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Formálne náležitosti výzvy 
 

Operačný program:  Kvalita životného prostredia 

Špecifický cieľ:  4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov 
 energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej 

 energetickej spotrebe SR 

Fond:  Európsky fond regionálneho rozvoja 

Poskytovateľ:  Ministerstvo životného prostredia zastúpené SIEA 

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 10 000 000 € 

Maximálna intenzita pomoci :  MSP = 85 % 

 VP = 75 % 

Typ výzvy:  otvorená    

Dátum vyhlásenia:  22. mája 2020 

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola:  30. júna 2020 

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola:  31. augusta 2020 



Podmienky poskytnutia príspevku 
 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

V. Kritériá pre výber projektov 

VI. Spôsob financovania 

VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 
predpisoch 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

1. Právna forma 

 žiadateľ - FO alebo PO podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník:  

a) osoby zapísané v obchodnom registri, 
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 

osobitných predpisov 
 žiadateľ – účtovná jednotka (ÚZ za referenčné účtovné obdobie a jemu 

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie) 
 mikropodnik, MSP, veľký podnik 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP, (tab. č. 1 Identifikácia žiadateľa svoje identifikačné údaje), 

• Príloha č. 1 ŽoNFP – Plnomocenstvo, 

• Príloha č. 2 ŽoNFP - Účtovná závierka, 

• Príloha č. 4 ŽoNFP - Dokument preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa  



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

2. Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach 

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

 

3. Podmienka, že žiadateľ nie je 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, že žiadateľ nie je 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 

 podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 2 zákona  o konkurze a 
reštrukturalizácii 

 

 
Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP, (tab. č. tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa) 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 
 

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi  

 voči žiadateľovi nie je vykonávaná exekúcia  alebo vedený iný výkon rozhodnutia 
podľa osobitných predpisov, 

 projekt nesmie zahŕňať činnosti, ktoré boli súčasťou projektu, v prípade ktorého sa 
začalo alebo malo začať vymáhacie konanie po premiestnení výrobnej činnosti 
mimo územia SR (čl. 71 všeobecného nariadenia) 

 

 

 

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 
 podmienky pre určenie – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP, (tab. č. tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa) 

Forma preukázania  

• Príloha č. 3 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach,  

• Príloha č. 2 ŽoNFP - Účtovná závierka 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

 
8. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

 žiadateľ má zabezpečené finančné zdroje minimálne vo výške rozdielu COV a NFP 

 

 

 
9. 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 vyššie územné celky, ktoré vystupujú v projekte       

ako podnik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP, (tab. č. tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa) 

Forma preukázania  

• Príloha č. 17 ŽoNFP - Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a 
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, resp.  

• ak je uznesenie zverejnené na webovom sídle, odkaz na zverejnené dokumenty vo 
formulári ŽoNFP (tab. č. tab. č. 7.1 Čestné vyhlásenie žiadateľa), resp. 

• formulár ŽoNFP, (tab. č. tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa), ak žiadateľ nie je 
povinný mať územný plán obce 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

 
10. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe 

rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú 

so spoločným trhom 

 

 

 
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 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP, (tab. č. tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa) 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP, (tab. č. tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa), 

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



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

 
12. 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 
 Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby vymedzené v § 5 

zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

 
13. 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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP, (tab. č. tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa) 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

 
14. Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny 

 kumulatívne splnenie 2 subpodmienok: 
1. pomer tržieb k celkovým aktívam = min. 0,2  

2. pomer celkových aktív k výške celkových oprávnených výdavkov = min 0,6 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• Príloha č. 6 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

• Príloha č. 2 ŽoNFP - Účtovná závierka  



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

 
15. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu  

 oprávnené aktivity projektu: 

A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a 

modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným 
príkonom 20 MW na báze fosílnych palív;  

 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  

 musí dôjsť k náhrade (výmene) alebo k prebudovaniu (zmene) pôvodne 

existujúceho zdroja na báze fosílnych palív na zariadenie na báze OZE 

B. Výstavba zariadení na: 
• využitie slnečnej energie na výrobu tepla (podaktivita B3);  

• využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím 
tepelného čerpadla (podaktivita B4);  

• využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj 
v kombinácii s tepelným čerpadlom (podaktivita B5);  

• výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní 
odpadových vôd (podaktivita B6)  

 Podporené nebudú projekty zamerané na výstavbu zariadení na využitie vodnej 
energie a na výstavbu zariadení na využitie bioplynu a biometánu. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

 
15. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu  

 v rámci oprávnenej hlavnej aktivity B nemusí dôjsť k náhrade (výmene) pôvodne 
existujúceho zdroja na báze fosílnych palív, a teda môže dôjsť k výstavbe nového  

zariadenia na báze OZE bez potreby výmeny 
 

 súčasťou ŽoNFP musí byť energetický audit, ktorý bol u žiadateľa vypracovaný 
energetickým audítorom,  na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti 
energetickej efektívnosti a využívania OZE 

 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   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP, v rámci ktorého sa špecifikujú hlavné aktivity a podaktivity; 

• formulár ŽoNFP (tab. 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa); 

• Príloha č. 7 ŽoNFP – Energetický audit; 

• Príloha č. 8 ŽoNFP – Projektová dokumentácia;  

• Príloha č. 9 ŽoNFP – Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych 
vzťahov; 

• Príloha č. 16 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele; 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

 
16. Podmienka oprávnenosti začatia a skončenia realizácie hlavných aktivít 

 žiadateľ je oprávnený začať realizáciu hlavnej aktivity projektu najskôr dňom 
vyhlásenia výzvy 

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu: 
• začatie stavebných prác, alebo 
• vystavenie prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru, alebo nadobudnutiu 

účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru, alebo 
• začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu, alebo 
• začatie realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej aktivity 

 žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých  oprávnených aktivít projektu 

pred predložením ŽoNFP 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 9 Harmonogram realizácie aktivít); 

• formulár ŽoNFP (tab. 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa); 



 

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

 
17. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené  

 výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti v zmysle: 
• Schémy pomoci de minimis (Príloha č. 6 výzvy); 

• Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP 
2.4; 

• Prílohy č. 4 Výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov: 
- zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov; 
- percentuálne limity; 
- maximálne hodnoty pre výdavky projektu (EUR/MW); 
- spôsob určenia výšky OV v prípade zmiešaného využitia predmetu 

projektu 
 oprávnenými výdavkami sú iba výdavky na vlastnú podnikateľskú činnosť 
 v prípade zmiešaného využitia výstupov predmetu projektu sú oprávnenými 

výdavkami iba výdavky na pomernú časť predmetu projektu, ktorý sa využíva na 
výkon vlastnej podnikateľskej činnosti 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 11 Rozpočet projektu); 

• Príloha č. 7 – Energetický audit;  

• Príloha č. 8 ŽoNFP – Projektová dokumentácia;  

• Príloha č. 11 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 



 

IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

 
18. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

 pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu 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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 6 Miesto realizácie projektu) 



 

V. Kritériá pre výber projektov 

 
19. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

 Projekt musí spĺňať - Kritériá pre výber projektov Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, verzia 2.1 

Hodnotiace kritériá  

 fáza odborného hodnotenia 

 4 vylučujúce kritéria, 9 bodovaných 

Usmerňujúce a osobitné zásady výberu projektov definované v OP KŽP: 

• podporené budú iba projekty vhodné a účelné, nákladovo efektívne, udržateľné; 

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

principle); 

• zvýhodnené budú projekty, ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja (RIÚS, 
IUSRMO a NUS); 

• zvýhodnené budú projekty, ktoré budú realizované na území aspoň jedného z 
okresov zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov; 

• podporované budú projekty s nízkoemisnými zariadeniami; 

• pri projektoch, v ktorých sa bude využívať biomasa (aktivita A) bude potrebné 
preukázať splnenie kritérií udržateľnosti jej využívania; 

• zvýhodnené budú projekty využívajúce odpadnú biomasu (aktivita A);  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Kritériá pre výber projektov 

 
19. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

Usmerňujúce a osobitné zásady výberu projektov definované v OP KŽP: 

• podporené budú najmä komplexné projekty výstavby zariadení na využívanie OZE s 

inteligentným riadením výroby a spotreby energie s lokálnou spotrebou vyrobenej 
energie; 

