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CIEĽ USMERNENIA  

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej len „usmernenie“) je spresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných 
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 
21DM – 1001 (ďalej len „výzva“). Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov 
o nenávratný finančný príspevok.  

 

ZMENY  DOKUMENTOV  V RÁMCI  VÝZVY  
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty: 
 

• Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-
21DM-1001 

• Dokumenty zverejnené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - Vzor Zmluvy 
o poskytnutí NFP vrátane príloh 

 
 
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“). Žiadatelia, ktorí vyplnili formuláre 
v staršom formáte a už podali svoje žiadosti o NFP vykonávateľovi, nie sú týmto 
Usmernením viazaní. 
 
 
 

ZMENY V PRÍRU ČKE PRE ŽIADATE ĽA V RÁMCI  VÝZVY  NA 
PREDKLADANIE  ŽIADOSTÍ  O NFP 

 
 
Príručka pre žiadateľa je doplnená o nižšie uvedené ustanovenia, ktoré nemenia znenie 
príručky, okrem prípadov, keď tak je vyslovene uvedené. 
 

Kapitola 3.5 Oprávnené výdavky – odsek 11 sa pôvodný text: 
 

Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas realizácie 
projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení realizácie projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, alebo 

b) prenajatý tretej osobe alebo 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby 
neznižuje výťažok pre poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného 
práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu projektu. 

 
nahrádza nasledujúcim textom: 
 

Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas realizácie 
projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení realizácie projektu: 

d) prevedený na tretiu osobu, alebo 
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e) prenajatý tretej osobe; to neplatí v prípade, ak sa takýto majetok prenajíma pre účely 
výkonu vlastnej podnikateľskej činnosti Prijímateľa, alebo 

f) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby 
neznižuje výťažok pre poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného 
práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu projektu. 

 
 
Kapitola 3.8 Merateľné ukazovatele - Projektové ukazovatele podľa oprávnených 
aktivít projektu sa dopĺňajú nasledujúce ukazovatele:  
 

Výsledok Dopad Aktivita 

Zateplená plocha (m2) Úspora energie 
(GJ/rok) 

1. Investičné projekty zamerané na úspory 
energie: 
- rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia 
ich energetickej hospodárnosti. 

 
Ukazovatele výsledku:  

- „Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení“ (počet) 
- „Zateplená plocha“ (m2) 
- „Počet nových/modernizovaných systémov monitorovania a/alebo riadenia“ (počet) 
- „Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie“ 

(MW) 
- východisková hodnota - východisková hodnota bude „0“, uvedie sa rok začatia realizácie aktivít 

projektu. 
- plánovaná hodnota - plánovaná hodnota bude absolútna hodnota k termínu ukončenia realizácie 

aktivít projektu. 
 
 
Kapitola 7.13 Príloha č. 12 ŽoNFP – Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce sa 
pôvodný text: 
 
V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, 
že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu1.  
nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. 
 
nahrádza nasledujúcim textom: 
 

V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá potvrdenie príslušného inšpektorátu 
práce, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 
predpisu za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho 
zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich rokov 
od porušenia tohto zákazu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. 
 
 
Kapitola 7.21 Príloha č. 20 ŽoNFP – Výpis z katastra nehnuteľností a v prípade 
dlhodobého prenájmu aj zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov sa dopĺňa: 
 

                                                 
1 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 
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Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá nasledovné doklady: 

1. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam na ktorých a/alebo 
v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, a to: 

a) výpis z listu vlastníctva (v prípade výlučného vlastníctva nehnuteľnosti) použiteľný na 
právne úkony a/alebo  

b) nájomnú zmluvu (v prípade prenájmu pozemku) zapísanú v liste vlastníctva na 
príslušnej správe katastra nehnuteľností, v ktorej musí byť zadefinované predkupné 
právo žiadateľa ako vecné právo;  

2. snímku z katastrálnej mapy (nemusí byť použiteľná na právne úkony) s vyznačením 
nehnuteľnosti, na ktorých a/alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje 

 
Objekty kde sa projekt realizuje musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (podnikateľského 
subjektu) s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa. Pod prenájmom sa rozumie 
zmluvne dohodnutý prenájom medzi vlastníkom nehnuteľnosti a žiadateľom na minimálne 5 rokov 
nasledujúcich po roku ukončenia realizácie projektu.  
 
Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých a/alebo 
v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje: 

- V prípade výlučného vlastníctva nehnuteľnosti/-í (pozemky a stavby) žiadateľ predkladá list 
vlastníctva použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, 
preukazujúci vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, vrátane snímky z katastrálnej mapy na ktorej 
je/sú vyznačená/-é nehnuteľnosť/-i, ktorých sa týka realizácia projektu;  

Pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov aj súhlas partnera s užívaním majetku na 
podnikanie, prípadne na realizáciu projektu, ak nebol daný výslovný súhlas s použitím majetku na 
podnikanie;  

- V prípade prenájmu pozemku/-ov žiadateľ predkladá: 

1. zmluvu/-y o dlhodobom nájme, 

2. list vlastníctva použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 
ŽoNFP (z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva majiteľa nehnuteľnosti k prenajatej 
nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy) so zapísanou nájomnou zmluvou, v ktorej 
musí byť zadefinované predkupné právo žiadateľa ako vecné právo;  

 

Ak sú nehnuteľnosti zapísané na viacerých listoch vlastníctva, vyžadujú sa výpisy zo všetkých listov 
vlastníctva. 
 
V prípade kombinácie prenájmu a vlastníctva pozemkov, žiadateľ predkladá všetky vyššie 
uvedené doklady. 
 
Zadefinovanie predkupného práva v zmluve o prenájme zapísané v liste vlastníctva na príslušnej 
správe katastra nehnuteľností sa nevyžaduje v nasledujúcich prípadoch: 
 
- definovaných v čl. 4 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb.): „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné 

vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky“; 
- spoluvlastníctva v nadväznosti na § 140 Občianskeho zákonníka; 
- prenájmu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu. 
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Kapitola 7.26 Príloha č. 25 ŽoNFP – Správa z energetického auditu sa odstraňuje 
posledný odsek: 
 
Správa z energetického auditu musí obsahovať príslušné hodnoty ku všetkým výberovým 
kritériám relevantným pre projekt v členení podľa jednotlivých aktivít. 
 
a nahrádza nasledujúcim textom: 
 
Všeobecné postupy pri spracovaní energetického auditu a štruktúra správy z energetického 
auditu sú uvedené vo vyhláške MH SR č. 429/2009 Z. z. Správu z energetického auditu pre 
účely žiadosti o NFP spracováva energetický audítor zapísaný v Zozname energetických 
audítorov2) alebo audítor z inej členskej krajiny EÚ. Súčasťou správy z energetického auditu 
musí byť kópia príslušného dokladu danej krajiny, že spracovateľ správy z energetického 
auditu môže vykonávať činnosť energetického audítora. 
 
Upozorňujeme, že hodnotenie hospodárnosti využitia energie vo výrobných budovách sa 
nevykonáva podľa zákona č. 555/2005 Z. z.  
 
V prípade oprávnených projektov zameraných výlučne na zlepšenie tepelnoizolačných 
vlastností vonkajšieho povrchu nevýrobných objektov (napr. administratívna budova alebo 
hotel), pri ktorých sa hospodárnosť využitia energie posudzuje podľa zákona č. 555/2005 Z. 
z., bude tepelnotechnický posudok vrátane prevádzkového hodnotenia a ekonomického 
vyhodnotenia navrhovaných opatrení spracovaného oprávnenou osobou so špecializáciou na 
tepelnú ochranu budov v zmysle tohto zákona3)4) akceptovaný ako Správa z energetického 
auditu. Súčasťou Správy z takéhoto auditu musí byť kópia osvedčenia preukazujúceho, že 
spracovateľ správy z energetického auditu je oprávnenou osobou. 
 
Nakoľko ide o špeciálny audit pre objektívne určenie dosiahnuteľnej hodnoty úspor 
energie alebo dosiahnuteľnej produkcie energie budovaného energetického zdroja, 
príslušný postup realizácie auditu a rozsah spracovania správy z energetického auditu 
zvolí energetický audítor (oprávnená osoba) tak, aby správa z energetického auditu 
v prehľadnej forme obsahovala okrem špecifikácie rozsahu projektu, spracovaných 
bilancií projektu, investičnej náročnosti aj hodnoty relevantných projektových 
merateľných ukazovateľov uvedených na str. 18 príručky v tabuľke Ukazovatele podľa 
aktivity projektu a hodnoty posudzované pri výberových kritériách relevantných pre 
projekt v členení podľa jednotlivých aktivít projektu, ako aj základnú špecifikáciu 
technických detailov projektu vplývajúcich na tieto hodnoty vrátane výpočtov. 
 
