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CIEĽ USMERNENIA
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných
v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR –
21SP – 0801 (ďalej len „výzva“) a aktualizovať prílohy k výzve aj v súvislosti so zavedením
Eura. Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len ,,NFP“), usmernení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky a praktických skúseností
v rámci iných výziev Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

ZMENY PRÍLOH K VÝZVE
Usmernením boli aktualizované nasledujúce dokumenty tvoriace súčasť výzvy:
•
•
•
•
•
•

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP;
Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu;
Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza;
Príloha č. 17 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu;
Príručka pre žiadateľa;
Zoznam povinných príloh

Zároveň bol k prílohám výzvy doplnený dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre
zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych
technológií v energetike priamou formou pomoci a schéma v znení dodatku č. 1.

PLATNOSŤ USMERNENIA
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len
„MH SR“) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“). Všetky
aktualizované dokumenty platia tiež dňom zverejnenia na stránkach MH SR a SIEA.
Žiadatelia, ktorí vypracovali žiadosť o NFP a odoslali prostredníctvom verejnej časti ITMS
pred zverejnením Usmernenia, nie sú týmto Usmernením viazaní.

ZMENY V V TEXTE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP
1. V rámci časti Uzávierka prijímania žiadostí o NFP bol posunutý termín uzávierky
výzvy do 16. januára 2009 do 16.00 hod. Zároveň bol text uvedenej časti (s výnimkou
adries regionálnych pobočiek SIEA) upravený nasledovne:
,,Žiadateľ vypracuje žiadosť o NFP výlučne vyplnením elektronického formulára
žiadosti o NFP, prostredníctvom verejnej časti ITMS (prílohou tejto výzvy je aj Manuál
ITMS II Portal v.2.1). Odoslanie elektronickej formy žiadosti o NFP je potrebné
vykonať do termínu uzávierky výzvy (t.j. do 16. januára 2009 do 16:00 hod.).
Odoslanie elektronickej formy žiadosti o NFP pritom nemá vplyv na povinnosť
včasného predloženia žiadosti o NFP v papierovej forme. Následne po elektronickom
odoslaní žiadosti o NFP žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú žiadosť o NFP
v papierovej forme, podpíše ju štatutárny orgán žiadateľa v zmysle výpisu
z Obchodného registra (alebo iného dokladu oprávňujúceho žiadateľa na podnikanie)
opečiatkuje, doplní všetky povinné prílohy a zabezpečí jej doručenie na SIEA.
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Žiadosti o NFP je nevyhnutné:
-

v prípade osobného doručenia predložiť najneskôr do 16. januára 2009 do 16.00
hod.,
v prípade zasielania poštou alebo kuriérom odoslať (odovzdať na prepravu)
najneskôr 16. januára 2009

na jednu z nižšie uvedených adries regionálnych pobočiek SIEA.
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná najneskôr
v stanovenom termíne, v pevnom, uzavretom a nepriehľadnom obale ako doporučená
zásielka (s potvrdením o doručení), osobne alebo kuriérom. Na základnom obale musí
byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé
meno (názov) žiadateľa, adresa žiadateľa, názov a adresa vykonávateľa, názov
projektu, identifikátor žiadosti o NFP a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.“
2. V časti Hodnotiaci proces bol upravený text nasledovne:
,,Možnosť doplnenia formálnych náležitostí sa netýka údajov uvedených v žiadosti
o NFP a príloh č. 1, č. 2, č. 10 a č. 17.“
3. Zoznam dokumentov zverejnených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol
rozšírený o:
„Dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na
strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou
formou pomoci
Schému štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
(v znení dodatku č. 1),
Prílohu č. 21 žiadosti o NFP – Vyhlásenie o sprístupnení informácií“
Zároveň bolo opravené chybné číslovanie v Zoznam dokumentov zverejnených v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