• uprednostnia sa zariadenia na výrobu tepla; 

• zvýhodnené budú projekty, ktorých realizácia bude viesť k vyššiemu využitiu tepla v 
zariadeniach KVET (aktivita A a podaktivita B6);  

• uprednostňované budú projekty s najvyšším príspevkom k znižovaniu emisií PM do 

ovzdušia a projekty s najvyššou energetickou účinnosťou premeny energie;  

• podpora bude podmienená existenciou energetického auditu 

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 

 pri prvom výbere projektov bude zohľadnený inštalovaný výkon zariadenia, pričom 

zvýhodnené budú zariadenia s nižším výkonom; 

 pri druhom výbere budú projekty vyberané s ohľadom na ich nákladovú 
efektívnosť (Value for Money principle) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Kritériá pre výber projektov 

 
19. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

Oprávnenosť výdavkov je posudzovaná v procese odborného hodnotenia v rámci 4. 
oblasti hodnotiacich kritérií s názvom Finančná a ekonomická stránka projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 6, 7, 9, 10, 11, 15); 

• Príloha č. 2 ŽoNFP - Účtovná závierka; 

• Príloha č. 6 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa; 

• Príloha č. 7 ŽoNFP – Energetický audit; 

• Príloha č. 8 ŽoNFP – Projektová dokumentácia; 

• Príloha č. 10 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu; 

• Príloha č. 11 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov;  

• Príloha č. 15 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku; 

• Príloha č. 16 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele; 



 

VI. Spôsob financovania 

 
20. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

Žiadateľ za účelom preukázania splnenia tejto podmienky nepredkladá žiadnu 
osobitnú prílohu.  



 

VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 

predpisov 

 
21. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a pomoci de minimis a vyplývajúce 

zo schémy pomoci de minimis  
 uplatňuje sa schéma pomoci de minimis, ktorá definuje: 

• prijímateľa pomoci (podnik podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ; jediný podnik); 
• rozsah pôsobnosti (oprávnené/neoprávnené odvetvia hospodárstva); 
• oprávnené projekty (výstavba/modernizácia/rekonštrukcia OZE); 
• oprávnené výdavky 
• forma pomoci 
• výška a intenzita pomoci 

• podmienky poskytnutia pomoci  
• kumulácia pomoci (zákaz kumulácie k rovnakým výdavkom) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa); 

• Všetky povinné prílohy 



 

VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 

predpisov 

 
22. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov 

predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 
 prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa); 



 

VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 

predpisov 

 
23. Podmienka verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu 

 vyhlásené  verejné obstarávania najneskôr 20 pracovných dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP okrem zákaziek, ktoré podliehajú výnimke podľa 
§1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní 

 zákazky, ktoré je prijímateľ povinný predložiť na prvú ex ante kontrolu, resp. sa 
dobrovoľne rozhodne predložiť na prvú ex ante kontrolu je povinný do 20 
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť 
poskytovateľovi dokumentáciu k VO na prvú ex ante kontrolu 

 žiadateľ pri realizácií verejného obstarávania postupuje v súlade s Príručkou k 

procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4 
 pri realizácii VO má žiadateľ možnosť aplikovať princípy tzv. zeleného VO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa); 

• formulár ŽoNFP (tab. č. 12 Verejné obsatrávanie); 



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  

 
24. Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolenia na 

realizáciu aktivít projektu  
 majetok nadobudnutý a zhodnotený  z NFP musí byť počas celej doby realizácie a 

celého obdobia udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa 
 k pozemkom a stavbám, ktoré  sú nevyhnutné na realizáciu hlavných aktivít 

projektu, môže mať žiadateľ vlastnícky vzťah, resp. musí mať k danému majetku iné 
právo, pričom je možná kombinácia týchto vzťahov  

Iné právo: 
 podielové spoluvlastníctvo/bezpodielové spoluvlastníctvo; nájom; podnájom; 

vecné bremeno; správa; 

 v prípade stavieb, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa, v ktorých je umiestnený 
predmet projektu, musí nájomná zmluva umožňovať nájomcovi odpisovať  
obstarané zariadenie a zároveň vlastník nesmie zvýšiť vstupnú cenu hmotného 
majetku o tieto výdavky (ods. 2 § 24 Zákona č. 595/2003 Z. z.) 

