol aktuálny odkaz na webové sídlo (funkčný a verejne 

prístupný link) na zverejnené dokumenty.  

Ak žiadateľ nie je povinný mať vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu (§ 11 Stavebného 

zákona), je povinný predložiť Prílohu č. 2 – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa v rámci ktorej 

žiadateľ vyhlási, že v zmysle § 11 Stavebného zákona nie je povinný mať územný plán obce. 

Uznesenie o schválení programu rozvoja predkladá žiadateľ podľa inštrukcie vyššie. 

 

Bratislava, 10.3.2017 



Príloha č. 10 Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej 

dokumentácie (Technická správa, výkresová časť, rozpočet stavby) 
Povolenie na realizáciu projektu 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné 

povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi.  

 

V prípade realizácie drobnej stavby je potrebné predložiť oznámenie stavebného úradu k ohláseniu 

uskutočnenia stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona, 

resp. iný relevantný doklad podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu 

konkrétnej stavby. Zároveň je potrebné predložiť v takomto prípade vyjadrenie stavebného úradu, že 

nemá námietky k uskutočneniu drobnej stavby. V prípade, ak boli k povoleniu na realizáciu projektu 

vydané rozhodnutia, ktoré menia pôvodné povoľujúce rozhodnutie, je potrebné predložiť všetky takéto 

rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vzťahu k navrhovanej stavbe.  

 

Projektová dokumentácia 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ zároveň predkladá projektovú dokumentáciu, ktorá bola 

predmetom posúdenia v príslušnom povoľovacom konaní. Súčasťou projektovej dokumentácie 

povinne musí byť na účely vyhodnotenia hodnotiacich kritérií aj energetické hodnotenie. 

 

Bratislava, 10.3.2017 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20150102
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Energetické hodnotenie 

 

Minimálne požiadavky na vypracovanie energetického hodnotenia: 

 

 Výsledkom energetického hodnotenia bude integrovaná energetická hospodárnosť budovy, ktorá 

je predpokladom na zatriedenie budovy do energetickej triedy podľa § 4 ods. 5 zákona 555/2005 

Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 555/2005 Z.z.“). 

 

 Energetické hodnotenie musí obsahovať identifikáciu budovy, spolu so spôsobom využitia budovy 

a zaradenie do kategórie budovy v súlade s platnou legislatívou.  

  

 Hodnotenie sa uskutočňuje pre každé miesto spotreby energie nachádzajúce sa v budove 

(vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) a pre každý energetický 

nosič. 

 

Podrobnejšie požiadavky na obsahovú stránku energetického hodnotenia 

sú uvedené v Príručke pre žiadateľa. 

Bratislava, 10.3.2017 



Príloha č. 11 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 
V rámci Podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný vyplniť záväzné 

formuláre tabuliek podľa podrobných inštrukcií uvedených v záväznom formulári, ktoré sú definované 

v nasledovných pracovných hárkoch: 

 

 Podrobný položkovitý rozpis výdavkov 

V podrobnom položkovitom rozpise výdavkov sú preddefinované najčastejšie vyskytujúce sa typy 

výdavkov, pričom žiadateľ má možnosť v poli „ďalší výdavok“ doplniť ďalšie typy výdavkov, ktoré 

vzniknú v súvislosti s realizáciou projektu a spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov. Žiadateľ vypĺňa 

iba biele polia a pre každý výdavok uvedie/vyberie príslušné požadované údaje (Názov výdavku – iba 

v prípade doplnených typov výdavkov, Skupina oprávnených výdavkov – iba v prípade doplnených 

typov výdavkov, Merná jednotka, Počet jednotiek, Jednotková cena bez DPH, Spôsob stanovenia 

výšky výdavku, Vecný popis výdavku).  