ZMENY V PRÍLOHE Č. 1 ŽIADOSTI O NFP
OPIS PROJEKTU
1. Hodnoty na úvodnej strane Opisu budú v EUR.
2. V rámci kapitoly 2 bola aktualizovaná tabuľka Východiskový a očakávaný stav
v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu, v súlade s číselníkom
indikátorov (metodický pokyn CKO).
3. Pôvodné znenie kapitoly 3 bolo upravené nasledovne: ,,SWOT analýza projektu
a ekonomicko – technická analýza projektu“. Zároveň bola štruktúra kapitoly doplnená
o členenie: ,,3.1 SWOT analýza projektu“ a ,,3.2 Ekonomicko – technická analýza
projektu“.
4. V rámci kapitoly 4 bola tabuľka 4.4 Prehľad vykonaných obchodných verejných súťaží
prispôsobená na EUR a doplnená o tabuľku 4.5 Miesto realizácie projektu.
5. V rámci kapitoly 9 bola tabuľka 9.1 Financovanie projektu prispôsobená na EUR.
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6. V rámci kapitoly 10 bola aktualizovaná tabuľka Súlad a napĺňanie Horizontálnych
politík ES pre OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v súlade s číselníkom
indikátorov (metodický pokyn CKO).

ZMENY V PRÍLOHE Č. 10 ŽIADOSTI O NFP
FINANČNÁ ANALÝZA
1. Vzhľadom na prechod na EUR budú hodnoty v rámci finančnej analýzy uvádzané
v EUR.

ZMENY V PRÍLOHE Č. 17 ŽIADOSTI O NFP
PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU
1. Vzhľadom na prechod na EUR boli doplnené stĺpce s prepočtom hodnôt na EUR.