 nehnuteľnosti/hnuteľné veci nadobudnuté/zhodnotené z NFP alebo 
nehnuteľnosti/hnuteľné veci, ktoré budú zhodnotené z NFP nie je žiadateľ/prijímateľ 
oprávnený zaťažiť záložným právom tretej osoby, resp. od podania ŽoNFP na nich 

nesmie viaznuť záložné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu poskytovateľa, okrem prípadov: 
 ak ide o záloh pre banku zabezpečujúcu spolufinancovanie projektu cez 

úver; ak dôjde k zmene poradia záložných práv, kde poskytovateľ bude prvý 
v poradí   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  

 
24. Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolenia na 

realizáciu aktivít projektu  
 záložné právo tretej osoby nesmie viaznuť ani na  stavbách, ktoré nie sú vo 

vlastníctve žiadateľa, ale sú nevyhnutné na realizáciu hlavných aktivít projektu – 
umiestnenie predmetu projektu (ak nie je samostatnou hnuteľnou vecou) 

 pozemky a stavby nevyhnutné na realizáciu hlavných aktivít projektu, ktoré sú 
predmetom plnenia cieľov projektu v podobe merateľných ukazovateľov musia 
svojim účelom slúžiť na podnikanie  žiadateľa (§ 85 zákona č. 50/1976 Zb.) 

 plánovanou alebo rozostavanou stavbou je možné preukázať splnenie príslušnej 
podmienky, ak žiadateľ, ktorým je stavebník disponuje právoplatným stavebným 

povolením alebo iným právoplatným povolením alebo, ak je stavba v štádiu 
rozostavania a zároveň je zapísaná na liste vlastníctva žiadateľa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa); 

• Príloha č. 9 ŽoNFP – Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo - právnych 

vzťahov; 

• Príloha č. 7 – Energetický audit;  

• Príloha č. 10 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu;  

• Príloha č. 8 ŽoNFP – Projektová dokumentácia 



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  

 
25. Podmienka súladu navrhovanej činnosti s požiadavkami v oblasti 

posudzovania vplyvov na životné prostredie  
 projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti 

posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie  

 

 

 

 

 
26. Podmienka súladu projektu s požiadavkami dopadu plánov a projektov na 

územia sústavy NATURA 2000 
 projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, nemôže mať nepriaznivý vplyv na územia 

patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 

Forma preukázania  

• Príloha č. 12 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia 

požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP, alebo 

• link na zverejnený dokument na www.enviroportal.sk (tab. č. 7.1 formulára ŽoNFP ), 
ak je výstup zverejnený na webovom sídle www.enviroportal.sk ; 

Forma preukázania  

• Príloha č. 13 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti 
dopadu plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000. 

Príloha je irelevantné pre žiadateľov, ktorí v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP predkladajú 

platné záverečné stanovisko, resp. rozhodnutie zo zisťovacieho konania  



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  

 
27. 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 

 

 

 
28. Maximálna a minimálna výška príspevku 

 minimálna výška NFP na projekt je 10 000 EUR 

 maximálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR. 

 celková výška pomoci de minimis jedinému podniku  nesmie presiahnuť 200 000 
EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.  

Forma preukázania  

• Formulár ŽoNFP (tab. č. 11. Rozpočet projektu);  

• Príloha č. 11 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov; 

• Príloha č. 14 ŽoNFP – Prehľad prijatej pomoci 

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa) 



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  

 
29. Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu 

 maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 18 mesiacov, pri dodržaní 
časovej oprávnenosti výdavkov definovanej v Príručke k OV pre DOP 

 

 

 
30. Podmienka  definovania  merateľných ukazovateľov projektu 

 výsledky realizácie projektu musia byť kvantifikovateľné prostredníctvom 

merateľných ukazovateľov projektu 

 zoznam merateľných ukazovateľov projektu - Príloha č. 3 Výzvy 

 stanovenie nenulových cieľových hodnôt relevantných MÚ 

Forma preukázania  

• Formulár ŽoNFP (tab. č. 10 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele)  

Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 9 Harmonogram realizácie aktivít) 