 

Pri stavebných výdavkoch je žiadateľ povinný Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu  

vyplniť v súlade s podrobným rozpočtom (na úrovni podrobnosti výkaz výmer) vypracovaným 

oprávnenou osobou (projektantom, rozpočtárom) s využitím stavebných cenníkov. Stavebné výdavky, 

ktoré sú neoprávnené, žiadateľ v Podrobnom položkovitom rozpise výdavkov neuvádza.  Žiadateľ je 

však povinný výdavky, ktoré sú neoprávnené označiť v Podrobnom rozpočte vypracovanom 

projektantom, resp. rozpočtárom. 

 

Bratislava, 10.3.2017 



 

 

Stavebné výdavky je potrebné v Podrobnom položkovitom rozpise výdavkov rozpočtu projektu rozdeliť 

podľa referenčných hodnôt do častí: 

• „Zateplenie obvodového plášťa“,  

• „Zateplenie strešného plášťa“,  

• „Výmena otvorových konštrukcií“ a  

• „Ostatné“ 

 

Údaje v bunkách Cena celkom bez DPH a Cena celkom s DPH musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné 

miesta pomocou funkcie „ROUND“.  

 

Vybrané polia v podrobnom položkovitom rozpise výdavkov sú predformátované, t. j. pre vybrané typy 

výdavkov obsahujú možnosť výberu z roletového menu, upozorňujúce informácie, obmedzenia 

finančných limitov a pod. 

 

 

 

Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

 

Stanovenie výšky výdavkov 
 

Žiadateľ v rámci tejto prílohy ŽoNFP predkladá dokumentáciu, na základe ktorej 

preukazuje oprávnenosť výdavkov nárokovaných v rozpočte projektu. Rozsah a typ 

dokumentácie, ktorú žiadateľ predkladá v rámci tejto prílohy ŽoNFP závisí od spôsobu 

stanovenia výšky výdavkov, ktorý žiadateľ identifikuje v Podrobnom položkovitom rozpise 

výdavkov rozpočtu projektu.  

 

Stanovenie výšky výdavkov žiadateľ vykoná niektorým z nasledujúcich troch spôsobov, 

alebo ich kombináciou: 

1. Stanovenie výšky výdavkov na základe uzavretej Zmluvy s úspešným 

uchádzačom 

 

V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným 

uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako 

súčasť ŽoNFP originál alebo úradne overenú kópiu Zmluvy s úspešným 

uchádzačom.  

Žiadateľ k ŽoNFP nepredkladá  kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu. 

 

 



2. Stanovenie výšky výdavkov na základe prieskumu trhu – cenové ponuky + 

záznam z vyhodnotenia 

V prípade, ak žiadateľ stanovil výšku výdavkov v rozpočte projektu na základe prieskumu 

trhu, je žiadateľ povinný predložiť v rámci tejto prílohy ŽoNFP nasledovné dokumenty: 

 Cenové ponuky, 

 Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu 

 

Žiadateľ je povinný vyhodnotiť jednotlivé cenové ponuky na úrovni jednotlivých výdavkových 

položiek, pričom jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk  je priemerná cena.  

 
3. Stanovenie výšky stavebných výdavkov na základe podrobného rozpočtu (vo 

forme výkaz výmer) vypracovaného a overeného oprávnenou osobou 

(projektantom, rozpočtárom) s využitím stavebných cenníkov 

V súvislosti s realizáciou stavebných prác môže žiadateľ prieskum trhu nahradiť 

podrobným rozpočtom (na úrovni podrobnosti výkazu výmer v členení podľa 

jednotlivých stavebných objektov) vypracovaným a overeným oprávnenou osobou 

(projektantom, rozpočtárom) s využitím stavebných cenníkov. 

 

Bratislava, 10.3.2017 



 Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu 
Žiadateľ v tomto pracovnom hárku vykoná výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky 

projektu podľa inštrukcií definovaných v záväznom formulári. Vybrané údaje vstupujúce do 

výpočtu referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky budú automaticky vyplnené v nadväznosti 

na žiadateľom vyplnený podrobný položkovitý rozpis výdavkov. 

