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Výstavba zariadení využívajúcich biomasu 

prostredníctvom rekonštrukcie a 

modernizácie existujúcich energetických 

zariadení na báze fosílnych palív 



Operačný program:  Kvalita životného prostredia 

Špecifický cieľ:  4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných  

   zdrojov energie na hrubej konečnej  

   energetickej spotrebe SR 

Fond:    Európsky fond regionálneho rozvoja 

Poskytovateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR 

   zastúpené SIEA 

Indikatívna výška finančných prostriedkov:  22 500 000 € 

Dátum vyhlásenia:     27. december 2017 



Žiadateľ 

Zdroj 

financovania 

NFP 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŽP 

z celkových 

oprávnených 

výdavkov projektu v 

% (NFP) 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v 

% 

Malý podnik, 

stredný podnik a 

veľký podnik  

EFRR 60 40 

Financovanie projektu  

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie  



Žiadateľ 

Zdroj 

financovania 

NFP 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŽP 

z celkových 

oprávnených 

výdavkov projektu v 

% (NFP) 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v 

% 

Subjekty ústrednej 

správy 

EFRR + štátny 

rozpočet 
100 0 

Ostatné subjekty 

ústrednej správy 

EFRR + štátny 

rozpočet 
95 5 

Financovanie projektu  

Intenzita pomoci pre subjekty mimo schémy štátnej pomoci  



Žiadateľ 

Zdroj 

financovania 

NFP 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŽP 

z celkových 

oprávnených 

výdavkov projektu v 

% (NFP) 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v 

% 

Subjekty územnej 

samosprávy 

EFRR + štátny 

rozpočet 
95 5 

Neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne 

prospešné služby 

EFRR + štátny 

rozpočet 
95 5 

Združenia fyzických 

a/alebo 

právnických osôb 

EFRR + štátny 

rozpočet 

 
90 10 

Financovanie projektu  



o schvaľovanie žiadostí o NFP - systémom hodnotiacich kôl 

 

o možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP 

(žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO kedykoľvek 

počas trvania otvorenej výzvy) 

 

Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP  

Termín uzavretia     

hodnotiaceho kola 1 

Termín uzavretia      

hodnotiaceho kola 2 

Termín uzavretia      

hodnotiaceho kola n 

31.03.2018 30.06.2018 

 

v intervale 3 mesiacov 

od termínu uzavretia 

predchádzajúceho   

hodnotiaceho kola 



2. Podmienky poskytnutia 

príspevku 



1.  Právna forma 
 

 oprávnení žiadatelia v rámci schémy ŠP OZE: 

hospodársky aktívne fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené 

na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.: 

1. osoby zapísané v obchodnom registri;  

2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia;   

3. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia 

podľa osobitných predpisov, t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o 

fungovaní EÚ; 

pričom vznikli skôr ako 1.1.2017. 

V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí 

oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať podmienku, že od 01.01.2017 nedošlo k 

pozastaveniu prevádzkovania živnosti. 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú malé a stredné podniky 

(MSP) a veľké podniky. 



 

 oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci: 

1. subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne 

príspevkové organizácie;  

2. ostatné subjekty ústrednej správy – verejné vysoké školy a subjekty 

vedené 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;  

3. subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi 

zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;  

4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;  

5. združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené 

za účelom vykonávania hospodárskej činnosti. 



 

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne 

príslušným daňovým úradom 

3. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 

4. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení  

5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 

reštrukturalizačné konanie, nie  je v konkurze alebo v 

reštrukturalizácii - podmienka sa nevzťahuje na subjekty uvedené v § 2 

zákona o konkurze a reštrukturalizácii.  

 
 

Žiadateľ je povinný za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky 

poskytnutia príspevku predložiť prílohu č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné 

vyhlásenie žiadateľa. 
 



 

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 
  

  podmienka sa nevzťahuje na štátne rozpočtové organizácie 
 

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 
 

 podmienky pre určenie – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 

 na účely tejto výzvy sa podnikom v ťažkostiach rozumie aj obec/vyšší 

územný celok v nútenej správe v zmysle § 19 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

 splnenie sa preukzauje prílohou č. 2 ŽoNFP Účtovnou závierkou za 

referenčné obdobie a Prílohou č. 3 Test podniku v ťažkostiach 

 podmienka sa nevzťahuje na štátne rozpočtové organizácie 
 

 
 

 

 
 