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  

 
31. Podmienka predloženia jednej ŽoNFP v rámci výzvy 

 žiadateľ nie je oprávnený predložiť novú ŽoNFP v rámci výzvy, ak pôvodne 
predložená ŽoNFP už bola schválená v rámci tejto výzvy, alebo ak schvaľovanie  

pôvodne predloženej ŽoNFP ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o 
ŽoNFP 

 

 
Forma preukázania  

• formulár ŽoNFP (tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa) 



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; 

 plnomocenstvo musí byť platné 

 

Príloha č. 2 ŽoNFP - Účtovná závierka (ak relevantné) 

 v prípade, že sa nenachádza v RÚZ 

 ÚZ za referenčné účtovné obdobie a jemu bezprostredne predchádzajúce 

 systém jednoduchého účtovníctva - ÚZ za referenčné účtovné obdobie a dve jemu 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia (ak je 2. k dispozícii) a príslušné 
doklady z účtovnej evidencie – nákladové úroky, krátkodobé záväzky, krátkodobé 
úvery a finančné výpomoci, doklady o dani z príjmov 

 povinnosť predloženia aj ÚZ schválenej po predložení ŽoNFP (ak sa nenachádza v 
RÚZ) 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 3 ŽoNFP - Test podniku v ťažkostiach (záväzný formulár)  

 vyplnenie podľa pokynov priamo vo formulári a v dokumente - Inštrukcia k určeniu 
podniku v ťažkostiach 

 

Príloha č. 4 ŽoNFP - Dokument preukazujúci  právnu subjektivitu žiadateľa (ak 
relevantné) 

Osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov: 

 dokument oprávňujúci k výkonu činnosti podľa osobitných predpisov a ak 
relevantné aj  

 výpis z registra/zoznamu príslušnej profesnej komory 

 doklady musia byť aktuálne a platné  

 žiadatelia, ktorí predkladajú projekt zameraný na podnikanie v energetike musia 
mať platné povolenia na podnikanie v energetike zapísané v registroch 



Prílohy ŽoNFP 
 

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

trestov (záväzný formulár)  

 osoba disponujúca rodným číslom generovaným v SR, predkladá Údaje na 
vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo sken Výpisu z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP; 

 doplnenie Výpisu z registra trestov nie staršie ako 30 dní ku dňu doplnenia ŽoNFP; 

 povinnosť oznámenia zmeny a predloženia nových údajov; 

 osoba, ktorá nedisponuje rodným číslom generovaným v SR, predkladá sken 
originálu alebo úradne osvedčenej kópie Výpisu z registra trestov vedenom vecne 
príslušným štátnym orgánom, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP 
resp. nie starší ako 3 mesiace ku dňu doplnenia ŽoNFP 

 

Príloha č. 6 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa (záväzný formulár) 

 dokument sa vypĺňa z ÚZ podľa pokynov v ňom uvedených;   

  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 

Energetický audit  musí obsahovať najmä: 

 výpočet primárnych energetických zdrojov (PEZ) pred realizáciou opatrení, 

 predpoklad úspor PEZ po realizácii opatrení, 

 výpočet plánovaného objemu výroby elektriny a/alebo tepla z OZE vrátane 
zdôvodnenia plánovaného ročného využitia inštalovaného výkonu, 

 výpočet a hodnoty všetkých relevantných MU definovaných v Prílohe č. 3 výzvy, 

 údaje a vyhodnotenie energetických vstupov a výstupov za min. 3 kalendárne roky 
predchádzajúce výkonu EA, 

 výpočet predbežných investičných výdavkov na výrobu elektriny a/alebo tepla, 

 výpočet úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2, 

 bilancie tuhých znečisťujúcich látok (v člení na PM10 a iné), SO2 a NOx pred a po 

realizácii projektu, 

 popis technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení, 

 účinnosť premeny energie palivovej dendromasy (ak relevantné), 

 majetkovoprávny vzťah objednávateľa EA k predmetu EA, 

 spôsob určenia výšky OV v prípade zmiešaného využitia výstupov predmetu 

projektu (ak relevantné) 
 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 8 ŽoNFP - Projektová dokumentácia (ak relevantné) 

 relevantné, ak bola PD predmetom posúdenia v príslušnom povoľovacom konaní, 
alebo ak si realizácia predkladaného projektu vyžaduje vypracovanie projektovej 
dokumentácie, 

 predkladá sa PD, ktorá bola predmetom posúdenia v príslušnom povoľovacom 
konaní a ktorá je povoľovacím úradom overená (ak relevantné),  