 

Bratislava, 10.3.2017 

Predmet projektu

Výstup projektu

Referenčná hodnota pre vybrané výdavky 

projektu v EUR/m2

Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity 

bez rezervy, DPH a stavebného dozoru

Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového 

plášťa v m2

Vypočítaná hodnota referenčnej 

hodnoty pre vybrané výdavky projektu v 

EUR/m
2

Výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu na zateplenie obvodového plášťa
Výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu sa vykoná automaticky po zadaní predmetu projektu a cieľovej hodnoty príslušnej zateplenej plochy obvodového 

plášťa projektu.

#DELENIENULOU!

#DELENIENULOU!

Zdôvodnenie prekročenia referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu: v prípade prekročenia stanovenej referenčnej hodnoty pre vybrané

výdavky projektu bude žiadateľ povinný zdôvodniť prekročenie referenčnej hodnoty faktormi zvýšenej investičnej náročnosti. Žiadateľ v zdôvodnení popíše výdavky,

ktoré najvýznamnejšie vplývajú na prekročenie referenčnej hodnoty a zdôvodní ich nevyhnutnosť.

SO posúdi, či toto prekročenie zodpovedá navrhnutému riešeniu a faktorom zvýšenej investičnej náročnosti, ktoré môžu objektívne spôsobiť zvýšenie investičnej

náročnosti projektu. To znamená, že výdavky nad referenčnú hodnotu pre vybrané výdavky projektu budú akceptovateľné ako oprávnené iba v objektívne

odôvodnených prípadoch. Zároveň platí, že prekročenie referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu bez relevantného a overiteľného odôvodnenia nebude

vyhodnotené ako nesplnenie vylučujúceho hodnotiaceho kritéria 4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu, s tým, že tieto výdavky budú znížené a projekt

nebude diskvalifikovaný. 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Zateplenie obvodového plášťa

0,00

Zateplenie plochy obvodového plášťa

85

Žiadateľ je povinný uvádzať cieľovú 

hodnotu plochy v súlade s 

projektovou dokumentáciou



 Value for Money  
Žiadateľ v tomto pracovnom hárku uvádza výpočet miery príspevku projektu k príslušnému 

špecifickému cieľu prostredníctvom princípu Value for Money. Vybrané údaje vstupujúce do výpočtu 

budú automaticky vyplnené v nadväznosti na žiadateľom vyplnený podrobný položkovitý rozpis 

výdavkov. 

Výpočet hodnoty Value for Money  

Vypočítajte hodnotu príspevku projektu k príslušnému špecifickému cieľu OP KŽP ako pomer 

celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu v sume vyjadrenej bez DPH a 

deklarovanej cieľovej hodnoty ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie vo verejných 

budovách. 

Do výpočtu nevstupujú nepriame výdavky vzťahujúce sa na podporné aktivity projektu 

(riadenie projektu, informovanie a komunikácia). 

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej neoprávnenosti, 

neúčelnosti, nehospodárnosti a pod.) sa v procese odborného hodnotenia výška celkových 

oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži.  

 

Bratislava, 10.3.2017 

Predmet projektu
Miera príspevku projektu k 

špecifickému cieľu

Limitné hodnoty

(EUR/kWh/rok)

Počet bodov v 

odbornom hodnotení 

za kritérium 1.2

Merateľný ukazovateľ

nízka viac ako 2,5 5

stredná  1,5 – 2,5 10

vysoká menej ako 1,5 15

Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách



Bratislava, 10.3.2017 

 Plánovaná úspora energie na vykurovanie  
Žiadateľ v tomto pracovnom hárku na základe porovnania pôvodnej potreby energie na vykurovanie 

a potreby energie na vykurovanie po realizácii projektu vykoná výpočet zníženia výšky oprávnených 

výdavkov.  