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA
1. V kapitole 3.4 Oprávnenosť žiadateľa bol prvý odsek doplnený o nasledovný text:
,,Vzhľadom na termín uzávierky výzvy je možné predložiť účtovnú závierku za obdobie
od 1.1.2007 do 31.12.2007.“
2. V kapitole 3.4 Oprávnenosť žiadateľa bol odstránený šiesty odsek a odsek
bezprostredne za tabuľkou. Zároveň bol za tabuľku vložený nový odsek s nasledovným
znením:
„Pri posudzovaní oprávnenosti prijímateľa, najmä pri definícii odvetví, na ktoré sa
schéma pomoci nevzťahuje, predkladá žiadateľ čestné vyhlásenie, ktorým deklaruje,
že nevykazoval žiaden obrat v predchádzajúcom účtovnom období v odvetviach, na
ktoré sa schéma nevzťahuje.
Pre opatrenie 2.1 „Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a
zavádzanie progresívnych technológií a energetike“ sa podpora nevzťahuje na podniky,
ktorých podiel obratu z:
- aktivít vymedzených SK NACE 01, 02, 03;
- poľnohospodárskej prvovýroby produktov uvedených v prílohe I Zmluvy
o založení ES;
predstavuje súhrnne 30% a viac z celkového obratu.“
3. Na záver kapitoly 3.4 Oprávnenosť žiadateľa bol doplnený nový odsek s nasledovným
znením:
,,Pomoc sa v zmysle schémy nevzťahuje ani na „pomoc pri činnostiach súvisiacich
s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo
prepojenej s vyvezenými množstvami, pri zriaďovaní a prevádzkovaní distribučných
sietí alebo pri ostatných bežných výdavkoch spojených s vývozom“ a na „pomoc, ktorá
je podmienená uprednostnením domácich tovarov pred dovážanými“ RO pre OP KaHR
nešpecifikuje v týchto prípadoch žiadne konkrétne kódy SK NACE.“
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4. V kapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti, v časti Vykonanie obchodnej verejnej súťaže
pred podaním ŽoNFP, v bode 1 bola doplnená poznámka pod čiarou s nasledovným
znením: ,,Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti,
ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok“.
5. V kapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti, v časti Vykonanie obchodnej verejnej súťaže
pred podaním ŽoNFP, bol upravený text bode 7 písmeno a) nasledovne:
,,doklady súvisiace s uverejnením OVS a dokladovanie zverejnenia OVS
neurčitému okruhu osôb (v prípade zverejnenia v printovom médiu alebo na jeho
webovej stránke: vystavenú faktúru za zverejnenie, účtovný doklad potvrdzujúci úhradu
predmetnej faktúry, kópiu strany média s uverejnenou výzvou alebo vytlačenú webovú
stránku média s uverejnenou výzvou a s označením dátumu snímania; v prípade
zverejnenia na vlastnej webovej stránke žiadateľa vytlačenú webovú stránku
s uverejnenou výzvou na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy s dodávateľom a
s označením dátumu snímania (tento dátum sa pri tlači automaticky zobrazí v spodnej
časti vytlačenej webovej stránky a musí byť v súlade s obdobím kedy bola predmetná
OVS zverejnená);“
6. Posledný odsek v kapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti, v časti Vykonanie obchodnej
verejnej súťaže pred podaním ŽoNFP, bol doplnený o nasledovný text:
,,Zároveň v prílohe č. 3 tejto príručky je priložený kontrolný list ku kontrole správnosti
uskutočnenia obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, ktorá je vykonávaná pred
podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. V záujme bezchybného vykonania OVS
odporúčame žiadateľom overiť správnosť vykonanej OVS na základe priloženého
kontrolného listu.“
7. V kapitole 3.8 Indikátory bol na doplnený nasledovný text:
,,Povinné indikátory sú predvyplnené vo formulári prílohy č. 1 ŽoNFP (Opis projektu,
tabuľka v časti 2.2). Žiadateľ je povinný vybrať uvedený rozsah indikátorov aj v rámci
elektronického formulára ŽoNFP. V prípade indikátorov v rámci jednotlivých
horizontálnych priorít, žiadateľ je povinný vybrať si z uvedeného rozsahu indikátorov
len v prípade, že ním vypracovaný projekt má dopad na príslušnú horizontálnu prioritu.
ŽoNFP (vrátane opisu projektu) bez vyplnených hodnôt povinných indikátorov nebudú