Súčasťou PD: 

 technická správa, 

 výkresová časť, 

 rozpočet projektu podľa výkazu výmer 
 

Príloha č. 9 ŽoNFP - Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych 

vzťahov (ak relevantné) 

 na celé obdobie realizácie HAP a celé obdobie udržateľnosti  projektu, 

Doklady: 

 EA (nehnuteľnosti, ktoré sa nezapisujú do katastra a hnuteľné veci) 

 vyhlásenie financujúcej banky o zmene poriadia 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 9 ŽoNFP - Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych 

vzťahov (ak relevantné) 

Doklady: 

 informácie jednoznačnej identifikácie LV (tab. 6.A formulára ŽoNFP), 

 súhlas podielového/bezpodielového spoluvlastníka na užívanie spoločnej veci na 
podnikateľskú činnosť žiadateľ, 

 platná nájomná zmluva (zmluva o budúcej zmluva – účinnosť ku dňu začatia HAP) 

 platná podnájomná zmluva (zmluva o budúcej zmluva – účinnosť ku dňu začatia 
HAP) 

 zmluva o zápise vecného bremena alebo zriadení vecného bremena 

 doklad preukazujúci výkon správy, 

 ak relevantné, potrebné preukázať v kombinácii majetkovo-právnych vzťahov  

 ak relevantné, nájomná zmluva musí umožňovať odpisovať zariadenie žiadateľom, 

 k plánovanej/rozostavanej stavbe – stavebné povolenie alebo zápis v LV, 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 10 ŽoNFP - Povolenie na realizáciu projektu  

 právoplatné stavebné povolenie alebo  

 právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo  

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

 vyjadrenie miestne príslušného stavebného úradu, že predmet projektu nepodlieha 
stavebnému povoleniu ani ohláseniu drobnej stavby a ak relevantné 

 súhlas orgánu ochrany ovzdušia a/alebo 

 iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu 
 

Príloha č. 11 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (záväzný formulár) 

 možnosť doplnenia, nie predloženia nového dokumentu 

Podrobný rozpočet projektu  

 vypĺňa sa podľa inštrukcií v Príručke pre žiadateľa a priamo v dokumente, 

 v súlade s prieskumom trhu, zmluvou, výkazom výmer... 

 DPH (vo všeobecnosti neoprávnená) 

 detailné rozpoložkovanie  

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 11 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (záväzný formulár) 

Stanovenie výšky výdavkov: 

 na základe prieskumu trhu 

a) Cenové ponuky - min. 3 (potreba opakovať) okrem výnimiek (len jeden 
zdroj), musí spĺňať min. náležitosti, 

 

 

 

 

 

 

a) Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu 

b) Špecifikáciu predmetu zákazky (resp. súťažné podklady k VO) 

 na základe znaleckého posudku 

 nesmie byť vypracovaný pred dátumom vyhlásenia výzvy a zároveň nesmie 
byť starší ako 6 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP; 

 výlučne v prípade jedinej cenovej ponuky a/alebo ak sa jedná o originálny 
produkt, ktorý nie je bežne dostupný na trhu 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 11 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (záväzný formulár) 

Stanovenie výšky výdavkov: 

 na základe vykonaného VO 

 uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom, 

 uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou, 

 návrhu zmluvy vo fáze po vyhodnotení ponúk, ukončení všetkých revíznych 
postupov a bezprostredne pred podpisom zmluvy 

 Stanovenie výšky stavebných výdavkov na základe podrobného rozpočtu (vo 
forme výkaz výmer) 

 cenová ponuka môže byť nahradená podrobným (položkovitým) rozpočtom 
stavby, 

 nesmie byť starší ako 6 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP, 

 vypracovaný oprávnenou osobou (projektantom, rozpočtárom)  

 maximálne hodnoty pre výdavky projektu  

 maximálna výška vybraných výdavkov na jednotku inštalovaného výkonu v 
MW 

 upravuje Príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

 Value for Money 

 COV/MU zvýšená kapacita výroby energie z OZE 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 12 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia 

požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP (ak relevantné) 

 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 

Ak je výstup z procesu posudzovania (ods. 1 a 2 vyššie) zverejnený na www.enviroportal.sk, 
žiadateľ nie je povinný predkladať dokument z procesu posudzovania, ale v rámci formulára 
ŽoNFP v tab. 7.1 vyhlási, že predmetné dokumenty sú zverejnené. 

 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 13 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti 

dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 (ak relevantné) 

 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 

Irelevantné pre žiadateľov, ktorí v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP predkladajú platné 
záverečné stanovisko, resp. rozhodnutie zo zisťovacieho konania. 

 

Príloha č. 14 ŽoNFP – Prehľad prijatej pomoci (záväzný formulár) 

 Pokyny sú uvedené priamo v prílohe 

 

Príloha č. 15 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku (záväzný formulár)  

 Modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP alebo 

 Vyhlásenie sa za veľký podnik 

 Pokyny sú uvedené priamo v prílohe 

 

 

 



Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 16 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele (záväzný 
formulár)  

 Pokyny sú uvedené priamo v prílohe 

 Ak nie je preukázateľné (aktivita B), aké zariadenie bude nahradené – modelová 
situácia „čo by žiadateľ postavil, ak by nedostal NFP“  

 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa posudzujú na lokalnej úrovni (spotrebou 
elektriny lokálne nevznikajú žiadne emisie  

 Emisie skleníkových plynov sa posudzujú globálne 

 

Príloha č. 17 ŽoNFP - Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja 

a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie (ak relevantné) 

 Obec alebo VÚC, predkladá Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu 
rozvoja obce 

 Ak je zverejnené na webovom sídle, v rámci tabuľky č. 7.1 uvedie odkaz  

 Ak nie je povinný mať vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, uvrdie v 
rámci čestného vyhlásenia prostredníctvom tabuľky č. 15  

 



Príloha č. 3 Výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov 
 

 
Kód 

ukazovateľa 
Názov  

Ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Čas  

plnenia 

Príznak 

rizika 

 Typ 

závislosti 

ukazovateľa 
P0290  Počet podnikov, ktorým sa 

poskytuje podpora 

podniky k dátumu ukončenia 

realizácie aktivít 

projektu (ZMS) 

bez 

príznaku 

  

súčet 

P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov 

MW k dátumu ukončenia 

realizácie aktivít 

projektu (ZMS) 

bez 

príznaku 

súčet 

P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z 

obnoviteľných zdrojov 

MWt k dátumu ukončenia 

realizácie aktivít 

projektu (ZMS) 

s 

príznakom 

súčet 

P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov 

MWe k dátumu ukončenia 

realizácie aktivít 

projektu (ZMS) 

s 

príznakom 

súčet 

P0084 Množstvo tepelnej energie 

vyrobenej v zariadení OZE 

MWh/rok po ukončení realizácie 

aktivít projektu (NMS) 

s 

príznakom 

súčet 

P0080 Množstvo elektrickej energie 

vyrobenej v zariadení OZE 

MWh/rok po ukončení realizácie 

aktivít projektu (NMS) 

s 

príznakom 

súčet 

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií 

skleníkových plynov 

t ekviv. CO2 po ukončení realizácie 

aktivít projektu (NMS) 

s 

príznakom 

súčet 

P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 kg/rok po ukončení realizácie 

aktivít projektu (NMS) 

s 

príznakom 

súčet 

P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 kg/rok po ukončení realizácie 

aktivít projektu (NMS) 

s 

príznakom 

súčet 

P0691 Zníženie produkcie emisií NOx kg/rok po ukončení realizácie 

aktivít projektu (NMS) 

s 

príznakom 

súčet 



Príloha č. 4 Výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
 

Oprávnené výdavky: 

 Skupina 013 – Softvér (max. 10% COV, nevyhnutný pre HAP) 

 Skupina 021 – Stavby (práce, stavebný dozor, autorský dohľad - % limity) 

 Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

Neoprávnené výdavky: 

 Špecifikované priamo v prílohe (kap. 1.2) 