 

V závislosti od percentuálnej výšky plánovanej úspory energie na vykurovanie žiadateľ identifikuje, 

o aké % je potrebné znížiť výšku celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 

V prípade, ak predmetom projektu je viac budov so samostatným energetickým certifikátom, žiadateľ 

vyplní a predloží výpočet plánovanej úspory energie na vykurovanie za každú budovu. Pri znižovaní 

výšky oprávnených výdavkov v dôsledku úspory energie na vykurovanie platí zásada, že 

percentuálnym znížením, ktoré bolo identifikované na základe porovnania pôvodnej a plánovanej 

potreby energie na predmetnú budovu, sú znižované všetky jednotlivé výdavky uvádzané 

v podrobnom položkovitom rozpise výdavkov rozpočtu projektu (t.j. v prípade, ak je predmetom 

projektu viac budov, budú týmto percentom znížené výdavky za všetky budovy) 

 

Pri vypĺňaní je potrebné postupovať podľa inštrukcií definovaných priamo v záväzných formulároch 

tabuliek. Každú vyplnenú tabuľku je žiadateľ povinný v tlačenej forme podpísať. 



Bratislava, 10.3.2017 

0

0

Výpočet celkového zníženia výšky oprávnených výdavkov projektu

Hodnota zníženia výdavkov 

5%

Celková výška oprávnených výdavkov sa zníži o 5 percentuálnych bodov, ak plánovaná úspora energie na vykurovanie 

dosiahne viac ako 40 %, ale nepresiahne 50 %, t. j. žiadateľ určí výšku oprávnených výdavkov na projekt ako 95 % celkovej 

výšky oprávnených výdavkov projektu.

Potreba energia na vykurovanie

Potreba energie na vykurovanie  PRED [kWh/(m2.a)]

[kWh/(m
2
.a)]

Výpočet celkovej plánovanej úspory energie na vykurovanie

Celkové zníženie oprávnených výdavkov projektu [%]

Plánovaná úspora energie na vykurovanie [%] 40,0

Plánovaná úspora energie na vykurovanie 

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

2,5

1,5Potreba energie na vykurovanie PO [kWh/(m2.a)]

Budova n:

V prípade, ak je predmetom projektu viac samostatných budov so samostatným energetickým 

auditom, sa výdavky upravia o najvyššiu hodnotu zníženia výdavkov. V prípade ak jedna y budov 

nedosiahne úsporu energie na vykurovanie aspoň 30 % projekt bude neoprávnený ako celok. 



Príloha č. 12 Finančná analýza projektu 

 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá Finančnú analýzu projektu (tabuľku 

s názvom „Finančná analýza - tabuľková časť“ spolu s vypracovanou Textovou 

časťou finančnej analýzy vypracovanú podľa pokynov uvedených v Metodike pre 

vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3.  

 

Z uvedenej metodiky vyplýva, že finančnú analýzu projektu nepredkladajú 

žiadatelia ako súčasť žiadosti o NFP v prípade projektov, ktorých celkové 

oprávnené výdavky sú nižšie ako 1 mil. EUR.  

 

Bratislava, 10.3.2017 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/


Bratislava, 10.3.2017 



Bratislava, 10.3.2017 

Finančná analýza: 
 Peňažné toky 

 Investičné výdavky 

 Výdavky na prevádzku 

 Príjmy z prevádzky 

 Príjmy z prevádzky – úspora 

 Úver 

 Odpisy 

Výdavky na prevádzku 
Do výdavkov na prevádzku sa zahŕňajú len také peňažné výdavky, ktoré sú vyvolané priamo investíciou 

projektu.  

V prípade projektov, ktoré sú zamerané na obnovu už existujúcej infraštruktúry sa peňažné výdavky do 

finančnej analýzu určujú tzv. „prírastkovou metódou“, ktorá je založená na porovnaní príjmov a nákladov v 

scenári novej investície s príjmami a nákladmi v scenári bez novej investície.  

Príklad:  

Ak teda obecný úrad pred realizáciou projektu zamestnával kuriča a realizáciou projektu nedôjde k 

rozšíreniu počtu pracovných miest pre kuriča, nie sú takéto výdavky zahrňované do finančnej analýzy.  

Ak by v dôsledku zrealizovanej investície došlo napr. k vytvoreniu nového pracovného miesta pre kuriča (t.j. 

obec by už zamestnávala dvoch kuričov, jeden pôvodný + jeden nový) tak potom do prevádzkových 

výdavkov bude započítaná mzda a odvody len za novoprijatého kuriča.  



