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I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

1. Právna forma 

 FO alebo PO podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka,  

 podnikajúce v Priemyselných odvetviach a v Službách 

nadväzujúcich na tieto odvetvia,  

 oprávnený predmet podnikania ustanovený v príslušnom registri 

najneskôr k 1. januáru 2015, 

 oprávnení žiadatelia - mikropodniky, malé  a stredné podniky  

 

 

 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

2. Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach 

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, t. j. nesmie mať daňové 

nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku  

 schválený splátkový kalendár sa nepovažuje za splnenie podmienky 
 

 

3. Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotnom 

poistení 

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v 

žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie 

v SR 

 schválený splátkový kalendár (povolenie splátok dlžných súm) sa 

nepovažuje za splnenie podmienky 

 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

4. Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení  

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane 
príspevkov na starobné dôchodkové poistenie), 

 schválený splátkový kalendár (povolenie splátok dlžných súm) sa 

nepovažuje za splnenie podmienky 
  

 

5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné 

konanie, reštrukturalizačné konanie, nie  je v konkurze alebo v 

reštrukturalizácii 

 vzťahuje sa aj na konania začaté a neukončené podľa zákona č. 

328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní  

 zahŕňa aj prípady zastavenia konkurzného konania/zrušenia 

konkurzu z dôvodu nedostatku majetku  

 
 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 
  

 

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 

 podmienky pre určenie – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 
 

8. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

 žiadateľ má zabezpečené finančné zdroje minimálne vo výške 

rozdielu COV a žiadaného NFP 
 

 

9. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci 

na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za 

neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom 

 

 
 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

10. 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 TČ korupcie, za TČ poškodzovania 

finančných záujmov EÚ, za TČ legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti, za TČ založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny, alebo za TČ machinácie pri VO a verejnej 

dražbe  
 

11.  Podmienka, že žiadateľ, ktorým je PO, nemá právoplatne 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ 

alebo trest zákazu účasti vo VO podľa osobitného predpisu 

 

 

 
 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

12. Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa osobitného predpisu 

 žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

najneskôr do momentu poskytnutia súčinnosti podľa § 25 ods. 4 

zákona o príspevku z EŠIF v prípade vydania rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP, ak sa naňho takáto povinnosť bude vzťahovať 

 

13. Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny 

 2 subpodmienky splnené kumulatívne 

A. Majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti 

projektu 

B. Podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

13. Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny 
 

A. Majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti 

projektu:  

 Ukazovateľ: Pomer celkových aktív k výške COV žiadateľa = 

 podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých 

 aktív) a výšky COV žiadateľa = min. 0,64 

  

B. Podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu:  

 Ukazovateľ: Pomer tržieb k celkovým aktívam = podiel tržieb 

(súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb) a 

hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku = 

min. 0,21  

  

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

o oprávnené aktivity: 

 A.    Zabezpečenie energetických auditov v MSP 

 B.     Implementácia opatrení z energetických auditov 
 

Oprávnený projekt – realizácia oboch oprávnených aktivít (po realizácii 
hlavnej aktivity A musí prísť k realizácii hlavnej aktivity B)  

 
 

 A.    Zabezpečenie energetických auditov v MSP 
 

o vykonanie energetického auditu odborne spôsobilou osobou, výsledok 
- písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list
  

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

                B.    Implementácia opatrení z energetických auditov 
 

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

o zníženie spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných 
objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich 

realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení 
vyplývajúcich z energetického auditu: 

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných 
konštrukcií 

 rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných 
systémov, systémov prípravy teplej vody 

 rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove 

 

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

o Projekty opatrenia č. 1 musia spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

 projekt sa vzťahuje výlučne stavebné objekty, ktoré sú skutočne 

využívané a zapísané v katastri nehnuteľnosti ako  

• Priemyselná budova,        

• Administratívna budova 

 ku dňu predloženia ŽoNFP sú využívané na výkon vlastnej 

podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory – 

Sekcia C Priemyselná výroba SK NACE Rev. 2 a budú využívané 

na tento účel aj v čase udržateľnosti projektu a nedôjde k zmene 

účelu využitia budovy;  

 opatrenia na úsporu energie v administratívnej budove - v súlade 

s požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov 

 

