Najčastejšie kladené otázky
v rámci Blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“
financovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu.

Sprostredkovateľ Blokového grantu: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Otázky a odpovede
1) Čo je blokový grant?
Blokový grant je fond vytvorený s jasne definovaným účelom, z ktorého je možné poskytovať
finančnú pomoc jednotlivcom, organizáciám alebo inštitúciám. Blokové granty sú zamerané na
pomoc pri implementácii podprojektov, kde konečný prijímateľ je príliš malý na to, aby jeho
podprojekt bol z hľadiska efektívnosti výdavkov administrovaný na individuálnej báze.

2) Čo znamená podprojekt?
Predstavuje ekonomický súbor aktivít s jasne identifikovaným cieľom realizovaným konečným
prijímateľom pod sprostredkovateľom.

3) Ako má vyzerať technicko – ekonomická štúdia a čo musí obsahovať?
Obsahová stránka štúdii je uvedená v Príručke pre žiadateľa, str. 8 a 9. a podrobnejšie informácie
sú v priloženej prezentácii „T-E studia k MVO“.

4) Spracovateľ štúdie musí mať nejaké oprávnenie?
Nie, nemusí mať oprávnenie.

5) Musí byť technicko-ekonomická štúdia súčasťou verejného obstarávania?
Nie, nemusí.

6) Musí byť verejné obstarávanie uskutočnené pred podaním žiadosti o NFP?
Verejné obstarávanie musí byť ukončené pred podaním žiadosti o NFP.

7) Je možné časť verejného osvetlenia v obci riešiť týmto grantom a úplne inú časť
obce prostredníctvom štrukturálnych fondov?
Áno je to akceptovateľné, avšak nesmie ísť o vzájomné prekrývanie týchto dvoch projektov.

8) Môže byť žiadateľom o poskytnutie NFP mestská časť alebo združenie obcí?
Nie. Nakoľko oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej samosprávy, a to obce a nimi zriadené
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú systém
verejného osvetlenia.

9) Je možné vybudovanie verejného osvetlenia napr. v novej štvrti?
Nie. Takáto výstavba – vybudovanie nie je možné. Blokový grant je zameraný na modernizáciu
verejného osvetlenia.

10) Je mzda koordinátora podprojektu (resp. projektového manažéra) oprávnená?
Nie je. Mzdové výdavky a odvody nie sú oprávnené.

11) Je to vhodné pre malé obce?
Áno. Tento podprojekt je zameraný hlavne pre malé obce s maximálnou žiadateľnou výškou NFP
150 000 EUR, t.j. po prepočte na SKK je to: 4 986 000 SKK.

12) Sú náklady na vypracovanie auditu verejného osvetlenia a na vykonanie verejného
obstarávania oprávnené?
Nie. Nakoľko oprávnené výdavky sú výdavky realizované po dátume platnosti a účinnosti zmluvy
o poskytnutí NFP.

13) Je oprávneným nákladom podprojektu malá fotovoltaická elektráreň, ktorá bude
buď vyrábať el. energiu a predávať do siete a tak vytvárať zdroje na nákup el.
energie v relevantnom čase, alebo len vyrábať el. energiu priamo pre verejné
osvetlenie obce?
Nie FV elektráreň ani v takomto prevádzkovom režime nie je oprávneným nákladom v prípade
tohto blokového grantu.
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14) V rámci oprávnenosti výdavkov, spadá výmena stĺpov, resp. ich posun do
kategórie oprávnenosti?
Úprava, výmena, rekonštrukcia stĺpov nespadá pod oprávnené výdavky.

15) Z dôvodu naplánovania obecného rozpočtu sa chcem opýtať na spôsob
financovania v rámci blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia. Mohli
by ste uviesť nejaký modelový príklad, koľko finančných prostriedkov na
spolufinancovanie si obec musí naplánovať v rozpočte – v prípade
predfinancovania a hlavne čo sa týka posledných 5 % zádržného?
Predpokladajme NFP vo výške 90 % z oprávnených výdavkov. Dodávateľ vystaví faktúru vo výške
1 000 000,- Sk, pričom celá výška predstavuje oprávnený výdavok.
V prípade predfinancovania:
Obec po schválení Žiadosti o platbu obdrží 900 000,- Sk NFP a následne uhradí dodávateľovi
faktúru vo výške 1 000 000,- Sk. Spolufinancovanie teda predstavuje 10 % = 100 000,- Sk.
V prípade, že dodávateľ vystaví za dielo jednu faktúru vo výške 1 000 000,- Sk:
Obec po schválení Žiadosti o platbu obdrží 855 000,- Sk NFP (NFP z 95 % oprávnených
výdavkov). Následne obec uhradí dodávateľovi faktúru vo výške 1 000 000,- Sk.
Musí si teda zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 145 000,- Sk.
Po ukončení podprojektu, predložení Žiadosti o platbu s faktúrou aj výpisom z účtu a v prípade
schválenia predloženej dokumentácie, SIEA prevedie na účet obce vo výške 45 000,- Sk (NFP
z 5 % oprávnených výdavkov).

16) V Žiadosti o poskytnutie NFP, tabuľka č. 4 Profil žiadateľa – „Dátum vzniku
(zriadenia) žiadateľa“: Uvádza sa dátum podľa nadobudnutia účinnosti zákona
č. 369/1990 Z.z., na základe ktorého obec vzniká ako samostatný územný a správny
celok, teda 01.01.1991 alebo podľa dátumu vzniku obce uvedeného vo výpise
z registra organizácií?
Uvádza sa dátum vzniku uvedený vo výpise zo štatistického registra organizácii.

17) Je uvedený kód ŠKEČ (tabuľka č. 4 Profil žiadateľa) 84110 Všeobecná verejná
správa – pre obec správna?
Vo vyhláške ŠÚ SR z 18.6.2007 sa uvádza s bodkami, teda je potrebné ho uvádzať v tvare:
84.11.0 Všeobecná verejná správa.

18)V Žiadosti o poskytnutie NFP, tabuľka č. 6 Miesto realizácie podprojektu: je
potrebné uvádzať aj číselné kódy (k okresu, obci)?
Nie je potrebné tieto kódy uvádzať.
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