
 

                                                                                                                       
 
                                                                            

 
 
 

 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov  
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  

 

Základné údaje: 

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu 
dekarbonizácie priemyslu 
 

Kód výzvy: 04I01-18-V01 
 

Komponent: Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu 
 

Investícia: Investícia 1: Dekarbonizácia priemyslu 
 

Forma poskytovania prostriedkov 
mechanizmu: 
 

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu nenávratným spôsobom 
v zmysle zákona č.368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy 
a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o mechanizme“). 
 

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v 
podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach 
priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom v súlade s 
národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a 
klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou 
rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. 
Z celkového cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 1 369 917 ton 
ekvivalentu CO2 do roku 2026 sa v rámci dekarbonizačnej schémy 
dosiahne zníženie aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2. 
 

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov 
Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4, investícia 1) v platnom znení 
zverejnená dňa 24.10.2022 v Obchodnom vestníku Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 204/20221 (ďalej len „schéma“).  
  

 

schválil: 

Ján Budaj 

minister životného prostredia Slovenskej republiky 

 

V Bratislave, dňa 25.11.2022 

                                                           
1https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3550367&csrt=28037452661296933
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1. Formálne náležitosti: 

 
1.1 Identifikačné údaje a kontaktné údaje Vykonávateľa: 
Názov Vykonávateľa:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Adresa Vykonávateľa: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
 
Kontaktné údaje Vykonávateľa:  
 
Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia o prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  získať 
od Vykonávateľa na webovom sídle https://www.minzp.sk/poo/ a zároveň jednou z nasledovných foriem: 
 

 listinne - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na adresu Vykonávateľa uvedenú v časti 1.1 tejto výzvy 
(na Odbor koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti), alebo 

 elektronicky - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na e-mailovú adresu Vykonávateľa: 
info.planobnovy@enviro.gov.sk, resp. cez elektronickú schránku MŽP SR prostredníctvom Ústredného 
portálu verejnej správy www.slovensko.sk cez službu „všeobecná agenda“. 

 
Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané Vykonávateľovi listinne odpovedá Vykonávateľ písomne 
listom, a v prípade ak je zaslaná elektronicky, odpoveď bude zaslaná elektronicky cez elektronickú schránku MŽP 
SR alebo e-mailom v lehote najneskôr 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Vykonávateľovi. 
Zároveň Vykonávateľ priebežne uverejňuje na vyššie uvedenom webovom sídle najčastejšie kladené otázky 
a odpovede. 
 

Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali vyššie uvedené webové sídlo Vykonávateľa, kde budú 

v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou. 
 
1.2 Trvanie výzvy 

Dátum vyhlásenia výzvy:25. 11. 2022 

Dátum uzavretia výzvy: 20. 1. 2023  

 
1.3 Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu (alokácia):                          
Rozpočet na výdavky zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti (celková suma finančných prostriedkov) 357 343 413,00 
€2 
Vratná daň z pridanej hodnoty (DPH) nie je oprávneným výdavkom (Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu 
priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, časť I.3). 

 
1.4 Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu:   

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „žiadosť“) je možné doručiť MŽP SR jedným z 
nasledujúcich spôsobov: 
a) elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky MŽP SR zriadenej v rámci Ústredného portálu 

verejnej správy,   
alebo 
b) listinne, a to: 

- osobne do podateľne MŽP SR v pracovných dňoch v čase 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00 alebo 
- prepravnou spoločnosťou (pošta, kuriér) na korešpondenčnú adresu MŽP SR. 

Bližšie je spôsob doručovania žiadosti uvedený v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa s prílohami 
 
1.5 Financovanie projektu:  

                                                           
2  Alokácia predstavuje maximálnu výšku prostriedkov určených na výzvu. Vykonávateľ si vyhradzuje právo na úpravu uvedenej výšky v 

prípade dodatočných úprav alokácie vyplývajúcich zo zmien v rozpočte Plánu obnovy a odolnosti pre Komponent 4 v budúcom období. Táto 
úprava výšky alokácie bude mať vplyv aj na celkový cieľ zníženia množstva skleníkových plynov emitovaných podnikmi, ktorý je uvedený vo 
výzve. 

mailto:info.planobnovy@enviro.gov.sk
http://www.slovensko.sk/
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Poskytovanie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  výzvy sa realizuje finančným príspevkom 
na základe predloženej žiadosti o platbu a za podmienok ustanovených v tejto výzve a súvisiacich dokumentoch. 

Upozornenia: 

- Výška prostriedkov mechanizmu3 a oprávnených výdavkov bude stanovená na základe predloženej ŽoPPM, 
ktorá bude posúdená na základe kritérií uvedených v časti 3.1 výzvy (súťažné ponukové konanie4). 

- Výška prostriedkov mechanizmu na projekt bude určená na základe ponuky (suma požadovaných prostriedkov 
mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“) v EUR za ušetrenú tonu emisií CO2eqv, ktorá 
bude výsledkom realizácie podporenej investície), ktorú Žiadateľ uvedie vo svojej žiadosti. Celková výška 
požadovaných prostriedkov mechanizmu nemôže presiahnuť celkovú sumu oprávnených výdavkov na projekt, 
ako je definované v časti I. schémy5. V prípade, že výška požadovaných prostriedkov mechanizmu presiahne 
celkovú výšku oprávnených výdavkov projektu podľa časti I. schémy, výška požadovaných prostriedkov 
mechanizmu a príslušná ponuka budú automaticky znížené. Vo výške ponuky, ktorú navrhol Žiadateľ vo svojej 
žiadosti nie je možné vykonať žiadne následné úpravy. 

- Maximálna výška poskytovaných prostriedkov mechanizmu nie je stanovená.. 

- Minimálna a maximálna výška poskytovaných prostriedkov mechanizmu na jeden projekt a jedného Žiadateľa 
nie je stanovená. 

- Kritériá pre posúdenie ŽoPPM sa budú uplatňovať na všetky predložené ŽoPPM, ktoré splnia podmienky 
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PPPM“).  

- . 

- . 

- Základné kritérium uplatňované pri  vytváraní poradia projektov bude vyhodnocované na základe váženého 
posúdenia dvoch subkritérií:  

i. suma požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za zníženie emisií CO2eqv o tonu, ktoré 
bude výsledkom realizácie podporenej investície  a  

ii. príspevok k naplneniu cieľa schémy na zníženie emisií skleníkových plynov. 

 
 

2. Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu predstavujú súbor podmienok, ktoré musí Žiadateľ splniť na to, 
aby mohlo MŽP SR žiadosť posúdiť podľa kritérií posudzovania ŽoPPM v súlade s § 16 ods. 4 zákona o 
mechanizme. 

PPPM stanovené v tejto výzve musia byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo 
uvedené v texte výzvy, alebo je uvádzané, resp. bližšie popísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa 
táto výzva odvoláva. 

2.1 Podmienka doručenia žiadosti včas a v stanovenej forme  
 
Žiadateľ je povinný doručiť žiadosť MŽP SR včas a v stanovenej forme. Žiadosť tvorí vyplnený záväzný formulár 
žiadosti a povinné prílohy.  

 Žiadosť je doručená včas, ak je formulár žiadosti doručený MŽP SR do termínu uzavretia výzvy. 
 