 
  



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

                B.    Implementácia opatrení z energetických auditov 
 

2.  rekonštrukcia a modernizácia existujúcich EZ za účelom zvýšenia 

EÚ a zníženia emisií skleníkových plynov 

 zariadenia na využitie OZE 

 zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla 

o rekonštrukcia a modernizácia energetických zariadení spaľujúce  

palivá - podporované len nízkoemisné zariadenia v súlade so 

Stratégiou pre redukciu PM10, 

o projekt, ktorého súčasťou je spaľovacie zariadenie na využívanie 

biomasy - súlad s kritériami udržateľnosti jej využívania, 

o projekty na výrobu/využívanie bioplynu a biometánu nebudú 

podporené, 

o malá vodná elektráreň – súlad so Smernicou EP a Rady č. 

2000/60/ES 

  

 

 

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

                B.    Implementácia opatrení z energetických auditov 
 

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu 

stlačeného vzduchu 
 

4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických 

a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v 

oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby 

energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť 

realizované iba v kombinácii s inými opatreniami) 
 

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. 

rozvodov energetických médií 

 

 

 

 

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

                B.    Implementácia opatrení z energetických auditov 
 

6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia 

priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na 

zníženie spotreby elektriny v podniku 
 

7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych 

energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na body 1 až 6) 

 
 

 

 

 
 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

 

Všeobecné zásady vecnej oprávnenosti aktivít projektu 
 

 aktivita B sa vzťahuje na majetok vo vlastníctve žiadateľa 

a/alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve a žiadateľ ho využíva 

pri svojej podnikateľskej činnosti a bude ho využívať najmenej 

počas doby udržateľnosti projektu 
 

 realizácia opatrení aktivity B sa musí týkať činností v oprávnených 

odvetviach podpory – Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 

 

 oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre 
redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

 

Všeobecné zásady vecnej oprávnenosti aktivít projektu 
 

 v rámci aktivity B budú podporené len také opatrenia, pre ktoré 

je v predloženom energetickom audite posúdený súčasný stav 

majetku, t. j. od realizácie energetického auditu neprišlo k 
zmenám, ktoré významne ovplyvňujú energetickú náročnosť 

alebo energetickú účinnosť 
 

 predmetom podpory nebude náhrada existujúcich výrobných 

strojov, prístrojov a technológií za nové energeticky efektívnejšie 
 

 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

15. Podmienka oprávnenosti začatia a skončenia realizácie 

hlavných aktivít 
 

 v prípade aktivity A – oprávnenie začať realizáciu hlavnej aktivity 

projektu najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP 
 

 v prípade aktivity B – oprávnenie začať realizáciu hlavnej aktivity 

projektu po predložení ŽoNFP 
 

 začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu - kalendárny deň 
vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo 

nadobudnutia účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, ak 

nebola vystavená objednávka v súvislosti s oprávnenými výdavkami 

projektu 
 

 prípravné práce pred realizáciou prác na projekte, ako napr. 

získavanie povolení sa nepokladá za začatie prác 
 

 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

 výdavky projektu musia v súlade s podmienkami oprávnenosti   

• Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 

projekty OP KŽP 1.8  

• Prílohy č. 4 Výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
 

 v rámci aktivity B sú oprávnené iba výdavky na opatrenia 

týkajúce sa výlučne činností v oprávnených odvetviach podpory 

– Sekcia C Priemyselná výroba SK NACE Rev.2 
 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Oprávnené výdavky 
 

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

Skupina 013 – Softvér 

 nákup softvéru do výšky max. 10 % z COV na projekt, ak nie je súčasťou 

zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak je kúpený samostatne a nie 

je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Oprávnené výdavky 

 
 Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 – Stavby 

 stavebný dozor 

 stavebné práce súvisiace s: 

