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1. Úvod 
 
Blokový grant „Modernizácia verejného osvetlenia“ je súčasťou implementácie 
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho 
finančného mechanizmu (NFM). Sprostredkovateľom blokového grantu je Slovenská 
inovačná a energetická agentúra (SIEA). Z blokového grantu je možné poskytovať 
finančnú podporu konečným prijímateľom vo forme nenávratného finančného 
príspevku (NFP). 
 
Blokový grant je zameraný na modernizáciu verejného osvetlenia v mestách 
a obciach, s cieľom zabezpečiť úsporné a  spoľahlivé osvetlenie verejných 
priestorov.  
 
 
2. Cieľ Blokového grantu 
 
Cieľom blokového grantu je dosiahnutie úspor elektrickej energie na prevádzku 
verejného osvetlenia vo výške minimálne 30 % ročnej spotreby energie v porovnaní 
s rokom 2007 prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia s pozitívnym 
dopadom na trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie kvality života miestnej populácie na 
Slovensku.  
 
Finančné prostriedky budú využité v oblasti racionalizácie spotreby elektrickej 
energie vo verejnom osvetlení. Konečným výsledkom realizácie jednotlivých 
projektov modernizácie v konkrétnych mestách a obciach bude: 

� úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia pri 
zachovaní alebo zlepšení úrovne osvetlenia verejných priestranstiev  obcí 
(toto sa pozitívne prejaví v znížení emisií produkovaných pri výrobe 
elektrickej energie), 

� zníženie nákladov na platby za spotrebu elektrickej energie, 
� zníženie nákladov na údržbu systémov verejného osvetlenia, 
� zníženie nehodovosti a úrazov na verejných komunikáciách, 
� zníženie kriminality v miestach s nefungujúcim osvetlením. 

 
 

3. Oblasti podpory 
 
V rámci blokového grantu je možné poskytnúť podporu na podprojekty v prioritnej 
oblasti „Podpora trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom lepšieho využívania 
a riadenia zdrojov“ so zameraním na „skvalitnenie obecného verejného osvetlenia 
s cieľom úspory energie“.   
                                                                        
  

4. Podmienky oprávnenosti 
 
Oprávnení žiadatelia 

 
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej samosprávy, a to obce a nimi zriadené 
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú 
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systém verejného osvetlenia. Jeden žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť 
o poskytnutie NFP. Podprojekty môžu byť realizované na celom území SR.  
 
 
Všeobecné podmienky podpory 
 
Miera spolufinancovania podprojektu z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho 
finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR vo forme nenávratného 
finančného príspevku nesmie prekročiť 90 % celkových oprávnených výdavkov 
podprojektu, minimálne je však 70 % celkových oprávnených výdavkov. 
Spolufinancovanie podprojektu vo výške minimálne 10 % je povinný zabezpečiť 
konečný prijímateľ z vlastných resp. iných zdrojov. 
 
Minimálna výška NFP pre podprojekt je 10 000 EUR =  332 400 SKK 
Maximálna výška NFP pre podprojekt je 150 000 EUR = 4 986 000 SKK 
 
Referenčný výmenný kurz pre účely tejto výzvy je 1 EUR = 33,240 SKK 
 
 
Oprávnenosť výdavkov 
 
Za oprávnené je možné považovať len výdavky, ktoré sú uvedené v rozpočte 
podprojektu a sú nevyhnutné a priamo súvisiace s: 

� výmenou existujúcich svietidiel za energeticky menej náročné, 

� inštaláciou moderných systémov riadenia osvetlenia, 

� úpravou, výmenou a inštaláciou nových elektrorozvádzačov v súvislosti  
s modernizáciou systému verejného osvetlenia, 

� rekonštrukciou a/alebo výmenou káblových rozvodov súvisiacich so zmenami 
systému  riadenia osvetlenia, 

� dodaním zariadení a/alebo materiálov, ako aj ich montáž a náklady na 
uvedenie do užívania. 

 
Za oprávnené sa považujú len výdavky, ktoré sú v zhode s výsledkami verejného 
obstarávania. Verejné obstarávanie musí byť vykonané v súlade so zákonom  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Verejné obstarávanie musí byť vykonané pred 
podaním Žiadosti o poskytnutie NFP. 
 