Upozorňujeme, že rozhodujúcim dátumom pre splnenie podmienky doručenia žiadosti včas je dátum prijatia 
formulára žiadosti do elektronickej schránky MŽP SR (v prípade, ak Žiadateľ predkladá žiadosť elektronicky) 
alebo dátum prijatia formulára žiadosti na adrese Vykonávateľa (v prípade, ak Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej 

                                                           
3 Výška prostriedkov mechanizmu stanovená na základe posudzovania žiadostí je považovaná za maximálnu. 
4 Pre definíciu súťažného ponukového konania pozri dokument  -  Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov 

Plánu obnovy a odolnosti, Časť C - Vymedzenie pojmov. 
5 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4), dokument zverejnený na 
portáli Obchodného vestníku Ministerstva spravodlivosti SR dňa 24.10.2022. 
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forme). To znamená, že pre splnenie podmienky doručenia žiadosti včas nie je rozhodujúci dátum odoslania 
formulára žiadosti zo strany Žiadateľa príslušným spôsobom (elektronicky, odovzdanie na prepravu poštou alebo 
kuriérom). 
V prípade, že je formulár žiadosti doručovaný listinne, je potrebné ho doručiť na adresu Vykonávateľa najneskôr 
v deň uzavretia výzvy do 15:00 hod. Dátum doručenia formulára žiadosti je určujúci aj pre splnenie tých PPPM, 
ktorých spôsob preukázania zo strany Žiadateľa obsahuje požiadavku na aktuálnosť príloh6. V prípade zmeny 
výzvy je dátum doručenia formulára žiadosti rozhodujúci z hľadiska posúdenia dopadu relevantnej zmeny na 
žiadosť. 

 Žiadosť je doručená v stanovenej forme, ak sú splnené nasledovné podmienky: 
a) žiadosť je vyplnená v slovenskom7 jazyku a písmom, ktoré umožňuje rozpoznanie a posúdenie jej 

obsahu, 
b) žiadosť o prostriedky mechanizmu je predložená na formulári uvedenom vo výzve a forma alebo obsah 

predloženej žiadosti umožňuje vykonávateľovi posúdiť splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov 
mechanizmu. 

Žiadosť sa považuje za úplnú, ak je na MŽP SR doručený písomne vyplnený záväzný formulár žiadosti 
podpísaný osobou oprávnenou konať v mene Žiadateľa a všetky povinné prílohy v rozsahu informácií 
a údajov, ktoré umožňujú riadne posúdiť splnenie všetkých PPPM a kritérií pre vytvorenie poradia projektov 
spôsobom stanoveným vo výzve vrátane uplatnenia postupu podľa § 16 ods. 3 zákona o mechanizme. 
 
Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za Žiadateľa koná splnomocnená osoba, je Žiadateľ povinný predložiť 
ako prílohu žiadosti úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán Žiadateľa oprávňuje danú 
osobu/osoby na konanie za Žiadateľa.  
Žiadosť musí byť doručená spôsobom a vo formáte stanovenom v prílohe č. 2 výzvy Príručka pre žiadateľa 
s prílohami. 
   
Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 

- formulár žiadosti a povinné prílohy 
Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 

- formulár žiadosti a povinné prílohy 
 
2.2 Podmienka oprávnenosti Žiadateľa 
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými Žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) 
Obchodného zákonníka8, t. j.:  

- osoby zapísané v Obchodnom registri, 
- osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,  
- osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. 

 
Prijímateľom prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy je vždy podnik vykonávajúci priemyselné hospodárske 
činnosti9 v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní. 
Oznamujeme žiadateľom, že v rámci tejto výzvy nie je povolená účasť Partnerov v zmysle definície uvedenej v čl. 
2 ods. m) zákona č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.10 
 
Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 

- formulár žiadosti  
Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 

                                                           
6 Napr. výpis z registra trestov nesmie byť, v prípade osôb, ktoré sú občanmi SR, starší ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia formulára 
žiadosti. 
7 Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje, ak je žiadosť vyplnená v českom jazyku. 
8 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
9 Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 
Rev. 2. 
10 Tým nie je dotknuté ustanovenie F.5 Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 
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- Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (https://rpo.statistics.sk), 
resp. iné príslušné verejne dostupné registre,  

- formulár žiadosti. 
   

 
2.3 Podmienka, že voči Žiadateľovi nie je vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia 
Voči Žiadateľovi nesmie byť vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia. 

Podmienka sa vzťahuje aj na konania začaté a neukončené podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní 
v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný pred zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení 
neskorších predpisov. 

Upozorňujeme, že podmienka nie je splnená v prípade zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku 
Žiadateľa alebo zrušenia konkurzného konania pre nedostatok majetku Žiadateľa. 

Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 
- formulár žiadosti  

Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 
- Register úpadcov, ktorý je verejne dostupný na: https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/, resp. Obchodný 

vestník (v prípade, ak Vykonávateľ identifikuje v registri úpadcov iba začatie konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania), 

- formulár žiadosti. 
 

2.4 Podmienka bezúhonnosti Žiadateľa 

Žiadateľ nemôže byť  právoplatne odsúdený za niektorý z nasledujúcich trestných činov: trestný čin 
subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin 
nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. 

Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v mene Žiadateľa, ktorým je právnická osoba 
nemôže byť  právoplatne odsúdený za niektorý z nasledujúcich trestných činov: trestný čin subvenčného podvodu, 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný 
čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. 

Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 
- príloha č. 3 žiadosti - údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Žiadateľa, , jeho štatutárneho 

orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v jeho mene. 
- formulár žiadosti. 

Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 
- Vykonávateľ bezodkladne zašle údaje podľa prílohy 3 žiadosti v elektronickej podobe prostredníctvom 

elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra 
trestov.  

- Informačné systémy verejnej správy (https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-
osob). 

 

2.5 Podmienka, že Žiadateľ nie je evidovaný v EDES 
Žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba 
alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/104611).  Zároveň upozorňujeme žiadateľov 
na povinnosť oboznámiť sa so znením dokumentu Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, 

                                                           
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 
všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 
1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 v platnom znení. 

https://rpo.statistics.sk/
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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zverejneným na webovej stránke:  https://www.olaf.vlada.gov.sk//system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-
vylucenia-edes/ 

Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 
- formulár žiadosti  

Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 
- Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčených subjektov (databáza EK, jej verejná časť dostupná 

na https://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm, ako aj neverejná časť12), 
- formulár žiadosti. 

 

2.6 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci 

Žiadateľ a žiadosť musia spĺňať všetky podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo Schémy 
štátnej pomoci. Ak je voči Žiadateľovi nárokované vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho 
rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc poskytnutá Slovenskou republikou 
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, Žiadateľ uvedie výšku pomoci, ktorá sa má 
ešte vymôcť. 

Ak Žiadateľ/Prijímateľ nedodrží všetky podmienky vyplývajúce zo Schémy štátnej pomoci, nesie za svoje konanie 
plnú právnu zodpovednosť. 

Pomoc, resp. prostriedky mechanizmu môžu byť Prijímateľovi poskytnuté, ak bude preukázaný ich stimulačný 
účinok. 

Existencia stimulačného účinku sa posudzuje z hľadiska: 

i. charakteru aktivít projektu, ak prostriedky mechanizmu motivujú Prijímateľa k zmene správania, zapojeniu 
do ďalšej hospodárskej činnosti alebo do hospodárskej činnosti priaznivejšej k životnému prostrediu, 
ktorú by bez prostriedkov mechanizmu nevykonával, alebo ktorú by vykonával v obmedzenej miere či 
iným spôsobom. Prostriedky mechanizmu nesmú slúžiť na úhradu nákladov za činnosť, ktoré by 
príjemcovi prostriedkov mechanizmu vznikli v každom prípade, ani na kompenzáciu bežného 
obchodného rizika spojeného s hospodárskou činnosťou.  