- rekonštrukciou a modernizáciou stavieb, odvozom sutiny, 

- zriadením  staveniska,  

- montážou a demontážou lešenia, 

- drobnými stavebnými úpravami súvisiacimi s opatreniami EE, 

- výdavkami spojenými s opatrením na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a 

odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okolia budovy, 



 

 

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Oprávnené výdavky 

 
 Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 – Stavby 

- výdavkami na vykurovací systém, klimatizačný a vetrací systém, systém 

prípravy teplej vody, na vybudovanie rozvodov energie, 

- výdavkami na rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia v budove, 

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie systému vonkajšieho osvetlenia 

priemyselných areálov (len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby 

elektriny v podniku),  maximálne do výšky 30 % z COV na aktivitu B, 

- ďalšie výdavky definované v Prílohe č. 4 Osobitné podmienky oprávnenosti 

výdavkov. 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Oprávnené výdavky 

 
 

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 – Stavby 

- výdavkami na inštaláciu zariadení na využívanie OZE a KVET, ak nie sú 

obstarávané samostatne, 

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie rozvodov stlačeného vzduchu 

(ak nie sú obstarávané samostatne). 

       Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

-  nákup a modernizácia prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia vrátane dodávky a montáže zariadení a 

prvého zaškolenia, ktoré súvisia so zvyšovaním energetickej účinnosti. 

 

 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Oprávnené výdavky 

 
 

Trieda 51 – Služby 

Skupina 518 – Ostatné služby 

 energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených 

aktivít projektu, do výšky 5 % z COV, 

 komplexné služby pri zavádzaní certifikovaného systému energetického 

manažérstva (ISO 50001), environmentálneho manažérstva (ISO 14000  alebo 
EMAS) vrátane prvej certifikácie.   

 

 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Neoprávnené výdavky 

 
 
 výdavky nesúvisiace so znížením energetickej náročnosti podnikov s výnimkou 

bezbariérových prístupov pri realizácii opatrení č. 1 aktivity B,  

 výdavky na nákup energeticky úspornejších výrobných strojov, prístrojov a 

technológií, 

 výdavky vynaložené pred 1. januárom 2014, 

 výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu s výnimkou výdavkov EA, 

 mzdové výdavky vlastná práca, 

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

 hotovostné platby na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, 

 príprava žiadosti o poskytnutie NFP, 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Neoprávnené výdavky 
 

 
 • výdavky spojené so zabezpečením verejného obstarávania, 

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

• výdavky na náhradu existujúcich výrobných strojov, prístrojov a technológií za 

nové energeticky efektívnejšie, 

• prípravná a projektová dokumentácia, 

• riadenie projektu, 

• nastavenie prevádzkového režimu budovy, 

• ďalšie výdavky v súlade s Prílohou č. 4 výzvy Osobitné podmienky 

oprávnenosti výdavkov. 

 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu 
 

o predstavujú opatrenia, ktoré pomáhajú získať primerané uistenie 

o tom, že výdavky na realizované projekty (resp. výdavky 

uvádzané v ŽoNFP) sú vynaložené hospodárne 
 

 Referenčné hodnoty pre opatrenie „Rekonštrukcia a 

modernizácia stav. objektov v oblasti priemyslu a služieb na to 

nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti“ 

 

 
Predmet projektu 

Referenčné 

hodnoty 

Zateplenie obvodového plášťa 85 EUR/m2 

Zateplenie strešného plášťa 70 EUR/m2 

Výmena otvorových konštrukcií 350 EUR/m2 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

Percentuálne limity na opatrenia podľa bodu 4 aktivity B 
 

 opatrenia na zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane 

energetických a environmentálnych manažérskych systémov, 

najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom 

zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov 

definovaného v rámci bodu 4 aktivity B - percentuálny limit 21% z 

COV, pričom opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii 

s inými opatreniami 
 

Finančné limity na iné opatrenia podľa bodu 7 aktivity B 

 V prípade realizácie iných opatrení, ktoré prispievajú k znižovaniu 

spotreby primárnych energetických zdrojov (bod 7 aktivity B) -  

limit na výšku COV 50 000 EUR 



IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 
 

17. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom 

území 
 

o žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území (celé 

územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský 

kraj - Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, 
Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, 

Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, 

Prešovský samosprávny kraj) 
 

 pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie 

projektu, nie sídlo žiadateľa 
 

 projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach, avšak 

vždy na oprávnenom území 



V. Kritériá pre výber projektov 
 

18. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 
 

 

Projekt musí spĺňať - Kritériá pre výber projektov Operačného 

programu Kvalita životného prostredia , verzia 2.1 

 

Hodnotiace kritériá  

o (kombinácia vylučujúcich a bodovaných hodnotiacich kritérií) 

o 13 hodnotiacich kritérií v 4 kategóriách 

o 4 vylučujúce kritéria, 9 bodovaných 

o kladné vyhodnotenie všetkých vylučujúcich hodnotiacich kritérií 

a zároveň splnenie minimálnej hranice pri bodovaných 

hodnotiacich kritériách, ktorá predstavuje 60 % z maximálneho 

počtu bodov bodovaných hodnotiacich kritérií 
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V. Kritériá pre výber projektov 
 

18. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 
 

 Výberové kritériá   

o aplikujú sa iba v prípade, že z disponibilnej alokácie určenej na 

výzvu nie je možné podporiť všetky žiadosti o NFP, ktoré splnili 

kritériá OH v príslušnom hodnotiacom kole 

o pri nastavení výberových kritérií bola zohľadnená nasledovná 

usmerňujúca zásada výberu projektov, ktorá je definovaná v OP 

KŽP: 

  projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú 

efektívnosť (princíp Value for Money) 



VI. Spôsob financovania 
 

19. Podmienka relevantného spôsobu financovania 
 

o V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby 

financovania: 

 refundácia, 

 predfinancovanie, 

 kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania, 

  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 

a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové 

obdobie 2014 – 2020 
 

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok 



VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce 

z osobitných predpisov 
 

20. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo 

schém štátnej pomoci/pomoci de minimis 
 

o aplikujú sa prostredníctvom schémy pomoci de minimis 
 

 

 

21. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a 

nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 

predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 
  

o neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní za obdobie 5 rokov predchádzajúcich predloženiu 

ŽoNFP. 



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

22. Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov 

a povolenia na realizáciu aktivít projektu  
 

o v prípade realizácie aktivity B musí byť dlhodobý majetok (napr. 

budovy, energetické zariadenia) nadobudnutý, zrekonštruovaný, 

zhodnotený alebo inak spolufinancovaný z NFP poskytnutého v rámci 

tejto výzvy počas celej doby realizácie hlavnej aktivity projektu a 

celého obdobia udržateľnosti projektu, vo výlučnom vlastníctve 

žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii 

týchto vzťahov, nemôže byť v podielovom vlastníctve žiadateľa a ani 

v nájme žiadateľa 
 

o vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu k pozemkom a 

stavbám, ktoré  sú nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu, ale 

nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho odseku (napr. pre 

účely zabezpečenia prístupu k predmetu projektu) 



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

23. Podmienka oprávnenosti verejného obstarávania na hlavné 

aktivity projektu 
 

Aktivita A 
  

 žiadateľ je oprávnený začať verejné obstarávanie na hlavnú 

aktivitu projektu najskôr dňa 01. 06. 2017  
 

 Žiadateľ je povinný pred predložením ŽoNFP nielen ukončiť verejné 
obstarávanie na hlavnú aktivitu A, t.j. uzavrieť zmluvu s úspešným 

uchádzačom ale musí aj fyzicky ukončiť realizáciu hlavnej aktivity 
 

 Kompletná dokumentáciu z VO bude predmetom kontroly VO a 
kladný výsledok tejto kontroly bude podmienkou schválenia ŽoNFP 

 



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

23. Podmienka oprávnenosti verejného obstarávania na hlavné 

aktivity projektu 
 

Aktivita B 
  

 žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať VO na všetky 

hlavné aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky a 
ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu 

 

 nie je povinný začať ku dňu predloženia žiadosti o NFP VO na: 

• podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb 

bežne dostupných na trhu, ktoré bude žiadateľ realizovať 

prostredníctvom elektronického trhoviska 

• zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  

• zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa § 1 ods. 2 až 12 zákona 

č.  343/2015 Z. z.  