Hodnoty prislúchajúce k tým kvalitatívnym výberovým kritériám (podľa bodov b-f a h-ch) 5), 
ktoré sú relevantné k oprávneným aktivitám zahrnutým do projektu, musia byť uvedené pri 
výberových kritériách minimálne v nasledujúcom rozsahu podľa bodov:  

                                                 
2)   Zoznam energetických audítorov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR 

http://www.mhsr.sk/zoznam-energetickych-auditorov/129487s 
3)   § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
4)   Zoznam oprávnených osôb so špecializáciou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov je 

zverejnený na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov 
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1349 

5) Kritérium pod bodom g) nebude uplatňované, nakoľko hodnotenie tejto aktivity je podrobnejšie zahrnuté 
v kritériách pod bodmi h) a ch). 
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b) Úspora primárnej energie v (%), ktorá sa pri projektoch zameraných na vysoko 
účinnú kombinovanú výrobu energie na báze fosílnych palív určí podľa zákona 
č. 309/2009 Z. z. a následnej sekundárnej legislatívy (Vyhláška MH SR č. 599/2009 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby). 

c) Úspora tepla za rok (kWh/m2) podlahovej plochy objektu: Podlahová plocha je 
uvažovaná ako (zastavaná plocha [m2] x počet podlaží). V prípade jednopodlažného 
stavebného objektu s vyššou konštrukčnou výškou podlažia ako 5 m bude úspora 
v audite prepočítaná v zmysle STN EN 12 831 príloha B. Audítor musí pri výpočte 
hodnôt spotreby tepla pred realizáciou projektu a po jeho zrealizovaní, z rozdielu 
ktorých bude určená úspora, zohľadniť aj skutočný prevádzkový režim v danom 
stavebnom objekte. 

d) Zníženie mernej spotreby energie na dodávku stlačeného vzduchu (kWh/m3): 
Zníženie mernej spotreby energie na dodávku potrebného množstva stlačeného 
vzduchu až po miesto konečnej spotreby. 

e) Zníženie spotreby energie o (%): Výška úspor energie sa vypočíta ako percentuálny 
podiel z hodnoty celkovej spotreby energetického média, ktorého sa projekt týka. V 
prípade viacerých médií (zemný plyn, elektrická energia, teplo) sa výška v % určuje 
zo súčtu celkovej spotreby všetkých dotknutých médií. 

f) Zníženie strát v rozvodoch tepla o (%): Výška úspor v (%) sa vypočíta ako rozdiel 
hodnoty doterajších strát tepla vo vonkajších rozvodoch (%) a predpokladaných strát 
po rekonštrukcii vonkajších rozvodov tepla v areáli žiadateľa (%). 

h) Výška celkovej investície na 1 MW inštalovaného výkonu (elektrického alebo 
tepelného) (mil. Eur/MW) pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie (ďalej OZE). 
Pod celkovou výškou investície pre výpočet tohto kritéria sa rozumie výška 
oprávnených nákladov uvedených v rozpočte projektu prislúchajúcich aktivitám 
zameraných na využívanie OZE. Ak sa jedná o projekt kombinovanej výroby 
elektriny a tepla z biomasy tak celkový výkon zariadenia v MW sa určí zo súčtu 
celkového elektrického výkonu a tepelného výkonu dosiahnuteľného pri maximálnej 
hodnote dodávky využiteľného tepla.  

ch) Výška požadovaného nenávratného finančného príspevku na predpokladanú ročnú 
výrobu elektriny alebo tepla alebo ich súčtu (tis. Eur/MWh) v prípade kombinovanej 
výroby elektriny a tepla alebo kombinácii aktivít využívajúcich viacero foriem 
energie z OZE napr. produkcia elektriny zo slnečnej energie a tepla z biomasy.  

 
Pri kombinácii energeticky úsporných opatrení je v správe z energetického auditu nutné 
pri výpočte hodnôt merateľných ukazovateľov a hodnôt výberových kritérií súvisiacich 
s úsporou energií  uviesť a zohľadniť špecifikáciu a vzájomný vplyv aktivít zameraných 
na úspory energie v rámci projektu. Takáto kompletná bilancia musí 
zodpovedať ukazovateľu dopadu „Úspory energie.“ 

 

 
ZMENY V DOKUMENTOCH ZVEREJNENÝCH V RÁMCI VÝZVY NA 

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP  

 

Vo vzore zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh sa mení Príloha č. 7 Zmluvy o poskytnutí 
NFP – Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP. 