 Stimulačný účinok Žiadateľ preukazuje v súlade s bodom 30. Usmernení13 opisom projektu, 

vrátane opisu situácie v súlade s bodom 28. Usmernení14. 
 Na tento účel poskytne Prijímateľ prostriedkov mechanizmu Vykonávateľovi nasledovné 

informácie o identifikácii faktického a tzv. „kontrafaktuálneho scenára“15  v prípade neposkytnutia 
prostriedkov mechanizmu. 

 Informácie uvádzané v identifikácii faktického a pravdepodobného kontrafaktuálneho scenára 
musia preukázať, že prostriedky mechanizmu motivujú Prijímateľa k zmene správania, 
zapojeniu do ďalšej hospodárskej činnosti alebo do hospodárskej činnosti šetrnejšej k životnému 
prostrediu, ktorú by bez prostriedkov mechanizmu nevykonával, alebo ktorú by vykonával v 
obmedzenej miere či iným spôsobom   

 Prostriedky mechanizmu v rámci tejto schémy môžu byť poskytnuté iba vtedy, ak bude 
preukázaná ich potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v príslušnom projekte, t. j. musí byť 
zjavná spojitosť medzi poskytovanými prostriedkami mechanizmu a oprávnenými výdavkami 
projektu. 

ii. okamihu, kedy sa začne realizovať projekt, žiadosť musí byť podaná pred začatím prác na projekte v 
zmysle bodu 29. Usmernení16.  

                                                           
12 Upozorňujeme žiadateľov, že vo verejnej časti daného registra nie sú uvedené všetky vylúčené subjekty.  
13  Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 v znení oznámenia Európskej komisie 
č. C(2022)481 – Časť 3. Posúdenie zlučiteľnosti podľa článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=SK  

14 Tamže. 
15 Kontrafaktuálny scenár predstavuje opis technicky porovnateľnej investície, ktorú by Žiadateľ vierohodne realizoval aj bez poskytnutia 
prostriedkov mechanizmu. V porovnaní s navrhovaným projektom preto technicky porovnateľná (kontrafaktuálna) investícia musí dosahovať 
porovnateľné technické parametre, napr. výkon zariadenia ako aj všetky ďalšie parametre, okrem vlastností, ktoré napĺňajú environmentálne 
ciele. 
16 Tamže. 

https://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
https://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
https://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=SK
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Prijímateľom prostriedkov mechanizmu (resp. pomoci) podľa Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu 

z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti nemôže byť podnik, ktorý napĺňa definíciu podniku v ťažkostiach podľa 

Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach  v zmysle bodu 

14. týchto Usmernení17. 

Upozorňujeme, že Žiadateľ je oprávnený začať práce na projekte až po podaní žiadosti. 

Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 
- formulár žiadosti a povinné prílohy 

Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 
- formulár žiadosti a povinné prílohy,  
- na základe informácií o vymáhaní štátnej pomoci označenej za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným 

trhom, ktoré sú verejne dostupné na webovom sídle: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-
aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en. 

 
2.7 Podmienky oprávnenosti projektu (účel využitia prostriedkov mechanizmu) 
Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na dekarbonizáciu 
priemyslu.  

Oprávnenými projektmi sú tie projekty, ktoré podľa Usmernení18 spadajú pod Pomoc v oblasti znižovania a 
odstraňovania emisií skleníkových plynov vrátane podporovania energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej 
účinnosti (kapitola 4.1), a to najmä pomoc na zníženie alebo odstránenie emisií skleníkových plynov 
z priemyselných procesov a pomoc zameranú na zvyšovanie energetickej efektívnosti.  

V rámci realizácie tohto typu projektov je možné podporiť nasledujúce aktivity: 

a) inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo 
spracovateľskom procese prostredníctvom inovácie materiálovo a energeticky náročných prevádzok, 
zavádzaním najlepších dostupných techník  (BAT) do priemyselných procesov ako minimálnej 
požiadavky19, vrátane modernizácie, rekonštrukcie alebo náhrady zariadení, podpora náhrady spaľovania 
uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využitia 
odpadového tepla v priemyselnej energetike; 

b) opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, 
vrátane zmeny konfigurácie či elektrifikácie výrobných alebo spracovateľských zariadení; 

c) energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie 
zdrojov fosílnych palív a energie20 v zmysle bodu H.2. schémy a dosiahne sa zníženie emisií skleníkových 
plynov. 

 

Podporené projekty musia spĺňať nasledovné podmienky (oprávnenosti): 
i. súlad s právnymi predpismi EÚ a národnými zákonmi platnými v oblasti životného prostredia, ako 

aj s technickými usmerneniami podporovaných činností a spoločností a stanovením cieľov dekarbonizácie 
(Technické usmernenie  týkajúce  sa  uplatňovania  zásady  „výrazne  nenarušiť“  podľa  nariadenia o 
Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01) (DNSH – „do  no  significant  harm“)21; 

                                                           
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=SK  
18 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 v znení oznámenia Európskej komisie 

č. C(2022)481 – Kapitola 4.1. 
19 Projektom musí byť navrhnuté také technologické riešenie, ktoré spĺňa nasledujúcu minimálnu požiadavku:  „znamená najúčinnejšie 
a najpokrokovejšie štádium vývoja činností a metód prevádzkovania, ktoré naznačuje praktickú vhodnosť konkrétnych techník“. Účelom nie 
je dosiahnutie súladu prevádzky s požiadavkami noriem Únie, v prípade, že prevádzka nie je pred realizáciou v súlade s požiadavkami 
noriem Únie. Požiadavka uplatňovania BAT je stanovená bez toho, aby bola dotknutá požiadavka v bode H.5 schémy.  
20 Vrátane nízkouhlíkových palív z neobnoviteľných zdrojov a nosičov energie, ktoré neprodukujú výfukové emisie, ale vyrábajú sa procesom 
s vysokou úrovňou využívania uhlíka. 
21 Oprávnené na podporu budú výlučne projekty, ktoré budú v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ v zmysle čl. 5 ods. 2 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/241 z 12.februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V rámci 
žiadosti Žiadateľ preukáže túto skutočnosť vecným posúdením dodržania zásady „výrazne nenarušiť“ porovnaním navrhovaného projektu 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=SK
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ii. súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT)22 
iii. projekty realizované v rámci činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní budú viesť k 

zníženiu ich emisií značne pod referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku23. Pre 
projekty, ktoré nie sú zamerané na úpravu celého procesu, pre ktorý je stanovená referenčná hodnota, 
bude podmienka aplikovaná  primerane pre upravované procesy24; 

iv. fosílne palivá25 nebudú môcť byť podporené nad rámec kritérií „výrazne nenarušiť“ 26; 
v. množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy 

klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik musí dosiahnuť 
zníženie emisií aspoň  o 30%, berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv z procesov 
priamo súvisiacich s projektom - merateľný ukazovateľ)27;  

V rámci výzvy sú oprávnené opatrenia, ktoré povedú k nižším emisiám skleníkových plynov, menším stratám 
energií a širšiemu zavádzaniu inovatívnych environmentálnych technológií do priemyselnej výroby28. 

S cieľom zabezpečiť pozitívne vplyvy dekarbonizácie na životné prostredie, v súlade s bodom 116. Usmernení29, 
sa nesmie pomocou30 zabezpečovať iba to, že emisie sa presunú z jedného odvetvia do iného, ale musí sa 
zabezpečovať celkové zníženie emisií skleníkových plynov.  