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

 

23. Podmienka oprávnenosti verejného obstarávania na hlavné 

aktivity projektu 
 

 

Upozornenia: 
 

o žiadateľ je povinný pri realizácii VO na hlavnú aktivitu A a B postupovať 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, Systémom 

riadenia EŠIF a Príručkou k procesu VO OP KŽP pre oblasť podpory: 

Prioritná os 4, verzia 3.0 vrátane jej neskorších verzií 
 

o v prípade, ak žiadateľ nie je povinný začať VO ku dňu predloženia ŽoNFP, 

uvedie túto informáciu vo formulári ŽoNFP 
 

 
 

 



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

24. Podmienka súladu navrhovanej činnosti s požiadavkami v oblasti 

posudzovania vplyvov na životné prostredie  

o v prípade aktivity A – neuplatňuje sa 

o v prípade aktivity B musí byť projekt v súlade s požiadavkami v oblasti 
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

ustanovenými zákonom o posudzovaní vplyvov 

o príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu projektu s negatívnym 

vplyvom na životné prostredie 
 

 

25. Podmienka súladu projektu s požiadavkami dopadu plánov a 

projektov na územia sústavy NATURA 2000  

o v prípade aktivity A – neuplatňuje sa 

o v prípade aktivity B projekt nemôže mať nepriaznivý vplyv na územia 
patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 

 



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

 

26. Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi 

princípmi  
 

o projekt musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj 

a Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia 
 

o žiadateľ je po ukončení realizácie aktivít projektu povinný informovať 

SO, či boli voči nemu uplatnené ekonomické alebo fiškálne nástroje, 

najmä pokuty a poplatky, resp. iné sankčné mechanizmy podľa 

uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“ 



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

 

27. Maximálna a minimálna výška príspevku 
 

o minimálna výška NFP - 20 000 EUR 

o maximálna výška NFP - 200 000 EUR 

o celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie 

presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov 
 

 

28. Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu 
 

o žiadateľ je povinný ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 24 

mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (nezarátava sa čas 
trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade 

s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň ani 

čas potrebný na vykonanie kontroly VO zo strany ÚVO) 

 

 



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

 

29. Podmienka definovania merateľných ukazovateľov projektu 
 

o výsledky realizácie projektu musia byť kvantifikovateľné 

prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu 
 

o zoznam merateľných ukazovateľov projektu je stanovený v Prílohe č. 

3 výzvy 
 

o povinnosť stanovenia nenulových cieľových hodnôt relevantných 

MU. 
 



VIII.    Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

 

30. Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP 

s rovnakým predmetom projektu v prípade neukončeniu 

schvaľovacieho procesu 
 

o žiadateľ nie je oprávnený opätovne predložiť ŽoNFP v rámci výzvy 

v prípade, ak ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu 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 

o ŽoNFP 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) 



Špecifiká výzvy 
 

 

o maximálna výška NFP je 200 000 EUR,  

o podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny, 

o oprávnený žiadateľ najneskôr od 01.01.2015 podniká v priemyselných 

odvetviach a službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, 

o pri realizácii opatrenia č. 1 aktivity B musí byť stavebný objekt zapísaný 

na LV ako druh stavby: 

 Priemyselná budova  

 Administratívna budova, 

o nevyhnutnou súčasťou EA posúdenie možnosti realizácie opatrení 

formou energetických služieb,  

o predmet projektu musí byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa/ 

bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto vzťahov, 

o v rozpočte projektu je žiadateľ ku každému výdavku povinný priradiť 

typ realizovaného opatrenia,  
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