
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení 
súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území 

 

FAQ aplikovateľné pre výzvu OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

 

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov: Výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53 ani príručka neriešia 
vlastníctvo k pozemkom pod budovou, pre ktorú sa majú realizovať oprávnené aktivity? 

Výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53 neustanovuje podmienky vysporiadania vlastníckych vzťahov k 

pozemkom pod budovou, pre ktorú sa majú realizovať oprávnené aktivity. Z hľadiska charakteru 

oprávnených aktivít nie sú podmienky vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pre túto výzvu 

sledované. 

  

Je možné vo výzve OPKZP-PO4-SC441-2019-53 v prípade využitia GES aby bol objekt resp. jeho časť 
prenajatá súkromnému subjektu, ktorému sa upraví výška nájomného? 

Výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53 neustanovuje žiadne podmienky týkajúce sa nájomných vzťahov k 

stavbe, ktorá je vo výlučnom vlastníctve, podielovom spoluvlastníctve alebo v správe žiadateľa v zmysle 

podmienky poskytnutia príspevku č. 21. Na základe uvedeného a pre účely tejto výzvy nie je nájom 

stavby, pre ktorú sa bude realizovať aktivita, sledovaný. 

Ďalej si dovolíme poznamenať, že úprava súkromnoprávnych vzťahov nájmu stavby vrátane výšky 

odplaty za nájom je plne v dispozičnej právomoci prenajímateľa a nájomcu. 

 

Vo výzve OPKZP-PO4-SC441-2019-53 je možná kombinácia aktivít C1 a C2: Ako treba postupovať v 
prípade, že žiadateľ plánuje realizovať aktivity C1 a C2, ale po realizácii aktivity C1 sa ukáže, že objekt 
pre danú aktivitu nie je vhodný? Resp. sa prijímateľ rozhodne, že projekt prostredníctvom GES 
nezrealizuje? 

Žiadateľ, ktorý zamýšľa realizovať obe podaktivity C1 a C2 vypracuje ŽoNFP pre obe podaktivity. To 

predovšetkým znamená, že vo formulári ŽoNFP v časti 7. Popis projektu uvedie zámer realizovať obe 

podaktivity, určí výšku oprávnených výdavkov pre obe podaktivity, určí  hodnoty merateľných 

ukazovateľov pre obe podaktivity atď. 

Ak budú splnené podmienky výzvy a súvisiacej dokumentácie poskytovateľ vydá Rozhodnutie o 

schválení ŽoNFP s výškou oprávnených výdavkov pre realizáciu oboch podaktivít. Realizácia oboch 

podaktivít sa následne zakotví v Zmluve o poskytnutí NFP, ak príde k jej uzavretiu. 

Ak žiadateľ po realizácii podaktivity C1 zistí, že žiadne opatrenie nie je možné realizovať 

prostredníctvom GES, bude povinný, v zmysle ustanovení zakotvených v čl. 6 Zmena zmluvy, iniciovať 

zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci ktorej sa odstráni povinnosť realizácie podaktivity C2. 

Dovolíme si poznamenať, že podaktivita C2 sa končí buď oznámením o výsledku VO pri zrušení 

verejného obstarávania na výber poskytovateľa GES alebo uzatvorením Zmluvy o energetickej 

efektívnosti pre verejný sektor, pričom z hľadiska oprávnenosti výdavkov na realizáciu verejného 

obstarávania sú oprávnenými iba výdavky na realizáciu jedného verejného obstarávania. 

 



Vo výzve OPKZP-PO4-SC441-2019-53 sa uvádza, že v rámci jednej ŽoNFP môže byť spracovaný iba 
jeden energetický audit – je to aj v prípade kombinácie napr. verejného osvetlenia a verejných 
budov? 

Žiadateľ predkladá iba jeden energetický audit. V rámci energetického auditu sa identifikujú jednotlivé 

predmety energetického auditu, pre ktoré sa samostatne navrhujú opatrenia energetickej efektívnosti 

vrátane posúdenia ich realizovateľnosti prostredníctvom GES. Vo Vašom prípade to znamená, že sa 

napr. samostatne posudzuje verejné osvetlenie a budova. 

Dovolíme si poznamenať, tak ako ustanovuje aj výzva, že na vypracovanie správy z energetického 

auditu v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. 

o energetickom audite. 

Pre opatrenia energetickej efektívnosti vhodné pre GES musí správa z energetického auditu obsahovať 

podklady, potrebné na vypracovanie posudku minimálne v rozsahu kapitoly 2.2 odseku 1 písm. b) bodu 

i. až x.  dokumentu „Postup pri príprave a realizácii garantovaných energetických služieb vo verejnej 

správe“, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR  

https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor. 

Ak nie je žiadne z navrhnutých opatrení realizovateľné prostredníctvom GES, musí byť táto skutočnosť 

v správe z energetického auditu riadne zdôvodnená. 

 

Koľko ŽoNFP môže vo výzve OPKZP-PO4-SC441-2019-53 podať jeden žiadateľ? 

Výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53 v časti Formálne náležitosti ustanovuje, že žiadateľ je oprávnený 

predložiť aj viacero ŽoNFP, za splnenia podmienok ustanovených vo výzve, pričom počet 

predkladaných ŽoNFP výzva nelimituje. 

 

 

FAQ aplikovateľné pre výzvy OPKZP-PO4-SC441-2017-35 a OPKZP-PO4-SC441-
2018-39 

 

Aký typ závislosti ukazovateľa si má žiadateľ zvoliť v rámci jednotlivých merateľných ukazovateľov 
definovaných výzvou? 
 
Žiadateľ zadefinuje pri vypĺňaní ŽoNFP typ závislosti projektového MU za jednotlivé aktivity voči 

hodnote za projekt ako celku, resp. závislosť aktivít voči typu aktivity a následne typu aktivity voči 

projektu ako celku. 

Stanovenú závislosť ITMS2014+ používa pre účely automatického výpočtu celkovej hodnoty MU za 

projekt berúc hodnoty z aktivít projektu. To znamená, že ide o spôsob, akým sa vypočíta celková 

hodnota ukazovateľa projektu z hodnôt ukazovateľa za jednotlivé aktivity projektu. 

Žiadateľ vyberie možnosť „SÚČET“ v súlade s inštrukciami uvedenými v Prílohe č. 1 Výzvy Formulár 

ŽoNFP, časť 10.1. Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele – súčet hodnôt projektového 

MU za jednotlivé aktivity sa rovná celkovej hodnote za projekt. 

https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor

