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I. Oprávnenosť žiadateľa 

 

1. Právna forma 

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

Zb. Obchodný zákonník,  

 podnikajúca v Priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na 

tieto odvetvia,  

 s oprávneným predmetom podnikania uvedenom v príslušnom registri 

najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP 
 žiadateľ – účtovná jednotka 

 mikropodnik, MSP, veľký podnik 

 

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedeným miestne 

príslušným daňovým úradom 

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach v sume vyššej ako 40 EUR 

 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

 

3. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej 

zdravotnej poisťovni v sume vyššej ako 100 EUR 

 

4. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení  

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení v sume vyššej ako 40 

EUR  

 

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

reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii 



 

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 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 trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie, 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 
 

11.  Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá 

právoplatne 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 

 

 

 
 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

12. Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného 

odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo 

subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 

2018/1046) 

 

13.   Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny 
 

 kumulatívne splnenie 2 subpodmienok: 
 

A.  Podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu:  

 Ukazovateľ: Pomer tržieb k celkovým aktívam = podiel tržieb a hodnoty 

celkového majetku podniku = min. 0,20  

 

B. Majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu:  

 Ukazovateľ: Pomer celkových aktív k výške COV žiadateľa = podiel 

hodnoty celkového majetku podniku a výšky COV žiadateľa = min. 0,60 

  

  

 
 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

 oprávnený typ aktivity: 

B.     Implementácia opatrení z energetických auditov 
 

 7 oprávnených typov opatrení vyplývajúcich z EA: 

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 stavebných objektov 
realizáciou jednotlivého alebo optimálnej kombinácie nasledovných 
podopatrení: 

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií 
 rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných 

systémov, systémov prípravy teplej vody 

 rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v objekte 

 

 
 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

 

Špecifické podmienky opatrenia č. 1 
 

 projekt sa vzťahuje výlučne na stavebné objekty, ktoré sú skutočne 
využívané a zapísané v katastri nehnuteľnosti ako druhy stavieb:  

• Priemyselná budova,        

• Administratívna budova 

 ku dňu predloženia ŽoNFP sú využívané prioritne 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 

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich EZ za účelom zvýšenia 

energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov 

  
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 (zavádzanie energetických / environmentálnych 
manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v 
kombinácii s inými opatreniami) 

  

 
  



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14.  Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

 
 

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

  
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 opatrenia 1 až 6) 

 

 

 

 
  



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

Všeobecné pravidlá aplikácie opatrení 
 

 splnenie všetkých špecifických podmienok a všeobecných pravidiel 

 v rámci opatrení zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu EZ, v 

ktorých sa spaľujú palivá alebo projekt, ktorého súčasťou je zariadenie 

na spaľovanie palív - nízkoemisné zariadenia v súlade so Stratégiou pre 

redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia 

 projekt, ktorého súčasťou je spaľovacie zariadenie na využívanie 

biomasy - preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania 

 realizácia opatrení sa vzťahuje na majetok, ktorý je vo vlastníctve 

žiadateľa a/alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve a zároveň ho 

žiadateľ využíva pri svojej podnikateľskej činnosti a bude ho využívať 

najmenej počas udržateľnosti projektu 

 realizácia opatrení - v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C 

Priemyselná výroba 

 

 

 

 
  



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

Všeobecné pravidlá aplikácie opatrení 
 

 v EA - posúdený súčasný stav energetickej náročnosti podniku alebo jeho 

časti  

 realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť podnikateľskej činnosti v 

oprávnených odvetviach - Sekcie C Priemyselná výroba 

 v prípade zmiešaného využitia predmetu projektu - oprávnené výdavky 
iba výdavky na pomernú časť predmetu projektu, ktorý sa využíva na 

výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory 

v rámci Sekcie C – Priemyselná výroba 

 poskytnutý NFP nesmie viesť k podstatnému zníženiu pracovných miest v 

danom území v rámci EÚ 

 