predmetom odborného hodnotenia, pretože nespĺňajú kritéria kontroly formálnej
správnosti ŽoNFP. Žiadateľ je oprávnený definovať ďalšie indikátory len v rozsahu,
ktorý je ponúkaný vo verejnom portáli ITMS. V prípade zvolenia ďalšieho indikátora je
potrebné uvedený indikátor doplniť aj do príslušnej tabuľky v rámci Opisu projektu
(kapitola 2.2 alebo 10).
Príklad: termín realizácie projektu je marec 2009 – november 2010; indikátor výsledku
bude mať východiskovú hodnotu k 31.12.2008 a plánovanú hodnotu k 31.12.2010.
Indikátor dopadu bude mať východiskovú hodnotu k 31.12.2010 a plánovanú hodnotu
k 31.12.2015.
8. Vzhľadom k názvu a obsahu kapitoly 4.1 Vypracovanie ŽoNFP bol do tejto kapitoly
presunutý text príručky z kapitoly 4.2 Predloženie ŽoNFP.
9. V kapitoly 4.2 Predloženie ŽoNFP bol doplnený záverečný odsek nasledovne:
,,V rámci výzvy môže žiadateľ predložiť len JEDNU ŽoNFP. V prípade, že
žiadateľ predloží v rámci jednej výzvy viac ako jednu ŽoNFP, bude zaregistrovaná
ŽoNFP odoslaná prostredníctvom verejného portálu ITMS ako prvá. O príspevok
na ďalší projekt v rámci tej istej schémy môže žiadateľ požiadať až po úspešnom
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ukončení realizácie predchádzajúceho projektu a jeho finančnom vysporiadaní zo
strany poskytovateľa (v prípade, že mu bol schválený NFP), resp. v rámci
nasledujúcej výzvy.“
10. V kapitole 5.1 Registrácia a formálna kontrola ŽoNFP, v časti Kontrola formálnej
správnosti ŽoNFP, v bode 1 bol upravený text nasledovne:
,,Možnosť doplnenia formálnych náležitostí sa netýka údajov uvedených v žiadosti
o NFP a príloh č. 1, č. 2, č. 10 a č. 17.“
Zároveň bol v uvedenej časti, v bode 2 doplnený text:
,,V prípade ŽoNFP predkladanej pred 31. decembrom 2008 v Sk bude pre potrebu
overenia maximálnej a minimálnej výšky NFP použitý konverzný kurz (30,1260
Sk/Eur).
11. V kapitole 7 Vysvetlivky k formulárom bol v piatom odseku doplnený nasledovný text:
,,V prípade, ak sa niektorá príloha nevzťahuje na žiadateľa (v zmysle platných právnych
predpisov SR), resp. na ním predkladaný projekt, MUSÍ žiadateľ namiesto nej predložiť
Čestné vyhlásenie o tom, že daná príloha nie je pre neho relevantná, a to vrátane
adekvátneho odôvodnenia.“
Zároveň bol v tejto kapitole po uvedenom odseku doplnený aj nasledovný
text: ,,V prípade, že niektoré pole vo formulári nevypĺňate, pretože sa na Vás ako na
žiadateľa nevzťahuje, do tohto poľa vpíšete pomlčku (do tabuliek s číselnými údajmi
vpíšte 0 – kvôli možným súčtom). Uvedené má za cieľ predísť náhodnému nevyplneniu
niektorých formulárov, resp. ich častí a Vášmu vyradeniu z dôvodu nesplnenia
základných podmienok prijateľnosti projektu. Uvedené sa týka príloh ŽoNFP.
Sumy oprávnených aj neoprávnených výdavkov uvádzajte prosím s presnosťou na 0,01
SKK, resp. s presnosťou na 0,01 EUR (v prípade predloženia ŽoNFP v termíne po
1. januári 2009).“
12. V kapitole 7.1 ŽoNFP boli z dôvodu nevyhnutných zmien, ale aj lepšej prehľadnosti
upravené znenia týchto častí: Identifikácia žiadateľa, Štatutárny orgán žiadateľa, Profil
žiadateľa, Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu,
Kontaktná osoba pre projekt, Partner (-i) žiadateľa, Ciele projektu, Stručný popis
projektu, Hodnoty merateľných ukazovateľov, Rozpočet projektu (v SKK), Zdroje
financovania projektu.
13. V kapitole 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP: Príloha 1 Opis projektu bola v prvom odseku
časti Účelnosť navrhovaného projektu upravená posledná veta nasledovne:
,,Merateľné ukazovatele budú rovnaké ako tie, ktoré ste uviedli v tabuľke č. 12 ŽoNFP,
t.j. v prípade, že si okrem povinných indikátorov stanovených priamo v Opise projektu
vyberiete v rámci ŽoNFP aj ďalšie indikátory, je potrebné ich doplniť aj do tabuľky
v rámci časti 2.2 Opisu projektu.
14. V kapitole 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP: Príloha 1 Opis projektu bola za časť SWOT
ANALÝZA PROJEKTU doplnená nová čast s nasledovných znením:
„EKONOMICKO – TECHNICKÁ ANALÝZA PROJEKTU
Žiadateľ
časti:
i.
ii.
iii.