Realizácia opatrení sa musí týkať činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní. 

                                                           
s požiadavkami Technického usmernenia  týkajúceho  sa  uplatňovania  zásady  „výrazne  nenarušiť“  podľa  nariadenia o Mechanizme na 
podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01). Žiadateľ uvedenú požiadavku preukáže v rámci vyplnenia hárku H. DNSH formulára žiadosti. 
22 V rámci opatrenia sa vyžaduje, aby podporené zariadenia aplikovali najlepšie dostupné techniky (BAT) ako minimálny štandard. 
Oprávnené na podporu budú výlučne technológie, ktoré budú v súlade s kritériami na určovanie najlepšie dostupných techník (BAT). V rámci 
žiadosti Žiadateľ predloží porovnanie navrhovanej technológie s príslušným/-i bodmi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách 
(Závery o BAT). Prostriedky mechanizmu sú zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov, súlad s normami Únie je minimom, ktoré 
sa má zabezpečiť pre emisie iné ako emisie skleníkových plynov; keďže zníženie týchto emisií nie je cieľom opatrenia, postačuje dodržanie 
emisných limitov (nie je nevyhnutné, aby boli prekročené). Žiadateľ uvedenú požiadavku preukáže v rámci vyplnenia príslušnej sekcie prílohy 
č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia. 
23 Výsledkom realizácie projektu musia byť emisie skleníkových plynov, ktoré sú nižšie ako príslušný referenčný štandard oboch hodnôt 
(„Priemerná hodnota 10 % najefektívnejších zariadení“ a „Porovnávacia hodnota“) uvedených v prílohe Vykonávacieho Nariadenia Komisie 
(EÚ) 2021/447 z 12. marca 2021, ktorým sa určujú revidované referenčné hodnoty pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót na obdobie 
rokov 2021 až 2025 podľa článku 10a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. Žiadateľ uvedenú požiadavku preukáže 
v rámci vyplnenia hárku F formulára žiadosti. 
24 V rámci žiadosti Žiadateľ preukáže, že emisie projektu na jednotku produktu sú značne pod referenčnou hodnotou EU ETS stanovenou 
vo Vykonávacom Nariadení Komisie (EÚ) 2021/447 z 12. marca 2021, ktorým sa určujú revidované referenčné úrovne na účely 
bezodplatného prideľovania emisných kvót na obdobie rokov 2021 až 2025 podľa článku 10a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES. Splnenie podmienky bude Vykonávateľom overované aj ex-post po ukončení realizácie projektu. V rámci ex post overenia 
bude úroveň dosiahnutá projektom porovnávaná s rovnakými referenčnými úrovňami platnými v čase predloženia žiadosti. 
25 Tuhé fosílne palivá nemôžu byť podporené. Projekty využívajúce zemný plyn ako hlavnú surovinu/zdroj energie nemožno podporiť. V 
prípade projektov, kde sa zemný plyn využíva v malom množstve, nesmie byť podiel zemného plynu na konečnej spotrebe podporenej 
technológie vyšší ako 20%.  
26 V rámci žiadosti Žiadateľ preukáže túto skutočnosť vecným posúdením dodržania zásady „výrazne nenarušiť“ porovnaním navrhovaného 
projektu s požiadavkami Technického usmernenia  týkajúceho  sa  uplatňovania  zásady  „výrazne  nenarušiť“  podľa  nariadenia o 
Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C 58/01). 
27 Množstvo zníženia emisií skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi pre účely tohto bodu Žiadateľ preukáže v 
rámci žiadosti porovnaním množstva emisií v rámci navrhovaného projektu  a referenčného množstva emisií CO2eqv, ktoré sa určí na základe 
priemeru z údajov posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podniku predchádzajúcich 
predloženiu žiadosti, s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok. Pri výpočte Žiadateľ zohľadní aj prípadný nárast/pokles emisií 
CO2eqv z naviazaných procesov priamo súvisiacich (naviazaných)  s realizáciou projektu. Súčasťou emisií z naviazaných procesov sú napr. 
emisie, ktoré vznikajú ako nevyhnutný vedľajší dôsledok priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o obchodovaní a to aj pokiaľ sú 
presunuté na iný subjekt, ktorý je pod kontrolou Žiadateľa (podľa bodu F.5 schémy), kde prichádza k ich energetickému využitiu. Zníženie 
emisií bude sledované buď na základe skutočného množstva projektom znížených emisií CO2eqv (vychádzajúc z údajov overených v 
ročných správach o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podniku po realizácii projektu,  alebo preukázané prostredníctvom 
technických parametrov inštalovaných technológií v rámci projektu na základe certifikátov výrobcov alebo kombináciou oboch prístupov. 
28 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:44d9cc1e-d29b-11eb-ac72-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF    
Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 
Rev. 2. 
29 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 v znení oznámenia Európskej komisie 

č. C(2022)481 – Kapitola 4.1.4. 
30 Resp. poskytovaním prostriedkov mechanizmu. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:44d9cc1e-d29b-11eb-ac72-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
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- V rámci výzvy nie sú oprávnené projekty, ktorých hlavným cieľom nie je zníženie alebo odstránenie emisií 
skleníkových plynov a rovnako nie sú oprávnené projekty, ktoré sú zamerané výlučne na dosiahnutie 
zníženia emisií iných znečisťujúcich látok (iných, ako skleníkových plynov). 

- Prostriedky mechanizmu sa neposkytnú na investície uskutočňované s cieľom zabezpečiť, aby podnik 
dosiahol súlad s normami Únie, ktoré sú už prijaté a normami Únie, ktoré sú už prijaté a ešte nenadobudli 
účinnosť v zmysle bodu 32. Usmernení31.      

- Výsledkom realizácie podporeného projektu musí byť zvýšenie energetickej účinnosti. Konečná spotreba 
energie (v GJ/rok) na projekt musí klesnúť v porovnaní s referenčným obdobím32. Žiadateľ uvedené 
preukáže v rámci energetického auditu33, ktorý tvorí samostatnú prílohu predloženej žiadosti.  

- V prípade projektov ktorých súčasťou je využitie OZE, biopalív, biokvapalín, bioplynu a palív z biomasy, 
tieto musia byť v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov 
stanovenými v Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Projekty spojené s využitím biopalív vyrobených z 
potravinárskych a kŕmnych plodín nie sú oprávnené.. 

- V súlade s bodom 81. Usmernení34, v prípade projektov zameraných na výrobu energie z odpadu, sú 
oprávnené projekty zamerané na odpad, ktorý spadá pod definíciu obnoviteľných zdrojov energie. 

- Prijímať prostriedky mechanizmu nie sú oprávnené projekty pomoci spoločnostiam poskytujúcim 
energetické služby na uľahčenie uzatvárania zmlúv o energetickej hospodárnosti priemyselných 
zariadení. 

- Projekty, ktorými sa stimulujú nové investície do výroby energie alebo priemyselnej výroby s využitím 
najviac znečisťujúcich fosílnych palív ako čierneho uhlia, nafty, hnedého uhlia, ropy, rašeliny a 
bridlicovej ropy v zmysle bodu 128. Usmernení35, nie sú oprávnené. 

- V prípade projektov elektrifikácie, Žiadateľ uvedie množstvo zvýšenia spotreby elektrickej energie po 
realizácii projektu na ročnej báze a určí zdroj energie. Projekt, ktorého zvýšená spotreba elektrickej 
energie bude pokrytá zvýšením výroby vlastnej elektriny na báze fosílnych palív nebude oprávnený. 

- Vodíkové projekty budú podporované len do tej miery, do akej budú v súlade s Národnou vodíkovou 
stratégiou SR a príslušným Akčným plánom. Súčasne platí, že projekty zahŕňajúce výrobu alebo 
používanie vodíka vyrábajú alebo používajú výlučne vodík, ktorý spĺňa alebo prekračuje kritériá pre 
obnoviteľný vodík alebo iné obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu vyvinuté podľa regulačného rámca 
EÚ36 („obnoviteľný vodík“), alebo vodík, ktorý má počas životného cyklu úspory emisií skleníkových plynov 
70 % v porovnaní s celkovými emisiami z porovnateľných fosílnych palív 94 g CO2eqv/MJ. 

- V prípade CCU/ CCS37 technológií musí Žiadateľ preukázať, že technológia nebude stimulovať nové 
investície do energetiky alebo priemyselnej výroby s využitím fosílnych palív. 

- Projekty využívajúce zemný plyn ako primárny zdroj energie/ primárnu surovinu nie sú oprávnené. 
 
Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 

- formulár žiadosti  
- príloha č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia 
- formulár žiadosti – časť C. Kontrafaktualny scenár (príloha k dokladovaniu kontrafaktuálneho scenára) 

                                                           
31 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 v znení oznámenia Európskej 

komisie č. C(2022)481 – kapitola 3.1. 
32 Konečná spotreba energie na projekt pred realizáciou projektu (referenčné obdobie) [GJ/rok] sa rovná súčtu všetkých foriem energie 
spotrebovanej na projekt pred realizáciou projektu na ročnom základe. Suma sa vypočíta ako súčet všetkých foriem energie spotrebovanej 
na projekt pred projektom na ročnom základe (priemer za posledných 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, s možnosťou vylúčiť 
jeden nereprezentatívny rok). 
Konečná spotreba energie na projekt po realizácii projektu [GJ/rok] – sa rovná súčtu všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt po 
ukončení vecnej realizácie projektu na ročnej báze. Suma sa vypočíta ako súčet všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt po 
ukončení vecnej realizácie projektu na ročnej báze. 
33 V súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a v zmysle ustanovení vykonávacej Vyhlášky Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky o energetickom audite č. 179/2015 Z. z. 
34 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 v znení oznámenia Európskej komisie 

č. C(2022)481 – kapitola 4.1.2.1. 
35 Tamtiež. 
36 Smernica (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a príslušné delegované akty 
Komisie. 
37 Carbon capture utilization (CCU), carbon capture storage (CCS) – technológie na zachytávanie uhlíka a jeho využívanie resp. skladovanie. 
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- formulár žiadosti – časť D - Rozpočet kontrafaktuálneho scenára (príloha preukazujúca výšku referenčnej 
investície pre súlad s Normami Únie (ak relevantné)  

- príloha č. 5 žiadosti - Energetický audit (časť G - Energetická efektívnosť) 
 

Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 
- formulár žiadosti 
- príloha č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia 
- formulár žiadosti – časť C. Kontrafaktualny scenár (príloha k dokladovaniu kontrafaktuálneho scenára) 
- formulár žiadosti – časť D - Rozpočet kontrafaktuálneho scenára (príloha preukazujúca výšku referenčnej 

investície pre súlad s Normami Únie (ak relevantné)  
- príloha č. 5 žiadosti - Energetický audit (časť G - Energetická efektívnosť) 

 

2.8 Podmienka oprávnenosti výdavkov 
Výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti definovanými v časti I. Schémy pomoci 
a podmienkami stanovenými v tejto výzve. 

Prostriedky mechanizmu budú poskytované na pokrytie investičných výdavkov na investície, prostredníctvom 
ktorých bude zabezpečená vyššia ochrana životného prostredia než v situácii, kedy by prostriedky mechanizmu 
podniku neboli poskytnuté. Výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného 
prostredia (zníženia emisií skleníkových plynov), nie sú oprávnenými výdavkami. Rovnako nie sú oprávnenými 
výdavkami výdavky na dosiahnutie súladu so súčasnými/ budúcimi Normami Únie v zmysle bodu 32. Usmernení38.  

Oprávnené výdavky projektu nemôžu byť predmetom dvojitého financovania. To znamená, že ten istý 
Prijímateľ nemôže financovať tie isté výdavky projektu zároveň viacerými formami podpory z verejných zdrojov, 
zdrojov Európskej Únie alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR nad rámec výšky individuálne 
predloženej ponuky, ktorú Žiadateľ predložil v rámci súťažného ponukového konania podľa bodu I. (2) schémy, k 
čomu sa Žiadateľ zaväzuje prostredníctvom čestného vyhlásenia, ktoré tvorí súčasť žiadosti.  

2.8.1 Stanovenie výdavkov na dekarbonizáciu priemyslu (predmet projektu) 

Oprávnenými výdavkami na dekarbonizáciu priemyslu sú investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva.  

Prípadné výdavky na dosiahnutie súladu so súčasnými alebo budúcimi normami Únie nie sú oprávnenými 
výdavkami.39 

Investície  do hmotných aktív predstavujú výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku ako projektových 
a inžinierskych činností, investícií do prípravy a uvoľnenia územia a vyvolaných investícií, investície do budov, 
závodov, strojov, prístrojov, zariadení a obslužných dopravných prostriedkov určených na zníženie alebo 
odstránenie znečisťovania a škodlivých vplyvov a investície na úpravu výrobných metód s cieľom chrániť životné 
prostredie a znížiť množstvo emisií skleníkových plynov, pričom pri oceňovaní hmotného majetku príjemca 
postupuje v súlade so zákonom o účtovníctve.  

Investície do nehmotných aktív predstavujú výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, t.j. 
obstarávacia cena patentových práv, licencií, know-how alebo iného duševného vlastníctva. Obstarávacia cena sa 
určuje v súlade s § 25 zákona o účtovníctve. 

V zmysle výzvy sú oprávnené nasledovné výdavky: 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 
i. Softvér 

- nákup softvéru (ak nie je súčasťou zmluvy na dodanie tovaru, je zakúpený samostatne a nie je 
súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia); 

- vývoj aplikačného softvéru; 
- modernizácia softvéru. 

                                                           
38 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 v znení oznámenia Európskej komisie 

č. C(2022)481 – kapitola 3.1. 
39 Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť vyplnením hárku D formulára žiadosti -  Normy Unie_kontrafaktual. 
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ii. Oceniteľné práva 

- nákup licencií. 
 
2. Dlhodobý hmotný majetok 

i. Stavby 
- stavebné práce nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu (stavebné objekty, prevádzkové 

súbory, zriadenie staveniska): 
- realizácia nových stavieb; 
- rekonštrukcia a modernizácia stavieb; 
- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy; 
- demolácia a prekládky realizované v nevyhnutnom rozsahu v priamej väzbe na projekt; 
- projektová dokumentácia pre realizáciu stavby; 
- vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre 

územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie); prieskumné práce (geologický 
prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné na spracovanie projektu; zameriavacie práce 
(vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné); manipulačné a prevádzkové 
poriadky; plán organizácie výstavby vrátane projektu dopravného značenia; 

- stavebný a technologický dozor; 
- odborný autorský dohľad. 

 
ii. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

- nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a technológií alebo časti 
technológií tvoriacich navzájom funkčný celok, vrátane softvéru a prvého zaškolenia obsluhy 
(napr. technológie týkajúce sa zmeny výrobného procesu, alebo koncové technológie a pod.); 

- nákup technológií alebo častí technológií tvoriacich navzájom funkčný celok ; 
- modernizácia prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

(dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia); 
- nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva (v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie cieľov 

projektu). 
 