Spôsoby určenia výšky oprávnených výdavkov v prípade zmiešaného využitia výstupov  

predmetu projektu: 

 v Prílohe č. 7 – Energetický audit a/alebo v Prílohe č. 8 ŽoNFP – Projektová 
dokumentácia, 

 v hárku Rozpočet projektu Prílohy č. 11 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti 
výdavkov,  

 v časti 7.2. Spôsob realizácie aktivít projektu Formuláru ŽoNFP  

 spôsob preukázania - pomer využitia kapacity zariadenia pre podnikateľské 
(hospodárske činnosti) voči celkovej kapacite výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 Výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
 

Stanovené maximálne hodnoty pre výdavky projektu: 

 

 

 

 

Typ zariadenia Stanovené maximálne hodnoty v pomere 

investičnej náročnosti 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 

Zariadenie na využitie slnečnej energie na výrobu tepla  1 335 000 

Zariadenie na využitie aerotermálnej energie – tepelné čerpadlo vzduch/voda 1 670 000 

Zariadenie na využitie aerotermálnej energie – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 1 865 000 

Zariadenie na využitie hydrotermálnej energie – tepelné čerpadlo voda/voda 3 330 000 

Zariadenie na využitie geotermálnej energie – tepelné čerpadlo zem/voda so zemným 

kolektorom 
2 400 000 

Zariadenie na využitie geotermálnej energie – tepelné čerpadlo zem/voda so zemnými 

sondami 
3 065 000 

Zariadenie na využitie geotermálnej energie  priamym využitím na výrobu tepla (bez 

reinjektážneho vrtu) bez tepelného čerpadla 
1 870 000 

Zariadenie na využitie geotermálnej energie  priamym využitím na výrobu tepla (bez 

reinjektážneho vrtu) s tepelným čerpadlom 
2 225 000 

Zariadenie na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z 

čistiarní odpadových vôd 
1 750 000 

 

 



Najčastejšie sa vyskytujúce chyby 
 

 absencia povinných príloh, ich neúplnosť alebo nesprávne vyplnenie (napr. MSP); 

 prílohy sú v zmysle výzvy neaktuálne (staršie); 

 nesúlad v predložených dokumentoch (napr. prieskum trhu vs. podrobný rozpočet); 

 prieskum trhu nie je v súlade s požiadavkami v zmysle výzvy (napr. nedostatočný 
počet ponúk); 

 k dokumentom vydaným elektronicky, nepredložený doklad o el. podpise; 

 nepreukázanie majetkovo-právnych vzťahov v zmysle výzvy (napr. nepredloženie 

zmluvy o nájme, nepreukázanie vzťahov k všetkým relevantným nehnuteľnostiam, 
nájomná zmluva nie je na celú dĺžku realizácie a udržateľnosti...); 

 projektová dokumentácia, ktorá podlieha povoľovaciemu konaniu nie je overená 
povoľovacím úradom; 

 pri doplnení ŽoNFP perdložené prílohy iba v jednom formáte, pričom sa vyžadujú dva 
a viac; 

 po doplenní predložené Údaje  na vyžiadanie výpisu z registra trestov a nie samotný 

Výpis; 

 osoba, ku ktorej sú predložené Údaje  na vyžiadanie výpisu z registra trestov nie je 
vedená v subjektoch ITMS2014+; 

 absencia Výpisu z registra trestov za všetkých štatutárov, splnomocnené osoby atď.; 

 

 

 

 

 

 



Najčastejšie sa vyskytujúce chyby 

 
 vo formulári ŽoNFP, tab. 6 A Miesto realizácie absencia poznámky o LV - miesto 

realizácie na najnižšiu možnú úroveň;  

 vo formulári ŽoNFP, tab. 12 Verejné obstarávanie absencia údajov (napr. číslo 
oznámenia...); 

 vo formulári ŽoNFP, tab. 15 Čestné vyhlásenie absencia niektorých ČV;  

 vo formulári ŽoNFP, v tab 1. Identifikácia neuvedení všetci členovia štatutárneho 
orgánu;  

 nesprávne číslovanie podaktivít aktivity B (napr. v tab. 7 – 7.2 formulára ŽoNFP); 

 elektronické výstupy (prílohy a dokumenty) sú v nekvalitnom vyhotovení (nečitateľné); 
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