8.     Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 
 

 žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne na 

spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu 

 splnenie sa preukzauje Prílohou č. 4 ŽoNFP Dokumenty preukazujúce 

finančnú spôsobilosť žiadateľa 

9. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na 

základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za 

neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom 
 

10. 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 

 

 splnenie sa preukzauje Prílohou č. 17 ŽoNFP Uznesenie (výpis z 

uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej 

územnoplánovacej dokumentácie 

 
 



 

11. 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 

EÚ, 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 - 

splnenie sa preukazuje Prílohou č. 5 ŽoNFP – Výpis z registra trestov fyzickej 

osoby   

 

12. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným 

rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 

alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného 

predpisu 
 

 podmienka sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá podniká na základe 

živnostenského oprávnenia 

 podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 5 zákona o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb 

 

 
 



13. Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa osobitného predpisu 

 podmienka sa nevzťahuje na tie fyzické osoby a na právnické osoby, 

ktoré sú vymedzené v § 2 zákona o registri partnerov verejného sektora 

14. Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny 

 podmienka sa vzťahuje na subjekty súkromného sektora s 

hospodárskou činnosťou v rámci schémy ŠP OZE 

 podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky 

podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne 

podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky 

neaktívnu firmu) - splnenie uvedených podmienok sa overí 

prostredníctvom ukazovateľov:  

1. Pomer tržieb k celkovým aktívam vypočítaného ako podiel tržieb 

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

celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku.  

2. Pomer celkových aktív k výške celkových oprávnených 

výdavkov žiadateľa vypočítaného ako podiel hodnoty celkového 

majetku podniku (suma všetkých aktív) a výšky celkových 

oprávnených výdavkov žiadateľa. 

 
 

 

 
 



15.  Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom 

rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických 

zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze 

fosílnych palív.  

Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré 

svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej 

aktivity a ktoré zároveň spĺňajú nasledovné podmienky:  
 

 Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického 

auditu - účelový energetický audit minimálne v rozsahu 

oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 

ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej 

efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je 

oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne 

identifikovateľná.  

 
 



 V súvislosti s poskytnutím podpory na inštaláciu kotlov na biomasu 

budú podporované nízkoemisné zariadenia. 

 Podporené budú projekty, v ktorých bude fosílne palivo, s 

výnimkou zemného plynu, nahradené tuhou drevnou biomasou.  

 Projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva 

potrebného na zapaľovanie, nahradí biomasou nie sú oprávnené 

na podporu. 

V prípade poskytnutia pomoci veľkým podnikom je potrebné 

zabezpečiť, aby finančný príspevok z EŠIF neviedol k 

podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci 

EÚ. 

 
 



16. Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred 

predložením ŽoNFP 
 

 žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením 

ŽoNFP 

 

17. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

 v súlade s podmienkami oprávnenosti v zmysle Príručky k oprávnenosti 

výdavkov pre DOP OP KŽP 1.9 a v súlade s podmienkami v Prílohe č. 4 

Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov a v súlade s podmienkami 

upravenými v Schéme štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných 

zdrojov energie (ak relevantné) 

 výdavky na investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 

predstavujú oprávnené výdavky vtedy, keď ich možno v celkových investičných 

výdavkoch identifikovať ako osobitnú investíciu, napríklad ako ľahko 

identifikovateľný prídavný komponent už existujúceho zariadenia a tieto 

výdavky súvisia s energiou z obnoviteľných zdrojov 

 
 

 

 

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


Oprávnené výdavky 
 

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

Skupina 013 – Softvér 

 nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku 

nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu do výšky max. 10 % 

celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie je 

súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak je zakúpený 

samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia  

 Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 – Stavby 

 stavebné práce súvisiace s:  

- výstavbou zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom 

rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s 

maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív;   

- výdavkami na inštaláciu zariadení na využívanie drevnej biomasy (ak 

nie sú obstarávané samostatne),  

 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov;  

 odborný autorský dohľad do výšky stanovených percentuálnych limitov.  