Súčasťou oprávnených výdavkov môžu byť výdavky priamo súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku 
podľa §33 Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva. Takýmito výdavkami sú napr. náklady na technologický dozor, prepravu, prvé zaškolenie obsluhy, 
inžiniering a manažment stavby a inštalácie priamo súvisiace s realizáciou projektu.   

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany Vykonávateľa akceptovateľné aj iné oprávnené 
výdavky ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom zozname oprávnených výdavkov v rámci výzvy okrem 
neoprávnených výdavkov v zmysle bodu I. schémy. 

Žiadateľ stanoví výšku výdavkov na dekarbonizáciu svojej prevádzky/prevádzok v rozpočte projektu v rámci 
žiadosti na základe trhových (reálnych) cien, a to napr. prostredníctvom prieskumu trhu, obchodnej verejnej 
súťaže40 alebo odborného posudku41, rozpočtu vypracovaného oprávnenou osobou42, resp. výkazu výmer 
oceneného oprávnenou osobou43. Spôsob, ktorým Žiadateľ stanovil výšku výdavkov na dekarbonizáciu priemyslu, 
uvedie Žiadateľ vo formulári žiadosti (časť B. Rozpočet). 

                                                           
40 V zmysle § 281 Obchodného zákonníka. 
41 Vypracovaného znalcom zapísaným v zozname znalcov pre príslušný znalecký odbor alebo odvetvie / Znaleckou organizáciou / 
Znaleckým ústavom v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
42 V zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
43 V zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
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Ak je to relevantné, Žiadateľ stanoví výšku výdavkov na dosiahnutie súladu so súčasnými alebo budúcimi normami 
Únie vo formulári žiadosti (časť D. Normy Unie_kontrafaktual)  

Upozornenie: V súvislosti s vyššie uvedeným upozorňujeme žiadateľov, že Vykonávateľ bude overovať 
hospodárnosť výdavkov v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v procese realizácie projektu 
v rámci kontroly verejného obstarávania / obstarávania. Vzhľadom na uvedené a na skutočnosť, že výšku 
prostriedkov mechanizmu, ktorú pri posudzovaní žiadosti Vykonávateľ posúdil ako oprávnenú, nie je možné 
navýšiť, je dôležité, aby Žiadateľ stanovil výšku výdavkov na dekarbonizáciu v rozpočte projektu na základe 
trhových (reálnych) cien. 

Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 
- formulár žiadosti, 

- príloha č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia, 
- Dokument preukazujúci výšku referenčnej investície pre súlad s Normami Únie (ak relevantné) (časť D - 

Rozpočet kontrafaktuálneho scenára)44  
Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 

- formulár žiadosti, 
- príloha č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia, 
- príloha č. 5 žiadosti - Príloha preukazujúca výšku referenčnej investície pre súlad s Normami Únie (ak 

relevantné) (časť D - Rozpočet kontrafaktuálneho scenára) 
 

2.9 Podmienka miesta realizácie 
Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky. 
Na prijatie prostriedkov mechanizmu podľa tejto výzvy sú oprávnené všetky regióny na území Slovenskej republiky 
(Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko). 
 

Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 
- formulár žiadosti, 

- príloha č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia 
Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 

- formulár žiadosti, 
- príloha č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia prostredníctvom overenia 

dostupných údajov evidovaných na internetovom portáli: Portál elekronických služieb katastra 
nehnuteľností (https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/), resp. v prípade potreby aj Geoportál 
(www.geoportal.sk) 

 

 

2.10  Podmienka výrazne nenarušiť 

Projekt Žiadateľa podporený z prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy musí byť v súlade s princípom 
„výrazne nenarušiť“ a spĺňať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti klímy a životného prostredia, ako 
aj všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej aj „EIA“), 
vrátane požiadaviek uvedených vo formulári žiadosti časť H - Kritériá zabezpečenia súladu projektu s princípom 
„výrazne nenarušiť“.  

Podmienka „výrazne nenarušiť“ stanovuje, že žiadny projekt podporený z prostriedkov mechanizmu nemôže 
výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov45 uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii46.   

                                                           
44 Napr. prieskum trhu, znalecký posudok, rozpočet stavby potvrdený podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby alebo iný relevantný spôsob. 

45 Zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové 
hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088. 

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/
http://www.geoportal.sk/
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Kritériá, ktoré musí Žiadateľ/Prijímateľ splniť na to, aby preukázal splnenie podmienky „výrazne 
nenarušiť“ sú podrobne uvedené vo formulári žiadosti - časť H - Kritériá zabezpečenia súladu projektu s 
princípom „výrazne nenarušiť“ 
 

Spôsob preukázania podmienky zo strany Žiadateľa: 

- formulár žiadosti, 
- príloha č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia  

 
Spôsob overenia podmienky zo strany Vykonávateľa: 

- formulár žiadosti, 
- príloha č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia  

 

 

3. Obsahové náležitosti 

 
3.1 Kritériá na vytvorenie poradia - súťažné ponukové konanie 

Kritériá posúdenia, resp. kritéria na vytvorenie poradia budú aplikované na ŽoPPM, ktoré splnili stanovené PPPM 
a slúžia na vytvorenie poradia ŽoPPM, ktorým bude v rámci disponibilnej alokácie zaslaný návrh zmluvy 
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „zmluvy o PPM“).  

Výber projektov v rámci výzvy sa realizuje uplatnením súťažného ponukového konania v súlade s bodmi 49. a 50. 
Usmernení47 s použitím nasledovných kritérií: 

 

Základné kritérium: 

Základné kritérium bude hodnotené na základe váženia dvoch subkritérií:  

i. suma požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za ušetrenú tonu emisií CO2eqv, ktorá 
bude výsledkom realizácie podporenej investície48 a  

ii. príspevok k naplneniu cieľa schémy na zníženie emisií skleníkových plynov 

Spôsob výpočtu a váha subkritérií základného kritéria je stanovená nasledovne: 

 

Subkritérium Váha/ body Vysvetlenie Spôsob výpočtu 

1 

Výška 
požadovaných 
prostriedkov v 
EUR na tonu 
emisií CO2eqv 
ušetrených v 
dôsledku 
realizácie 
podporenej 
investície 

70  
(max 7 bodov) 

Maximálny počet bodov získa uchádzač s 
najnižšou navrhovanou „výškou 
požadovaných prostriedkov mechanizmu v 
EUR na tonu ušetrených emisií CO2 eqv.“. V 
prípade ďalších návrhov na plnenie, ako je 
uvedené v ostatných ponukách, bude počet 
pridelených bodov určený nepriamo. Bodové 
hodnotenie pre každú dodatočnú navrhovanú 
„výšku požadovaných prostriedkov 
mechanizmu v EUR na tonu ušetrených emisií 
CO2eqv.“ sa vypočíta ako pomer najnižšej 
navrhnutej „výšky požadovaných prostriedkov 

[(najnižšia ponuka na 
„výšku požadovaných 
prostriedkov 
mechanizmu v EUR 
za tonu ušetrených 
emisií CO2eqv.“ / 
hodnotená ponuka 
pre „výšku 
požadovaných 
prostriedkov 
mechanizmu v EUR 
za tonu ušetrených 

                                                           
47 Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 v znení oznámenia Európskej komisie 