 

 
  



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
 

Negatívne vymedzenie opatrení 
 

 nebudú podporené opatrenia vylúčené z podpory podľa schémy pomoci, 

kapitole G Rozsah pôsobnosti; 

 nebudú podporené projekty, ktorých súčasťou je výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia vodných elektrární; 

 nebudú podporené projekty na výrobu/využívanie bioplynu a biometánu; 

 predmetom podpory nebude náhrada existujúcich výrobných strojov, 

prístrojov a technológií za nové energeticky efektívnejšie ani v prípade, že 

bude navrhovaná v energetickom audite v balíku s ostatnými opatreniami. 

 

15. Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred  

predložením ŽoNFP 

 

 
  



 

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

16.   Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 

 výdavky projektu musia v súlade s podmienkami oprávnenosti v zmysle: 

• Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 

projekty OP KŽP 2.4  

• Príloha č. 4 Výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- zoznam oprávnených výdavkov podľa jednotlivých opatrení 

- percentuálne limity, referenčné hodnoty vybraných výdavkov 

projektu 

- spôsoby určenia výšky oprávnených výdavkov; 
 

 oprávnené sú iba výdavky, ktoré sa vynakladajú na opatrenia týkajúce 

sa výlučne činností v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C 

Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 
NACE Rev. 2. 

 

 

 

 
  



 

IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 
 

17. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 
 

 Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej 

republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský 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  

 kombinácia vylučujúcich a bodovaných hodnotiacich kritérií) 

  13 hodnotiacich kritérií v 4 kategóriách 

 4 vylučujúce kritéria, 9 bodovaných 
 

Výberové kritériá   

 aplikujú sa iba ak z disponibilnej alokácie určenej na výzvu nie je možné 

podporiť všetky ŽoNFP, ktoré splnili kritériá OH v príslušnom hodnotiacom 
kole 

 

 

 

 
  



 

VI. Spôsob financovania 
 

19. Podmienka relevantného spôsobu financovania 
 

Uplatňujú sa nasledovné spôsoby financovania: 

 refundácia, 

 predfinancovanie, 

 kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania 

v súlade s pravidlami ustanovenými v dokumente 

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 
 

 uplatňuje sa schéma pomoci de minimis 

 

21. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu 

ŽoNFP 

 

22. Podmienka oprávnenosti verejného obstarávania na hlavné aktivity 

projektu 
 

 povinnosť mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené VO na všetky 

aktivity projektu (okrem výnimiek), ktoré budú realizované dodávateľsky 

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

ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu. 

 

 

 

 
  



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  
 

23. Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a 

povolenia na realizáciu aktivít projektu 

 dlhodobý majetok (napr. budovy, energetické zariadenia) 

spolufinancovaný z NFP musí byť vo výlučnom vlastníctve / 

bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa alebo v ich kombinácii  
 

 musia byť vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu k 

pozemkom a stavbám, ktoré  sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 

projektu, ale nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho odseku 

 

24. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v 

oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie 

 príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu projektu s negatívnym 
vplyvom na životné prostredie 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  
 

25. Podmienka súladu projektu s požiadavkami dopadu plánov a 

projektov na územia sústavy NATURA 2000 
 

 projekt nemôže mať nepriaznivý vplyv na územia európskej sústavy 
chránených území NATURA 2000 

 

26. Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi 

princípmi 
 

 projekt musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj a 
Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia 

 

27. Maximálna a minimálna výška príspevku 
 

 minimálna výška NFP - 20 000 EUR 

 maximálna výška NFP - 200 000 EUR 

 

 

 
  



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  
 

28. Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu 

 maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov od účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov 

 

29. Podmienka definovania merateľných ukazovateľov projektu 

 výsledky realizácie projektu musia byť kvantifikovateľné 

prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu 

 zoznam merateľných ukazovateľov projektu - Príloha č. 3 Výzvy 

 povinnosť stanovenia nenulových cieľových hodnôt relevantných MÚ 

 

30. Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým 

predmetom projektu v prípade neukončenia schvaľovacieho 

procesu 

 

 
  



 

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP 
 

Všeobecné zásady 
 

 používať vždy aktuálnu dokumentáciu k dátumu vyhlásenia výzvy 

 vždy používať formuláre upravené príslušným usmernením k výzve 

Predkladanie ŽoNFP 

 formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky prostredníctvom 
ITMS2014+ a zároveň 

 formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme, a to: 

 v elektronickej forme prostredníctvom e-schránky SIEA alebo 

 v listinnej forme v origináli 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 1 ŽoNFP  Plnomocenstvo (ak relevantné) 

Plnomocenstvo musí obsahovať minimálne: 

 označenie a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa, 

 označenie a podpis každej splnomocnenej osoby, 

 rozsah plnomocenstva, t. j. identifikácia úkonov, na ktoré sú osoby 

splnomocnené, 

 dátum udelenia plnomocenstva. 

 

Príloha č. 2 ŽoNFP  Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie 

  (ak relevantné) 

 v prípade, že nie je zverejnená vo verejnej časti registra ÚZ – predloženie 
ÚZ za referenčné účtovné obdobie 

 systém jednoduchého účtovníctva - ÚZ za posledné dve schválené 
účtovné obdobia (ak nie sú zverejnené v RÚZ) a príslušné doklady z 
účtovnej evidencie – nákladové úroky 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 3 ŽoNFP  Test podniku v ťažkostiach (záv. for.)  

 vyplnenie podľa pokynov priamo vo formulári 
 

Príloha č. 4 ŽoNFP  Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť 

  žiadateľa (záv. for. – Úverový prísľub) 

 potvrdenie z banky alebo z pobočky zahraničnej banky (napr. výpis z 

účtu, resp. doklad z komerčnej banky o disponibilnom zostatku na účte); 

 platný záväzný úverový prísľub od komerčnej banky; 

 platná úverová zmluva uzavretá medzi žiadateľom a komerčnou bankou, 

z ktorej bude zrejmé, že úver bude slúžiť na financovanie projektu 

zadefinovaného v ŽoNFP 

predložený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 

ŽoNFP 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 5 ŽoNFP  Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov / 

Výpis z registra trestov fyzickej osoby (záv. for. – 

Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov) 

Osoba disponujúca rodným číslom generovaným v SR   

 Údaje na vyžiadanie výpisu z RT / sken Výpisu z registra trestov (Výpis z RT 
– nie starší ako 30 dní ku dňu predloženia ŽoNFP) 

Osoba nedisponujúca rodným číslom generovaným v SR 

 Výpis z RT vedenom vecne príslušným štátnym orgánom, nie starší ako 3 

mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, resp. ku dňu doplnenia ŽoNFP 
 

Príloha č. 6 ŽoNFP  Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa (záv. for.) 
 

  Ukazovateľ: Pomer tržieb k celkovým aktívam = min. 0,20  

  Ukazovateľ: Pomer celkových aktív k výške COV žiadateľa = min. 0,60 

 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 7 ŽoNFP  Energetický audit  
 

 výpočet PEZ pred realizáciou opatrení 

 predpoklad úspor PEZ po realizácii opatrení 

 výpočet plánovaného objemu výroby elektriny a/alebo tepla z OZE 

 výpočet a hodnoty všetkých relevantných merateľných ukazovateľov 

 údaje a vyhodnotenie energetických vstupov a výstupov za minimálne 

3 kalendárne roky predchádzajúce výkonu EA 

 výpočet predbežných investičných výdavkov na výrobu elektriny 

a/alebo tepla (EUR/MWh) 

 výpočet úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2 

 bilancie TZL (v člení na PM10 a iné), SO2 a NOx pred a po realizácii 

projektu 

 popis technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických 

opatrení (výroba elektriny a/alebo tepla z OZE)  

 majetkovoprávny vzťah objednávateľa EA k predmetu EA 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 7 ŽoNFP  Energetický audit  
 

 predloženie relevantných dokladov fakturačných alebo prevádzkových 

meradiel alebo vyúčtovacie faktúry dodávateľov energie v členení 

podľa jednotlivých technických systémov preukazujúce:  

a) spotrebu energie  

b) náklady na energiu  

za posledné minimálne tri kalendárne roky bezprostredne predchádzajúce 

vypracovaniu EA 

 