Podrobnejšie ustanovenia o oprávnenosti výdavkov sú uvedené v Príručke pre 
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „príručka pre 
žiadateľa“).  
 
Všeobecné informácie a pravidlá o oprávnenosti výdavkov projektov 
spolufinancovaných z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 
mechanizmu sú uvedené v dokumente Podrobné ustanovenia o oprávnenosti 
výdavkov dostupného na www.eeagrants.sk. Príspevky v naturáliách uvedené 
v článku 2.2 Podrobných ustanovení o oprávnenosti výdavkov, sú oprávnené, okrem 
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nákladov týkajúcich sa nehnuteľností alebo pôdy. Príspevky v naturáliách môžu 
predstavovať až do 20% vlastného príspevku konečného prijímateľa.   
  
 
Koneční prijímatelia pri implementácii podprojektov využijú iba riešenia využívajúce 
najlepšie technológie (BAT – Best Available Technologies). To znamená, že žiadne 
svetelné emisie horizontálne alebo smerom dohora (0 cd/klm), nie silnejšie osvetlenie 
ako je požadované bezpečnostnými štandardmi v  osvetľovanej oblasti, povolenie iba 
najefektívnejších svetelných  zdrojov (minimum 87 lm/W), optimalizácia každej 
svetelnej pozície a použitie regulácie intenzity osvetlenia. 
 
 
5. Časový rámec 

 
Zverejnenie výzvy: 23.4.2008 
Uzávierka prijímania žiadostí:  22.8.2008 do 15:00 hod. 
 
Maximálna dĺžka trvania podprojektu je 18 mesiacov. Minimálna dĺžka trvania 
podprojektu nie je stanovená. Podprojekt sa môže začať realizovať po podpise 
Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi SIEA a konečným prijímateľom, t.j. 
prvým dňom realizácie podprojektu môže byť najskôr deň nasledujúci po prvom dni 
nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  
 
 
6. Základné finančné údaje 
 
Celkový objem finančných prostriedkov určených na financovanie podprojektov 
blokového grantu je 2 893 614 EUR = 96 183 729,36 SKK.  
 
Na celú sumu, ktorá bude v rámci blokového grantu poskytnutá je vyhlásená jedna 
výzva.  
 
 
7. Žiadosť o poskytnutie NFP na podprojekt a jej hodnotenie 
 
Žiadosť o poskytnutie NFP (ďalej len „žiadosť“) musí byť spracovaná na 
predpísanom formulári, ktorý je prílohou výzvy. Žiadosť sa vypĺňa v slovenskom 
jazyku, elektronicky a vytlačený písomný originál musí byť podpísaný štatutárnym 
zástupcom žiadateľa. Ak je niektorý z doplňujúcich dokumentov v inom než 
slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné priložiť úradný preklad do slovenského 
jazyka. 
 
Zoznam dokumentov, ktoré musia byť predložené ako súčasť žiadosti o poskytnutie 
NFP:  
 

1. vyplnený formulár žiadosti o poskytnutie NFP – 1 x originál + 2 x kópia  
2. povinné prílohy k formuláru žiadosti o poskytnutie NFP – prílohy č. 1 až 

10 sa predkladajú 1 x originál alebo úradne overená kópia + 2 x kópia. Príloha 
č. 11 sa predkladá 1 x CD. 
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Formulár žiadosti musí byť kompletný, tzn., že nie je možné vymazať niektorú 
tabuľku. Prílohy žiadosti musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v zozname 
príloh a viditeľne označené príslušným číslom podľa zoznamu príloh. Formulár 
žiadosti sa predkladá zviazaný spolu s prílohami ako 1 sada, tzn. žiadateľ predkladá 
tri sady: 1 x originál a 2 x kópia. 
 
Ako nepovinnú prílohu môže žiadateľ predložiť audit verejného osvetlenia, ak ho má 
vypracovaný (2 x kópia).  
 