v tejto časti uvedie výsledky ekonomicko-technickej analýzy, ktorá zahŕňa tri
energetický dopad projektu
ekonomický dopad projektu
environmentálny dopad projektu
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Energetický dopad projektu
a) V prípade projektov zameraných na úspory energie je potrebné vyčísliť
energetickú náročnosť pôvodného stavu zariadenia, alebo objektu a energetickú
náročnosť zariadenia, alebo objektu po navrhovanej realizácii projektu. Výpočet
energetickej náročnosti vykonať pokiaľ možno v zmysle platných STN.
- ročnú úsporu energie na nasledujúcich 5 rokov po realizácii projektu,
- úsporu nákladov na energie na nasledujúcich 5 rokov po realizácii projektu.
b) V prípade projektov zameraných na vysoko-účinnú kombinovanú výrobu elektriny
a tepla je potrebné uviesť:
- technické parametre inštalovaných zariadení,
- odhad ročnej spotreby paliva na nasledujúcich 5 rokov po realizácii projektu,
- výpočet ročnej výroby tepla a elektriny na nasledujúcich 5 rokov po realizácii
projektu,
- výpočet tržieb z predaja vyrobenej elektriny a tepla, resp. úsporu nákladov pri
vlastnej spotrebe elektriny a tepla na nasledujúcich 5 rokov po realizácii
projektu.
c) V prípade projektov zameraných na využívanie obnoviteľných energetických
zdrojov je potrebné uviesť:
- technické riešenie a parametre technologického zariadenia,
- odhad množstva ročnej spotreby paliva alebo primárnej energie na
nasledujúcich 5 rokov po realizácii projektu,
- v prípade projektov zameraných na výstavbu, modernizáciu alebo
rekonštrukciu malých vodných elektrární (MVE) je potrebné tiež uviesť: denné
prietoky vodného toku za posledné 2 roky, plánované prietoky turbínou a
výpočet čistého spádu,
- v prípade projektov zameraných na výstavbu, modernizáciu alebo
rekonštrukciu zariadení na využitie geotermálnej energie je potrebné tiež
uviesť hustotu tepelného toku, prípadne geotermický gradient v mieste
realizácie projektu,
- v prípade projektov zameraných na využitie slnečnej energie: výpočet plochy
solárnych panelov.
- výpočet ročnej výroby energie na nasledujúcich 5 rokov po realizácii projektu,
- výpočet tržieb z predaja vyrobenej energie, resp. úsporu nákladov pri vlastnej
spotrebe energií na nasledujúcich 5 rokov po realizácii projektu.
Ekonomický dopad projektu
- výpočet doby návratnosti projektu dynamickými metódami so zohľadnením
inflácie cien energií,
- porovnanie vypočítanej doby návratnosti s technickou životnosťou zariadenia
(predmetu projektu).
Environmentálny dopad projektu
- vyčísli sa len pri projektoch, kde dochádza k úspore energií, alebo kde sa
nahrádzajú fosílne palivá obnoviteľnými energetickými zdrojmi.
V prípade, že investičný projekt je zameraný na vysoko-účinnú kombinovanú výrobu
elektriny a tepla je nevyhnutné preukázať aj súlad s článkom 4 smernice č. 2004/8/ES
(SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/8/ES z 11. februára
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2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom
trhu s energiou, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS), a to uvedením
výpočtu, vrátane postupu prostredníctvom metodiky definovanej v uvedenej
smernici č. 2004/8/ES.“
15. V kapitole 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP: Príloha 1 Opis projektu, v časti Popis
realizácie projektu boli posledné dva odseky odstránené a nahradené nasledovným
znením:
,,Prehľad vykonaných obchodných verejných súťaží vypĺňajte v súlade s výsledkami
všetkých OVS, ktoré vykonáte v súvislosti s realizáciou projektu pred podaním ŽoNFP
a na základe ktorých budete deklarovať oprávnenosť výdavkov. Hodnota zákazky v
tabuľke 4.4 je celkovou hodnotou zákazky, nielen oprávnenými výdavkami z
predmetnej zákazky (hodnoty je potrebné uvádzať aj v eurách prepočítané konverzným
kurzom).
Žiadateľ do tabuľky 4.5 uvedie miesto realizácie projektu, pričom projekt môže byť
realizovaný len na jednom mieste. Miesto realizácie projektu predstavuje súhrn
nehnuteľností (vyčíslených v tabuľke 4.5 a doložených v prílohe č. 19 ŽoNFP), ktoré
tvoria jeden podnikový areál. V prípade, že nehnuteľnosť nemá pridelené súpisné čislo,
tak príslušné políčko vyplní žiadateľ pomlčkou.
Za jedno miesto realizácie sa považujú aj viacero susediacich parciel, resp. pozemkov.
V takom prípade žiadateľ rozšíri tabuľku o potrebný počet riadkov, v ktorých uvedie
požadované údaje z príslušných listov vlastníctva, ktoré súvisia s konkrétnym objektom,
resp. pozemkom, kde je projekt realizovaný.
V prípade, že sa miesto realizácie projektu nachádza z časti na území regiónu Západné
Slovensko (max. intenzita pomoci 40%) a z časti na území regiónu Stredné Slovensko
(max. intenzita pomoci 50%) bude uplatnená maximálna intenzita pomoci 40% na celý
projekt.