Príloha č. 8 ŽoNFP  Projektová dokumentácia 
 

 technická správa, 

 výkresová časť, 

 rozpočet projektu podľa výkazu výmer 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 9 ŽoNFP  Dokumenty preukazujúce vysporiadanie 

majetkovo-právnych vzťahov 
 

 dlhodobý majetok nadobudnutý, zrekonštruovaný, zhodnotený alebo 

inak spolufinancovaný z NFP - počas realizácie HA projektu a obdobia 

udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo 

bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto vzťahov 
 

 pozemky a stavby nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu (napr. pre 
účely zabezpečenia prístupu k predmetu projektu, umiestnenia 

zariadenia a pod.) – vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom alebo 

podielovom spoluvlastníctve, v nájme, podnájme žiadateľa alebo v 

kombinácii týchto vzťahov, iné právo, ktoré oprávňuje žiadateľa k 

realizácii projektu 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 10 ŽoNFP  Povolenie na realizáciu projektu 
 

 právoplatné stavebné povolenie alebo 

 právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie 

stavby alebo 

 ohlásenie drobnej stavby zaslané žiadateľom na stavebný úrad a 
oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky k uskutočneniu 

drobnej stavby alebo 

 vyjadrenie miestne príslušného stavebného úradu, že predmet projektu 

nepodlieha stavebnému povoleniu ani ohláseniu drobnej stavby  

 iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa 

príslušného právneho predpisu 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 11 ŽoNFP  Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 
 

 Podrobný rozpočet projektu 

 Stanovenie výšky výdavkov: 

I. Stanovenie výšky výdavkov na základe prieskumu trhu 

a) Cenové ponuky 

b) Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu 

c) Špecifikáciu predmetu zákazky 

II. Stanovenie výšky výdavkov na základe znaleckého / odborného 

posudku 

III. Stanovenie výšky výdavkov na základe vykonaného VO / 

obstarávania 

IV. Stanovenie výšky stavebných výdavkov na základe podrobného 

rozpočtu (vo forme výkaz výmer) 

 Referenčné hodnoty 

  Value for Money 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 12 ŽoNFP  Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska 

plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania 

vplyvov na ŽP 
 

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

 rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. 
zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP 

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

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

 vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. 
zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 13 ŽoNFP  Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v 

oblasti dopadu plánov a projektov na územia 

sústavy NATURA 2000 
 

 odborné stanovisko (formou rozhodnutia) okresného úradu v sídle kraja 

vydané podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny 

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

 

Príloha č. 14 ŽoNFP  Prehľad prijatej pomoci 
 

Príloha č. 15 ŽoNFP  Vyhlásenie o veľkosti podniku 

 Modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP alebo 

 Vyhlásenie sa za veľký podnik 
 

Príloha č. 16 ŽoNFP  Technické a environmentálne ukazovatele 

 



Príloha č. 3 Výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov 



Príloha č. 4 Výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
 

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

  Skupina 013 – Softvér 

• nákup softvéru 

• nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie systémov 

energetického/environmentálneho manažérstva (Opatrenie č. 4) 

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

 Skupina 021 – Stavby 

• stavebný dozor 

• stavebné práce 

  Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

• nákup/modernizácia strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

Trieda 51 – Služby 

 Skupina 518 – Ostatné služby 

• komplexné služby pri zavádzaní certifikovaného systému 

energetického manažérstva, environmentálneho manažérstva 

(Opatrenie č. 4) 
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