č. C(2022)481 – kapitola 3.1. 
48 Výška prostriedkov mechanizmu pre konkrétneho Žiadateľa a projekt bude určená na základe informácie uvedenej vo formulári žiadosti, 

časť „A.2 Identifikácia projektu“ a ním žiadanej výšky prostriedkov mechanizmu na zníženú tonu emisií CO2eqv.  
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mechanizmu v EUR na tonu ušetrených emisií 
CO2eqv.“ k navrhovanej „výške požadovaných 
prostriedkov mechanizmu v EUR za tonu 
ušetrených emisií CO2eqv..“ príslušnej 
hodnotenej ponuky, vynásobený maximálnym 
počtom bodov udelených za toto kritérium. 

emisií CO2eqv.“ ) * 
(maximálny počet 
bodov)] 

2 

Príspevok k 
cieľu zníženia 
emisií 
skleníkových 
plynov 

30 
(max 3 body) 

Príspevok k cieľu zníženia skleníkových 
plynov sa určí na základe najvyššieho 
množstva skleníkových plynov (v CO2eqv.) 
zníženého o projekt vypočítaného v súlade s 
bodom H.3 schémy. Maximálny počet bodov 
získa projekt Žiadateľa s najvyšším 
príspevkom k cieľu schémy znižovania emisií 
skleníkových plynov t.j. najvyššie absolútne 
zníženie emisií skleníkových plynov 
vypočítané v súlade s bodom H.3 schémy. V 
prípade ďalších návrhov, ako je uvedené v 
iných projektoch, bude počet pridelených 
bodov určený proporčne. Bodové hodnotenie 
každého ďalšieho navrhovaného príspevku k 
cieľu schémy zníženia emisií skleníkových 
plynov sa vypočíta ako pomer navrhovaného 
príspevku k cieľu zníženia emisií skleníkových 
plynov schémy príslušnej hodnotenej ponuky 
k najvyššiemu príspevku k cieľu schémy 
zníženia emisií skleníkových plynov, 
vynásobený maximálnym počtom bodov 
udelených za toto kritérium. 

[(zníženie množstva 
skleníkových plynov 
(v CO2eqv.) 
vypočítané v súlade s 
bodom H.3 schémy 
dosiahnuté v rámci 
hodnoteného projektu 
/ zníženie množstva 
skleníkových plynov 
(v CO2eqv.) 
vypočítané v súlade s 
bodom H.3 schémy 
dosiahnuté v rámci 
projektu s najväčším 
znížením * 
(maximálny počet 
bodov) ] 

iii. Pomocou aplikácie základného kritéria sa predložené žiadosti spĺňajúce podmienky schémy a 
výzvy zoradia podľa bodovania základného kritéria podľa tabuľky uvedenej vyššie, t.j. “najnižšej 
sumy  požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za ušetrenú tonu emisií  CO2eqv...“  po 
najvyššiu „sumu požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za ušetrenú tonu emisií 
CO2eqv...“ v zmysle podmienok podľa bodu H.3. schémy a od najvyššieho príspevku k naplneniu 
cieľa schémy na zníženie emisií skleníkových plynov po najnižší príspevok k naplneniu cieľa 
schémy na zníženie emisií skleníkových plynov. 

iv. Množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) vstupujúceho do výpočtu bude vypočítané 
na základe stanovenia poklesu emisií v CO2eqv v porovnaní s referenčným obdobím (berúc do 
úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO2eqv z procesov priamo súvisiacich (naviazaných) s 
realizáciou projektu) podľa bodu H.3. schémy49.                

v. Vylúčené sú akékoľvek následné úpravy výsledku ponukového procesu (ako sú následné 
rokovania o výsledkoch ponukového konania alebo prideľovaní). 

                                                           
49 Množstvo zníženia emisií skleníkových plynov (v jednotkách CO2eqv) emitovaných podnikmi pre účely predchádzajúceho bodu, Žiadateľ 

preukáže v rámci žiadosti porovnaním množstva emisií v rámci navrhovaného projektu  a referenčného množstva emisií CO2eqv, ktoré sa 
určí na základe priemeru z údajov posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podniku 
predchádzajúcich predloženiu žiadosti, s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok. Pri výpočte Žiadateľ zohľadní aj prípadný 
nárast/pokles emisií CO2eqv z naviazaných procesov priamo súvisiacich (naviazaných) s realizáciou projektu. Súčasťou emisií z naviazaných 
procesov sú napr. emisie, ktoré vznikajú ako nevyhnutný vedľajší dôsledok priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o obchodovaní 
a to aj pokiaľ sú presunuté na iný subjekt, ktorý je pod kontrolou Žiadateľa (podľa bodu F.5 schémy), kde prichádza k ich energetickému 
využitiu. 
V prípade projektov elektrifikácie sú emisie CO2eqv zohľadňované v súlade s požiadavkami na pravidlá monitorovania emisií a podávania 
správ v rámci EU ETS. Celkové množstvo zníženia CO2eqv tak má zahŕňať emisie CO2eqv zo všetkých relevantných zdrojov a zdrojových 
tokov podľa smernice 2018/410/ES (zmena a doplnenie 2003/87/ES). 
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vi. Aplikáciou uvedeného kritéria sa podľa celkového súčtu získaných bodov za obe subkritériá určí 
poradie žiadostí, ktorým sú zaslané Oznámenia o splnení PPPM a návrh zmluvy o PPM až do 
výšky disponibilnej alokácie na výzvu. 

 

3.1.1 Rozlišovacie kritériá 

V prípade, ak sa v poradí vytvorenom po aplikácii základného výberového kritéria nachádzajú na hranici danej 
výškou alokácie na výzvu viaceré žiadosti na rovnakom mieste, aplikujú sa nasledovné rozlišovacie výberové 
kritériá:  

1. skoršie ukončenie projektu50 - žiadosti, ktoré sa po aplikácii výberových kritérií umiestnili na 
rovnakom mieste sa usporiadajú podľa termínu ukončenia projektu od žiadosti s najskorším 
termínom ukončenia projektu po najneskorší termín ukončenia projektu. Kritérium sa vyhodnotí 
podľa informácie, ktorú Žiadateľ uvedie vo formulári žiadosti, sekcia A.2 Identifikácia projektu. 

2. zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok dosiahnutých realizáciou projektu - v prípade, že sa 
ani aplikáciou 1. rozlišovacieho výberového kritéria nedosiahlo jednoznačné poradie žiadostí, 
medzi žiadosti, ktoré stále dosahujú rovnaké miesto v poradí sa rozhodne tak, že na vyššie 
poradie sa zaradí žiadosť, ktorá dosiahne väčšie zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok. 
Údaje o znížení emisií tuhých znečisťujúcich látok dosiahnutých realizáciou projektu Žiadateľ 
uvedie vo formulári žiadosti - časť I - Kvantifikácia zníženia tuhých znečisťujúcich látok.  

 

3.2 Spôsob posúdenia žiadosti 

Proces posudzovania žiadosti sa začína doručením žiadosti MŽP SR a končí sa zaslaním oznámenia 
o splnení/nesplnení PPPM, resp. rozhodnutím Vykonávateľa / štatutárneho orgánu MŽP SR o námietkach. 
Oznámenie o splnení PPPM obsahuje informáciu o výsledku aplikácie kritérií posúdenia. 