Príjmy z prevádzky 

V rámci projektov sa neuvažuje o príleve peňažných príjmov za používanie infraštruktúry, 

keďže investícia nevedie k zvýšeniu peňažných príjmov, ale vedie k úspore prostriedkov 

vynakladaných v rámci prevádzky obecného úradu (najmä za usporenú energiu).  

Do príjmov z prevádzky sa zahŕňajú len také peňažné príjmy, ktoré sú vyvolané priamo 

investíciou projektu.  

V prípade projektov, ktoré sú zamerané na obnovu už existujúcej infraštruktúry sa 

peňažné príjmy do finančnej analýzu určujú tzv. „prírastkovou metódou“, ktorá je 

založená na porovnaní príjmov a nákladov v scenári novej investície s príjmami a 

nákladmi v scenári bez novej investície.  

Ak v budove obecného úradu dochádza k zmiešanému využitiu na nehospodárske a 

hospodárske činnosti (napr. obecný úrad pred realizáciou projektu prenajíma časť 

priestorov, avšak menej ako 20 %, iným subjektom napr. podnikateľom, alebo športovým 

klubom a pod.) a realizáciou projektu nedôjde k rozšíreniu priestorov, ktoré by boli 

prednostne určené na hospodárske činnosti (komerčný prenájom), resp. k zvýšeniu ceny 

nájmu priamo súvisiacej s investíciou, nie sú takéto príjmy zahrňované do finančnej 

analýzy.  

Bratislava, 10.3.2017 



Príjmy z prevádzky – úspora 

Úspory prevádzkových nákladov, vzniknú po ukončení realizácie hlavných aktivít 

projektu, t. j. po úplnom zrealizovaní všetkých stavebných prác.  

Úspory môžu byť generované na nasledovných položkách:  

 náklady za zemný plyn, ktorý používa žiadateľ na vykurovanie budovy a ohrev teplej 

vody,  

 náklady za spotrebu elektrickej energie, ktorú používa žiadateľ najmä na osvetlenie 

budovy,  

 náklady na opravy a údržbu.  

 

Žiadateľ je povinný spotrebu energie pred a po realizácii projektu, ktorá je uvádzaná v 

rámci merateľného ukazovateľa P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou 

opatrení energetickej efektívnosti a P0627 Spotreba energie v budove po realizácii 

opatrení energetickej efektívnosti rozčleniť na jednotlivé formy energie (zemný plyn, teplo 

dodávané cez CZT, elektrická energia a pod.) takým spôsobom, aby sa na jednotlivé 

formy energie mohla použiť cena energie, za ktorý bola táto žiadateľom obstarávaná. 

Len tak je možné určiť finančnú hodnotu predpokladaných úspor energie.  

Pri tomto delení vychádza žiadateľ z údajov energetického auditu. 

Bratislava, 10.3.2017 



Príloha č. 13 Ukazovatele finančnej situácie 
 

Tabuľka ukazovateľov finančnej situácie žiadateľa musí byť žiadateľom vypracovaná a predložená na 

záväznom formulári pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa, verzia 1.0, 

ktorý je zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk.  

 

Predmetnú prílohu nepredkladajú štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie. 

 

Bratislava, 10.3.2017 

Použitý vzorec
Hodnoty z výkazov                                                             

roku n

X1=_FM/_KZAV #HODNOTA!

X2=(_FM+_KRPOH)/_KZAV #HODNOTA!

X3=(_OAKT-_DLPOH)/_KZAV #HODNOTA!

X4=((_CK+_OPAS)/_AKT)*100 #HODNOTA!

X5=_CK/_VK*100 #HODNOTA!

X6=_BUV/_VK*100 #HODNOTA!

Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 (verejný sektor a neziskové účtovné jednotky)

Miera zadĺženosti

Celková úverová zadĺženosť

Ukazovateľ hodnotenia subjektu verejného sektora

Likvidita I. stupňa - pohotová likvidita

Likvidita II. stupňa - bežná likvidita

Likvidita III. stupňa - celková likvidita

Ukazovateľ veriteľského rizika (celková zadĺženosť)

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/formular-pre-vypocet-ukazovatelov-hodnotenia-financnej-situacie-ziadatela/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/formular-pre-vypocet-ukazovatelov-hodnotenia-financnej-situacie-ziadatela/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/formular-pre-vypocet-ukazovatelov-hodnotenia-financnej-situacie-ziadatela/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/formular-pre-vypocet-ukazovatelov-hodnotenia-financnej-situacie-ziadatela/
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Bratislava, 10.3.2017 

Príloha č. 14 Technické a environmentálne ukazovatele  
 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá vyplnenú tabuľku technických 

a environmentálnych ukazovateľov, ktorej záväzný formulár je súčasťou prílohy č. 1 Príručky pre 

žiadateľa.  

 

Tabuľku je potrebné vyplniť podľa inštrukcií definovaných v záväznom formulári. V rámci týchto 

inštrukcií žiadateľ pri ukazovateli : 

 

  „Celková podlahová plocha verejnej budovy“ vypĺňa celkovú podlahová 

plocha budovy ku dňu predloženia ŽoNFP v súlade s prílohou č. 10 ŽoNFP - 

Energetické hodnotenie a s prílohou ŽoNFP č. 15 Energetický audit. V tejto súvislosti 

je potrebné si uvedomiť, že celková podlahová plocha budovy po ukončení projektu 

musí byť v súlade s prílohou č. 10 ŽoNFP - Energetické hodnotenie, t.j. prepočítaná 

na nový stav po obnove. 

  „Charakter využitia budovy“  uvádza  účel využitia (charakter využitia) verejnej 

budovy ku dňu predloženia ŽoNFP a taktiež po ukončení realizácie projektu, pričom 

hodnota by mala byť v oboch prípadoch v súľade s prílohou č. 10 ŽoNFP - 

Energetické hodnotenie a s prílohou ŽoNFP č. 15 Energetický audit.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 10.3.2017 

  „Bezbariérový prístup do verejnej budovy“- projekty, ktoré nebudú 

spĺňať podmienku vybudovaného bezbariérového prístupu, resp. ktoré nebudú 

realizovať bezbariérový prístup v rámci projektu, nebudú považované za 

projekty v súladne s HP RMZN a teda budú neschválené z dôvodu nesplnenia 

podmienky poskytnutia príspevku. Žiadateľ zároveň uvádza , či verejná budova 

disponuje, resp. bude disponovať s bezbariérovým prístupom po ukončení 

realizácie projektu. 

  „Globálny ukazovateľ – energetická  trieda“-  podľa zákona č. 555/2005 Z. 

z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení zákona č. 300/2012 Z. z. ktorým sa menia a/alebo dopĺňajú 

zákony č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, zákon č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  a vyhlášky 

364/2012 Z. z., pričom  žiadateľ uvádza energetickú triedu (globálneho 

ukazovateľa - primárnej energie) verejnej budovy ku dňu predloženia ŽoNFP a 

taktiež predpokladanú energetickú triedu (globálneho ukazovateľa - primárnej 

energie) verejnej budovy po ukončení realizácie projektu.  

 

Pri environmentálnom hodnotení verejnej budovy žiadateľ uvádza údaje v súlade s 

prílohou č. 15 ŽoNFP Energetický audit.  



Bratislava, 10.3.2017 

V rámci enviromentálneho hodnotenia nesmie dôjsť v predmetnej lokalite k 

zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným 

stavom. 

 

Enviromentálne ukazovatele: 

  „Ročná produkcia plynných org. zlúčenín“ a  

  „Ročná produkcia PM 2,5“   

Žiadateľ nevypĺňa. Uvedené ukazovatele budú z prílohy č.14 ŽoNFP odstránené.  

 
 Enviromentálny ukazovateľ „Ročná produkcia PM 10“ žiadateľ uvádza len v 

prípade, ak je predmetom projektu obstaranie zariadení na biomasu. 