 
Podmienky predloženia žiadosti: 
Žiadosť musí byť doručená v uzavretom a nepriehľadnom obale spolu s označením 
nasledovných údajov: 

� názov a adresa žiadateľa o NFP 

� názov a adresa SIEA 

� nápis „Modernizácia verejného osvetlenia“ 

� nápis „kód výzvy: MVO“ 

� nápis „NEOTVÁRAŤ“ 
 
 
 

 Názov žiadateľa 

Adresa žiadateľa 

Modernizácia verejného osvetlenia 

kód výzvy: MVO 

NEOTVÁRAŤ 
 
 
 
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Odbor ostatných podporných programov 

adresa príslušného pracoviska 

 
Žiadosť musí byť doručená osobne alebo kuriérom alebo doporučene poštou do 
termínu stanovenom v bode 5. tejto výzvy. Za dátum prijatia žiadosti sa považuje 
dátum a čas jej fyzického doručenia na SIEA. Žiadosť je možné doručiť na 
ktorékoľvek pracovisko Odboru ostatných podporných programov SIEA (Bratislava, 
Trenčín, Banská Bystrica, Košice). Kontakty sú uvedené v bode 10. tejto výzvy. 
V prípade, že žiadosť nebude doručená v stanovenom termíne, alebo nebude 
doručená v súlade so stanovenými podmienkami (napr. neuzavretý obal, priehľadný 
obal žiadosti), SIEA žiadosť neprevezme a vráti späť žiadateľovi.  
 
V prípade doručenia žiadosti osobne, pracovník, ktorý prijal zásielku, vyplní 
Potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie NFP a odovzdá ho doručovateľovi. 
V prípade doručenia žiadostí poštou, resp. kuriérom, obdrží žiadateľ o NFP doklad 
potvrdzujúci doručenie žiadosti od subjektu vykonávajúceho doručovanie zásielok 
(napr. poštová doručenka, potvrdenie kuriérskej služby). Tento doklad nahrádza 
Potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie NFP.  
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8. Všeobecné kritériá pre hodnotenie žiadostí 
 
Pri hodnotení sa bude prihliadať na nasledovné všeobecné kritériá: 

� súlad s cieľom blokového grantu, 

� vhodnosť navrhovaného technického riešenia, 

� prínos podprojektu v oblasti úspor elektrickej energie,  

� špecifické investičné náklady t.j. pomer investovaných prostriedkov 
k ročnej úspore energie, 

� merateľnosť a relevantnosť ukazovateľov podprojektu, 

� organizačná a prevádzková schopnosť žiadateľa, 

� naplnenie požiadaviek oprávnenosti výdavkov, 

� reálnosť navrhovaného rozpočtu a efektívnosť nákladov, 

� popis a minimalizovanie rizík, 

� zabezpečenie spolufinancovania podprojektu. 
 
Konkrétne hodnotiace kritériá sú uvedené v príručke pre žiadateľa. 
 
9. Spôsob financovania podprojektov 
 
Realizované podprojekty musia mať investičný charakter, tzn. musí ísť o podprojekt, 
v ktorom sú výdavky investičného charakteru vyššie ako 50 % z celkových 
oprávnených výdavkov. Podprojekty budú financované formou predfinancovania.  
 
Podrobný postup platieb v systéme predfinancovania je uvedený v príručke pre 
žiadateľa.  
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10. Kontakty 
  
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Odbor ostatných podporných programov 
Bajkalská 27 
827 99 Bratislava 27 
Tel.: 02/58 248 410 
 
Regionálne pracoviská: 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Odbor ostatných podporných programov 
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín 
Tel.: 032/74 35 216 
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Odbor ostatných podporných programov 
Rudlovská cesta 53 - 6. poschodie 
974 28  Banská Bystrica 
Tel.: 048/471 46 30 
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Odbor ostatných podporných programov 
Krivá 18  
041 94  Košice 
Tel.: 055/678 25 32, 678 25 33 
 
Všetky podklady pre žiadateľov, vrátane formuláru žiadosti a príručky pre žiadateľa 
sú k dispozícii na www.siea.gov.sk/mvo. Na tejto internetovej stránke budú 
uverejnené aj informácie o seminároch pre záujemcov o predloženie žiadosti 
o poskytnutie NFP.  
 
Podrobnejšie informácie o blokovom grante je možné získať osobne alebo 
telefonicky na uvedených kontaktoch alebo e-mailom na adrese: mvo@siea.gov.sk. 
Konzultácie k vypracovaniu žiadosti budú poskytované do 5 pracovných dní pred 
uzávierkou prijímania žiadostí.  
 
Doplnkové informácie sú dostupné na www.eeagrants.sk a www.eeagrants.org . 
 
 
 
11.  Zoznam príloh k výzve 

 
1. Formulár žiadosti o poskytnutie NFP 
2. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP 
3. Hodnotiace kritériá 


