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I. 

1. Týmto  dodatkom  sa  mení  a dopĺňa  znenie  Schémy  štátnej  pomoci  pre  zvyšovanie 
energetickej  efektívnosti  na  strane  výroby  aj  spotreby  a zavádzaní  progresívnych 
technológií v energetike priamou formou pomoci (Schéma č. XR 63/2008) nasledovne:

II.

1. V článku G. Oprávnené výdavky sa odsek

„Objekty,  kde  sa  projekt  realizuje  musia  byť  vo  vlastníctve  žiadateľa  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. V zmluve o prenájme musí 
byť  zadefinované  predkupné  právo  žiadateľa.  Prenájom  nehnuteľnosti  spolu 
s predkupným právom žiadateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra 
nehnuteľností.  V prípade  prenájmu  je  žiadateľ  povinný  predložiť  aj  list  vlastníctva 
majiteľa nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, 
ako aj vecné bremená a ťarchy.“

vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Objekty,  kde  sa  projekt  realizuje  musia  byť  vo  vlastníctve   žiadateľa  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. V zmluve o prenájme musí 
byť zadefinované predkupné právo žiadateľa. Zmluva o prenájme musí byť zapísaná v 
liste  vlastníctva  na  príslušnej  správe  katastra  nehnuteľností.  V prípade  prenájmu  je 
žiadateľ povinný predložiť aj list vlastníctva majiteľa nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé 
vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy.“

Článok  I.  Výška  pomoci  a intenzita  pomoci  sa  bod  4  vypúšťa  a nahrádza 
nasledovným znením:

„Prepočet na EUR sa vykoná konverzným kurzom (30,1260 Sk/Eur).“

Článok  K.  Podmienky  poskytnutia  pomoci  sa  bod  4 vypúšťa  a nahrádza 
nasledovným znením:

„Potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku, t.j. nie je platobne neschopný alebo 
predlžený  a  nebol  podaný  návrh  na  povolenie  reštrukturalizácie  alebo  návrh  na 
vyhlásenie konkurzu vydané príslušným Okresným súdom, nie staršie ako 3 mesiace ku 
dňu predloženia žiadosti.“

Článok  M.  Mechanizmus  poskytovania  pomoci  sa  bod  2 vypúšťa  a  nahrádza 
nasledovným znením:

„Na  webovej  stránke  poskytovateľa  www.economy.gov.sk,  vykonávateľa 
www.siea.gov.sk a  Centrálneho  koordinačného  orgánu  www.nsrr.sk bude  zverejnená 
výzva vrátane povinných príloh.“
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Článok  M.  Mechanizmus  poskytovania  pomoci  sa  bod  3 vypúšťa  a  nahrádza 
nasledovným znením:

„Žiadosť o NFP je potrebné vypracovať podľa pokynov stanovených v rámci výzvy na 
predkladanie  žiadostí  o NFP  a  doložiť  ju  povinnými  prílohami.  Podpísaním  žiadosti 
o NFP akceptuje prijímateľ podmienky schémy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov.“

Článok  M.  Mechanizmus  poskytovania  pomoci  sa  body  4a.,  4b vypúšťajú 
a nahrádzajú bodom 4 s nasledovným znením:

„Žiadateľ  vypracuje  žiadosť  o NFP  a zabezpečí  jej  odoslanie  spôsobom  stanoveným 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.“

Článok M. Mechanizmus poskytovania pomoci sa bod 5 vypúšťa a nahrádza 
nasledovným znením:

„Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh bude doručená/odoslaná najneskôr v termíne 
stanovenom  vo  výzve  na  predkladanie  žiadostí  o NFP,  v pevnom,  uzavretom 
a nepriehľadnom obale  príslušnému vykonávateľovi  ako  doporučená  zásielka,  osobne 
alebo kuriérom.“

Článok M. Mechanizmus poskytovania pomoci sa bod 6 vypúšťa ostatné body boli 
prečíslované

Článok M. Mechanizmus poskytovania pomoci sa pôvodný bod 8 vypúšťa 
a nahrádza nasledovným znením:

„Po  osobnom  doručení  žiadosti  o  NFP  na  adresu  vykonávateľa  zamestnanci 
vykonávateľa vystavia  žiadateľovi  Potvrdenie  o prijatí  žiadosti  o NFP, ktoré obsahuje 
identifikátor  žiadosti  o  NFP,  celé  meno  (názov)  a adresu  žiadateľa,  názov  a adresu 
vykonávateľa, presný dátum a čas doručenia žiadosti o NFP a meno a priezvisko osoby, 
ktorá žiadosť o NFP prijala. V prípade doručenia žiadosti o NFP poštou alebo kuriérom, 
vykonávateľ potvrdenie o prijatí nevydáva.

Článok M. Mechanizmus poskytovania pomoci sa pôvodný bod 9 vypúšťa a 
nahrádza nasledovným znením:

„Po doručení žiadosti o NFP na adresu vykonávateľa poverení pracovníci vykonávateľa 
zabezpečia registráciu žiadostí o NFP a kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP.“

Článok M. Mechanizmus poskytovania pomoci sa bod 12 vypúšťa a nahrádza 
nasledovným znením:

„V prípade,  ak  žiadosť  o  NFP  nespĺňa  požadované  formálne  náležitosti  (kritériá 
úplnosti), je vykonávateľ povinný vyzvať žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí 
a  to  zaslaním  písomnej  výzvy  na  doplnenie  chýbajúcich  náležitostí  žiadosti  o NFP. 
Poskytovateľ  taxatívne  stanoví  vo  výzve  na  predkladanie  žiadostí  o NFP  formálne 
náležitosti,  ktoré  môžu byť žiadateľmi  doplnené.  V prípade,  že  žiadateľ  v  stanovenej 
lehote  neodstráni  formálne  nedostatky  žiadosti  o NFP  bude  vyradený  z ďalšieho 
hodnotiaceho procesu.“
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III.

1. Ostatné ustanovenia Schémy štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti 
na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou 
formou pomoci ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

2. Tento  dodatok  nadobúda  platnosť  a účinnosť  dňom  zverejnenia  v  Obchodnom 
vestníku.
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