16. V kapitole 7.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Zmluva o budúcej zmluve, resp. odberateľskododávateľská zmluva bol doplnený úvodný odstavec:
,,V rámci prílohy č. 2 ŽoNFP je nevyhnutné za každú vykonanú OVS predložiť:
a) zmluvu o budúcej zmluve, na základe ktorej bude po podpise zmluvy
o poskytnutí NFP podpísaná odberateľsko-dodávateľská zmluva, alebo
b) odberateľsko-dodávateľskú zmluvu s odkladacou podmienkou nadobudnutia
účinnosti“
17. V kapitole 7.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Zmluva o budúcej zmluve, resp. odberateľskododávateľská zmluva bol doplnený na záver nový odsek s nasledovným znením:
„Súčasťou každej zmluvy o budúcej zmluve, resp.odberateľsko-dodávateľskej zmluvy
musí byť podrobný rozpočet, na základe ktorého žiadateľ vypracuje podrobný rozpočet
projektu (príloha č. 17 ŽoNFP).“
18. V kapitole 7.5 Príloha č. 10 ŽoNFP – Finančná analýza boli upravené vysvetlivky.
19. V kapitole 7.7 Príloha č. 17 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu bol za úvodným
odsekom doplnený nový odsek s nasledovným znením:
„Podrobný rozpočet musí byť vypracovaný v súlade s výsledkami OVS, t.j.
s podrobným rozpočtom, ktorý tvorí súčasť odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, resp.
zmluvy o budúcej zmluve. Podrobný rozpočet vychádza z predpokladu, že OVS boli
vykonané v SKK, preto súčasťou rozpočtu sú aj prepočtové polia, ktoré zabezpečia
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konverziu meny vzhľadom na prechod na EUR (konverzným kurzom). Z uvedeného
dôvodu je potrebné vypĺňať len príslušné stĺpce na základe výsledkov OVS
v korunových hodnotách. V prípade, že OVS bola realizovaná v EUR, resp. jej výsledky
sú v EUR uvádzajte priamo hodnoty EUR do príslušného stĺpca. Pri prenose hodnôt do
tabuľky č. 13 ŽoNFP zaokrúhľujte až výsledné sumy za jednotlivé podpoložky.“
20. V kapitole 7.7 Príloha č. 17 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu bol v časti Intenzita
pomoci, NFP upravený úvodný odsek nasledovne:
„Tento stĺpec je predvyplnený vzorcom, preto je pri prázdnej tabuľke zobrazené
chybové hlásenie. Intenzita pomoci predstavuje podiel NFP na celkových oprávnených
výdavkoch a musí byť jednotne stanovená pre celý projekt (t.j. všetky oprávnené
výdavky). V prípade ak:“
21. V kapitole 7.9 Príloha č. 19 ŽoNFP - Výpis z katastra nehnuteľností bol pôvodný text
odstránený a nahradený nasledovným znením:
„Výpis z listu vlastníctva, preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým nehnuteľnostiam
(pozemkom a stavbám), na ktorých má byť realizovaný projekt, vrátane snímky
z katastrálnej mapy s vyznačením nehnuteľnosti, na ktorých sa projekt realizuje.
Budovy musia byť vo 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. 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 (nie starší ako 3
mesiace), z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné
bremená a ťarchy. Ak sú nehnuteľnosti zapísané na viacerých listoch vlastníctva,
vyžadujú sa výpisy zo všetkých listov vlastníctva.
V zmluve o dlhodobom prenájme nemusí byť definované predkupné právo žiadateľa
v 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“.“
22. V kapitole 8 Prílohy boli pôvodné prílohy (Príloha č. 1 Indikátory pre horizontálne
priority a Príloha č. 2 Kódy pre oblasť prioritných tém) odstránené a nahradené Prílohou
č. 1 Kritériá pre kategorizáciu územných jednotiek a Prílohou č. 2 Kontrolný list ku
kontrole správnosti uskutočnenia obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, ktorá
je vykonávaná pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

ZMENY V ZOZNAME POVINNÝCH PRÍLOH
2. Vzhľadom na upresnenie požiadavky v povinných prílohách č. 4, č. 15, č. 16 a č. 20 bol
pojem štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia nahradený pojmom štatutárny orgán.
3. V rámci povinnej prílohy č. 3 bola vypustená požiadavka na elektronickom médiu
uvádzať žiadosť o NFP.
4. V rámci povinnej prílohy č. 8 bola vypustená požiadavka na predloženie výkazu o počte
zamestnancov ku koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním žiadosti
o NFP.
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5. Znenie prílohy č. 12 bolo upravené nasledovne:
,,V závislosti od charakteru projektu:
- právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, alebo
- písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby nemá
námietky (v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon), vrátane
výkazu výmer, alebo
- potvrdenie od miestne príslušného stavebného úradu, že na uvedený projekt sa
nevzťahuje stavebné povolenie resp. iný dokument v zmysle stavebného
zákona.“
6. V zozname povinných príloh bola doplnená príloha č. 21 Vyhlásenie žiadateľa
o sprístupnení informácií.
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