 



 

 

 

 
 

 

 

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 

vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia obsluhy (ak 

relevantné), ktoré súvisia s výstavbou zariadení využívajúcich biomasu 

prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických 

zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív, 

v prípade, že verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného 

zariadenia) sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác; 

 modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia (ktoré nie sú súčasťou stavby), ktoré súvisia s  výstavbou zariadení 

využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie 

existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 

MW na báze fosílnych palív 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trieda 51 – Služby 

Skupina 518 – Ostatné služby - skupina výdavkov je oprávnená výlučne v prípade 

žiadateľa, na ktorého sa nevzťahuje SŠP OZE. T.j. je neoprávnená pre malé, stredné a veľké 

podniky 

 revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej 
prevádzky (ak nie sú tieto služby súčasťou výdavkov v skupine 021 alebo 022); 

 riadenie projektu – externé (nepriame výdavky) vykonávané externým 

subjektom vybraným v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby), a 

to do výšky stanoveného finančného limitu a zároveň stanoveného 

celkového percentuálneho limitu pre nepriame výdavky (3 % pre investičné 

projekty)  

 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo 

plagátu  (nepriame výdavky) do výšky stanovených finančných limitov;  

 výdavky na publikovanie článkov o projekte (nepriame výdavky) do výšky 

stanoveného finančného limitu  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trieda 52 – Osobné výdavky 

Skupina 521 – Mzdové výdavky  

 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s 

riadením projektu – interné (nepriame výdavky) do výšky stanoveného 

finančného limitu - neuplatňuje sa pre žiadateľov v rámci schémy ŠP OZE;  

 odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru bezprostredne 

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

stanoveného finančného limitu – neuplatňuje sa pre žiadateľov v rámci 

schémy ŠP OZE 

 

 

Trieda 90 – Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva  

Skupiny 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky  

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami 

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

práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, 

pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich 

možné predvídať). 



Finančné limity pre vybrané výdavky  
 

 

 v prípade výdavkov/skupín výdavkov, pre ktoré sú stanovené finančné 

limity, sú výdavky oprávnené iba do výšky stanoveného limitu. Akékoľvek 
prekročenie stanovených limitov bude považované za neoprávnené 
 

 

 

Typ zariadenia 

Investičná náročnosť na jednotku 

inštalovaného výkonu  

[EUR/MW]  

Energetické zariadenie na využívanie 

biomasy na výrobu tepla (tuhá drevná 

biomasa)  

1 580 000  

Energetické zariadenie na využívanie 

biomasy na kombinovanú výrobu 

elektriny a tepla (tuhá drevná biomasa) 

3 950 000  



 

18. Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty 

 generujúce príjem 

 projekty oprávnené na spolufinancovanie v rámci tejto výzvy sú 

projektmi, ktoré vytvárajú príjem (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 

 finančnú analýzu projektu nepredkladajú žiadatelia ako súčasť 

žiadosti o NFP v prípade projektov, ktorých celkové oprávnené 

výdavky sú nižšie ako 1 mil. EUR 

 

19. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

 žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území (celé 

územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský 

kraj) 

 



20.Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

 

 Kritériá pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného 

prostredia , verzia 2.1 

 

V rámci hodnotiacich kritérií budú zohľadnené nasledujúce usmerňujúce 

zásady výberu projektov: 

 budú podporené iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné 

vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v 

danej oblasti 

 projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť 

(Value for Money principle) 

 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 

 zvýhodnené budú projekty, ktoré budú realizované na území aspoň 

jedného z okresov zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých 

okresov  

 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/


 

 zvýhodnené budú projekty využívajúce odpadnú biomasu 

 zvýhodnené budú projekty, ktorých realizácia bude viesť k vyššiemu 

využitiu tepla v zariadeniach KVET 

 podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre 

redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia 

 uprednostňované budú projekty s najvyšším príspevkom k 

znižovaniu emisií PM do ovzdušia a projekty s najvyššou 

energetickou účinnosťou premeny energie 

 zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty 

investičných výdavkov na produkciu energie (EUR/MWh), a 

projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty investičných výdavkov 

na predpokladaný objem úspory skleníkových plynov 

(EUR/CO2) 

 

 

 



 

 podpora bude podmienená preukázaním súladu s kritériami 

udržateľnosti využívania biomasy 

 v súvislosti s poskytnutím podpory na inštaláciu kotlov na biomasu 

budú podporované nízkoemisné zariadenia v súlade s 

požiadavkami smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich 

látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, alebo v 

súlade s navrhovaným nariadením Komisie, ktorým sa vykonáva 

smernica 2009/125/ES33, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 

kotlov na tuhé palivo, pričom budú podporované zariadenia s 

vyššou energetickou účinnosťou 

 podpora bude podmienená existenciou energetického auditu, na 

základe ktorého v procese hodnotenia dôjde k overeniu:   

• výpočtov plánovaného objemu výroby energie,  

• výpočtov úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente 

CO2,  

• technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení 
 



 

Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu 

SO overuje hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu v procese odborného 

hodnotenia (hodnotiace kritérium č. 4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov 

projektu) prostredníctvom nasledovných nástrojov: 

 finančné limity;  

 prieskum trhu;  

 zrealizované verejné obstarávanie;  