 

 Ukazovateľ „Účinné (efektívne) systémy centralizovaného zásobovania 

teplom“ upozorňujeme žiadateľov, že v prípade ak dôjde k odpojeniu od 

účinných (efektívnych) systémov CZT, uvedený projekt bude v rozpore s 

príslušnou národnou legislatívou. 

 

 Pri ukazovateli „Preukázanie využiteľnosti verejnej budovy verejným 

sektorom “ si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v prípade ak verejnú 

budovu nebude preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor, bude 

projekt neoprávnený. 

 

 



Príloha č. 15 Energetický audit 
V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu 

energetického auditu s návrhmi vhodných opatrení a vyčíslením potenciálu úspor energie 

vypracovaného odborne spôsobilou osobou.  

 

Energetický audit verejnej budovy, musí obsahovať posúdenie súčasných technických systémov v 

budove, tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií, návrh opatrení na obnovu budovy, 

opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu 

úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.  

 

Energetický audit musí byť spracovaný pre každú budovu, resp. ak energetický audit je 

vyhotovovaný pre viacero budov, musí obsahovať návrh opatrení a ich zhodnotenie pre každú 

auditovanú budovu. 

 

Energetický audit má odporúčací charakter a nepredstavuje obmedzujúci rámec pre realizačný 

projekt opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, resp. na zníženie energetickej 

náročnosti budov. Realizačný projekt je nevyhnutné vykonať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a inými zmluvne dohodnutými požiadavkami.  

 

Bratislava, 10.3.2017 



https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8910/odporucania-

na-spracovanie-energetickeho-auditu-verejnej-budovy/ 

Bratislava, 10.3.2017 



Príloha č. 16 Potvrdenie miestneho inšpektorátu práce 

V rámci tejto prílohy žiadateľ predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu 

potvrdenia miestne príslušného inšpektorátu práce alebo príslušného orgánu inšpekcie 

práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

podľa § 2 Zákona o nelegálnej práci. 

Toto porušenie nesmelo nastať za obdobie predchádzajúcich piatich rokov ku dňu 

vydania tohto potvrdenia, pričom uvedený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace 

ku dňu predloženia ŽoNFP. 

 

Príloha č. 17 Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska 
plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné 
prostredie 

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá originál alebo úradne osvedčenú 

kópiu jedného z nasledovných výstupov z procesu posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti/zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov:  

 platné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej 

zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov alebo 

 

Bratislava, 10.3.2017 



 rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena 

navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je žiadateľ 

povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti), 

alebo  

 rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní 

vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu 

vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo 

 vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena 

navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov. Z dokumentu vyjadrenia musí byť jednoznačne 

identifikovateľné, že vyjadrenie príslušného orgánu je vydané k navrhovanej 

činnosti/zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom ŽoNFP (tj. musí obsahovať 

identifikáciu navrhovanej činnosti/zmeny navrhovanej činnosti (projektu), parametre 

navrhovanej činnosti (príp. popis aktivít projektu), ktoré boli predmetom posúdenia, 

lokalizáciu navrhovanej činnosti (projektu) a vyjadrenie príslušného orgánu 

k navrhovanej činnosti/zmene navrhovanej činnosti). 

 

 
Bratislava, 10.3.2017 



 

 

 

 

Ak je výstup z procesu posudzovania vplyvov činnosti, resp. jej zmeny na životné 

prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (uvedené vyššie ako písm. a) 

alebo písm. b) zverejnený na webovom sídle www.enviroportal.sk, žiadateľ nie je 

povinný predkladať dokument z procesu posudzovania vplyvov na životne 

prostredie, ale v rámci Prílohy č. 2 – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa vyhlási, 

že predmetné dokumenty sú zverejnené na webovom sídle www.enviroportal.sk. 

Bratislava, 10.3.2017 
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Príloha č. 18 Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti 
dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 

 

Realizácia aktivít projektu žiadateľa nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia 

patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Túto skutočnosť je 

žiadateľ povinný preukázať jedným z nasledovných dokumentov: 

 

- pri projekte, pri ktorom realizácia aktivít priamo zasahuje na územia patriace do 

európskej sústavy chránených území Natura 2000, alebo pri ktorom je pravdepodobné, 

že môže mať samostatne alebo s iným plánom alebo projektom na tieto územia 

významný vplyv, žiadateľ predkladá: 

  odborné stanovisko (formou rozhodnutia) okresného úradu v sídle kraja vydané 

podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu 

projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000, 

pričom zo stanoviska musí byť zrejmé, že aktivity projektu/projekt pravdepodobne 

nebude mať  významný nepriaznivý vplyv na územia patriace do európskej sústavy 

chránených území Natura 2000; 

   

 

 Bratislava, 10.3.2017 



- pri projekte, pri ktorom realizácia aktivít nezasahuje na územia patriace do európskej 

sústavy chránených území Natura 2000, resp. pri ktorom je pravdepodobné, že realizácia 

aktivít nemôže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na 

tieto územia významný vplyv, žiadateľ predkladá: 

 

-  vyjadrenie  okresného úradu  podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny k 

plánovanej činnosti, pričom z vyjadrenia musí byť zrejmé, že projekt nenapĺňa znaky 

plánu a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať  vplyv na územia patriace do európskej 

sústavy chránených území Natura 2000, 

 

Zároveň z obsahu dokumentu musí byť jednoznačne identifikovateľné, že vyjadrenie sa 

týka projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP (t.j. vyjadrenie musí obsahovať identifikáciu 

projektu, popis (charakteristiku a parametre) navrhovanej činnosti (príp. popis aktivít 

projektu), ktorá bola predmetom vyjadrenia, lokalizáciu navrhovanej činnosti (projektu), 

a to až na úrovni parciel, ak je to potrebné pre posúdenie navrhovanej činnosti (projektu) 

a vyjadrenie príslušného orgánu k navrhovanej činnosti (projektu).  

 

 

 

Bratislava, 10.3.2017 



 

 

Predloženie prílohy je nerelevantné pre žiadateľov, ktorí v rámci prílohy č. 17 

ŽoNFP predkladajú platné záverečné stanovisko, resp. rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania; t.j. títo žiadatelia prílohu č. 18 vôbec nepredkladajú (nakoľko 

vyjadrenie príslušného orgánu  bolo vydané v rámci zisťovacieho konania, resp. 

povinného hodnotenia). 

Bratislava, 10.3.2017 



4. Najčastejšie nedostatky 

 

 
Najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky identifikované  

v rámci administratívnej kontroly: 

 

• Častý nesúlad medzi verejným obstarávaním  

a  rozpočtom projektu; 

 

• Nesúlad merateľných ukazovateľov v žiadosti o NFP s 

Energetickým hodnotením projektu, resp. energetickým auditom 

 

• Neúplnosť žiadostí o NFP, ktorých predmetom je viac budov; 

 

• Nesúlad žiadosti medzi ITMS2014+ a písomnej formy žiadosti o 

NFP; 

 

• Verejné obstarávania – termíny; nevyhlásenie. 

 

Bratislava, 10.3.2017 



Najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky identifikované  

v rámci odborného hodnotenia: 

 
• Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa - preukázanie kapacity 

žiadateľa na riadenie projektu v rámci ŽoNFP, 

 

• Energetické hodnotenie – pre všetky miesta spotreby energie v budove, a 

uviesť zatriedenie budovy do energetickej triedy podľa celkovej potreby 

energie a podľa globálneho ukazovateľa energie - primárna energia; 

 

• Finančná analýza projektu – projekty do 1 milióna  EUR nepredkladajú, 

projekty nad 1 mil. EUR nesprávne vyplnená 

 

• Prekročenie finančných limitov 

Bratislava, 10.3.2017 



Diskusia 

 

 

 

Bratislava, 10.3.2017 
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