 ďalšie nástroje na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov 

(napr. stavebný rozpočet projektu vypracovaný oprávnenou 

osobou, znalecký alebo odborný posudok) 
 

Výberové kritériá - iba v prípade, keď nie je možné podporiť všetky žiadosti o 

NFP, ktoré splnili kritériá OH v príslušnom hodnotiacom kole  

 zohľadnený inštalovaný výkon zariadenia, pričom zvýhodnené budú 

zariadenia s nižším výkonom 

 nákladovú efektívnosť (Value for Money principle) 



21. Podmienka relevantného spôsobu financovania 
 

V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby financovania: 

 refundácia, 

 predfinancovanie, 

 kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania, 

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok 

 

22. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo 

 schém štátnej pomoci/pomoci de minimis 
 

 aplikujú sa prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na podporu 

využívania obnoviteľných zdrojov energie 

23. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a  

 nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 

 predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

 



24. Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  
 

 žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať verejné 

obstarávania na všetky hlavné aktivity projektu, ktoré budú 

realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie 

tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených 

výdavkov projektu.  
 

 žiadateľ nie je povinný začať ku dňu predloženia ŽoNFP verejné 

obstarávanie na:   

- podlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude 

žiadateľ realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska   

- zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO 

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

VO 



25. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy 

a povolenia na realizáciu aktivít projektu  

 Dlhodobý majetok (napr. energetické zariadenia, rozvody 

energie), ktorý je nadobudnutý, zrekonštruovaný, zhodnotený 

alebo inak spolufinancovaný z NFP poskytnutého v rámci tejto 

výzvy musí byť počas celej doby realizácie hlavnej aktivity 

projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu, vo výlučnom 

vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve 

alebo v kombinácii týchto vzťahov. Takýto majetok nemôže byť 

v podielovom vlastníctve žiadateľa ani v nájme žiadateľa.  

 

 Žiadateľ musí mať zároveň 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, umiestnenia zariadenia a pod.).  



 

 takéto pozemky/stavby môžu byť vo výlučnom vlastníctve, 

bezpodielovom alebo podielovom spoluvlastníctve, v nájme 

žiadateľa alebo v kombinácii týchto vzťahov 

 ak realizácia projektu zasahuje do cudzej veci, žiadateľ je 

povinný preukázať k tejto veci iné právo, ktoré oprávňuje 

žiadateľa k realizácii projektu 

 

 podmienky musí spĺňať počas realizácie projektu a zároveň 

počas obdobia udržateľnosti projektu 

 

 Ak relevantné - žiadateľ je povinný 

disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu 

vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné 

povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie 
 



 

26. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v 

oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie   

 projekt musí byť v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie ustanovenými 

zákonom o posudzovaní vplyvov 

 príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu projektu s negatívnym 

vplyvom na životné prostredie 

 v prípadoch zmien v navrhovanej činnosti je povinné vykonanie 

opätovného posudzovania  

 

27. Oprávnenosť 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 



 

28. Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi  

 projekt musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný 

rozvoj a podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia; 

 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“. 

 

29.      Maximálna a minimálna výška príspevku 

 minimálna výška NFP - 100 000 EUR 

 maximálna výška NFP - 3 000 000 EUR 

 v súvislosti so Schémou štátnej pomoci na podporu využívania 

obnoviteľných zdrojov energie je maximálna výška príspevku na 

jeden podnik a jeden investičný projekt na opatrenia na ochranu 

životného prostredia stanovená na 15 mil. EUR 

 



30. Časová oprávnenosť realizácie projektu 

 v rámci výzvy je stanovená maximálna dĺžka realizácie projektu na 24 

mesiacov 

31. Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania 

merateľných ukazovateľov projektu  
 

 žiadateľ je povinný kvantifikovať prostredníctvom merateľných 

ukazovateľov projektu, výsledky realizácie aktivít projektu - prílohu č. 3 

výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu; 

 príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa uvádza zoznam iných údajov 

a spôsob určenia plánovanej hodnoty týchto údajov; 

32. Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP 

s rovnakým predmetom projektu v prípade neukončeniu 

schvaľovacieho procesu 
 žiadateľ nie je oprávnený opätovne predložiť ŽoNFP v rámci výzvy v 

prípade, ak tá istá ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu už bola 

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

tej istej ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu, ktorú žiadateľ plánuje 

predložiť ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a 

stále prebieha konanie o predmetnej ŽoNFP 
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