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak Žiadateľ doručil ŽoPPM na MŽP SR, ktorú považuje za nesprávnu, 
resp. z iných dôvodov nemá Žiadateľ záujem o pokračovanie v posudzovaní predmetnej žiadosti, môže vziať 
svoju žiadosť späť51 kedykoľvek počas jej posudzovania, t.j. do zaslania návrhu zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu zo strany MŽP SR Žiadateľovi. Žiadateľ doručí späťvzatie žiadosti buď elektronicky prostredníctvom 
elektronickej schránky MŽP SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy alebo listinne na adresu 
Vykonávateľa. Späťvzatie žiadosti musí obsahovať prejav vôle Žiadateľa vziať svoju žiadosť späť. Po doručení 
žiadosti o späťvzatie žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľ v prípade, ak nemá výhrady k späťvzatiu, 
v posudzovaní danej žiadosti o prostriedky mechanizmu ďalej nepokračuje, a Žiadateľa upovedomí o tom, že jeho 
späťvzatie vzal na vedomie. 

Proces posudzovania žiadostí prebieha v rámci nasledujúcich fáz:  

1. Príjem a registrácia žiadostí - MŽP SR zabezpečí príjem žiadostí odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej 

uzavretia. MŽP SR zaregistruje prijatú žiadosť vo svojom registratúrnom systéme.  

2. Posúdenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu  - MŽP SR v procese posudzovania 
žiadosti zisťuje splnenie každej jednotlivej PPPM určenej vo výzve na základe údajov a informácií uvedených 
Žiadateľom v žiadosti alebo na základe iných objektívne overiteľných informácií. Posúdenie podmienok bude 
prebiehať kombináciou overenia formálnych náležitostí žiadosti a následným odborným hodnotením zo strany 
odborných hodnotiteľov s dostatočnou odbornosťou (vzdelanie a profesionálne skúsenosti) v oblasti, ktorej 
sa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu týkajú. 

V prípade, ak pri overovaní splnenia PPPM a úplnosti a správnosti informácií potrebných pre aplikáciu kritérií 
hodnotenia MŽP SR identifikuje nejasnosti, vyzve Žiadateľa prostredníctvom výzvy na doplnenie žiadosti, aby 
tieto nejasnosti odstránil v stanovenej lehote od doručenia výzvy na doplnenie žiadosti.  MŽP SR je 
oprávnené zaslať Žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti maximálne dva krát. Ak Žiadateľ neodstráni 
identifikované nejasnosti, Vykonávateľ zašle Žiadateľovi oznámenie o nesplnení PPPM. Vykonávateľ je pri 

                                                           
50 Ukončením projektu sa rozumie termín ukončenia vecnej realizácie projektu podľa výzvy. 
51 Späťvzatie žiadosti o prostriedky mechanizmu nemá vplyv na povinnosť vykonávateľa vykonať oznámenia orgánom príslušným konať 

(napr. orgánom činným v trestnom konaní) v prípade, ak vykonávateľ identifikuje podozrenie z trestného činu, priestupku alebo iného 
správneho deliktu. 
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aplikovaní vyššie uvedeného postupu povinný dodržať princíp rovnakého zaobchádzania. Spôsob doručovania 
výzvy na doplnenie žiadosti je uvedený v kapitole 4, v časti Komunikácia so Žiadateľom počas posudzovania 
podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Informáciu o zaslaní výzvy na doplnenie žiadosti zasiela 
MŽP SR zároveň aj na e-mailovú adresu Žiadateľom uvedenú vo formulári žiadosti. 

Upozorňujeme žiadateľov, že MŽP SR je za účelom overenia PPPM oprávnené zaslať Žiadateľovi výzvu na 
doplnenie žiadosti maximálne dva krát pri dodržaní princípu rovnakého zaobchádzania. 

V prípade, ak Žiadateľ splní všetky PPPM, MŽP SR  následne posúdi žiadosť podľa kritérií na vytvorenie 
poradia postupom uvedeným v nasledujúcej fáze. 

V prípade, ak Žiadateľ neodstráni nejasnosti identifikované vo výzve na doplnenie žiadosti v stanovenej lehote, 
MŽP SR zašle Žiadateľovi oznámenie o nesplnení PPPM vrátane príslušných dôvodov, pre ktoré Žiadateľ, 
resp. žiadosť nesplnila PPPM. 

3. Výber projektov na základe aplikácie kritérií na vytvorenie poradia – súťažné ponukové konanie 
- Spôsob výberu projektov na základe aplikácie súťažného ponukového konania je bližšie uvedený v tejto 
výzve v časti - Súťažné ponukové konanie - kritériá. Výsledkom aplikácie súťažného ponukového konania na 
všetky žiadosti, ktoré splnili PPPM, je vytvorenie zoznamu žiadostí v poradí od najlepšej žiadosti (t. j. od 
žiadosti, ktorá na základe aplikácie súťažného ponukového konania získala najviac bodov).  

Po aplikácii súťažného ponukového konania MŽP SR zašle všetkým Žiadateľom, ktorí splnili PPPM, 
oznámenie o splnení PPPM. Oznámenie o splnení PPPM nezakladá právny nárok na poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu. 

Žiadateľom (podľa poradia stanoveného na základe aplikácie súťažného ponukového konania), ktorí 
splnili všetky PPPM, ale ktorých oprávnená výška prostriedkov mechanizmu nie je plne krytá výškou 
disponibilnej alokácie výzvy, MŽP SR zašle oznámenie o  splnení PPPM, v ktorom budú zároveň 
informovaní, že z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie výzvy budú zaradení do rezervného 
zoznamu.. 

Žiadateľom (podľa poradia stanoveného na základe aplikácie súťažného ponukového konania), ktorí 
splnili všetky PPPM a ktorých oprávnená výška prostriedkov mechanizmu je plne krytá výškou 
disponibilnej alokácie výzvy, MŽP SR zašle oznámenie o splnení PPPM, ktorého súčasťou je aj výzva 
pre Žiadateľa na poskytnutie súčinnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o  mechanizme.  

V rámci tejto výzvy je MŽP SR oprávnené zaradiť žiadosti, ktoré splnia PPPM, avšak z dôvodu nedostatku 
alokácie výzvy nebude možné so Žiadateľmi uzatvoriť zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, do 
rezervného zoznamu. 

V prípade, že MŽP SR bude na rovnaký účel poskytovať prostriedky mechanizmu, môže pre účely vytvorenia 
poradia žiadostí a uzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, využiť  žiadosti zaradené do 
rezervného zoznamu. Možnosť využitia rezervného zoznamu MŽP SR komunikuje s príslušnými Žiadateľmi, 
ktorí v prípade záujmu o prostriedky mechanizmu musia preukázať, že spĺňajú podmienky pre uzatvorenie 
Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 

MŽP SR je pri rozhodovaní o využití rezervného zoznamu viazané dodržaním poradia žiadostí určeného na 
základe aplikácie kritérií hodnotenia. 

4. Riešenie námietok žiadateľov (ak relevantné) - Žiadateľ môže podať proti posúdeniu nesplnenia 
PPPM písomné námietky podľa § 17 zákona o mechanizme do 6 pracovných dní od doručenia 
oznámenia o nesplnení PPPM. Na námietky, ktoré nie sú odôvodnené, sa neprihliada.  

V prípade, ak MŽP SR zistí, že námietky proti posúdeniu nesplnenia PPPM sú opodstatnené, môže im 
v plnom rozsahu vyhovieť v lehote do 8 pracovných dní od ich doručenia.  

Ak MŽP SR námietkam v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ich v  lehote, v ktorej malo rozhodnúť, na 
rozhodnutie štatutárnemu orgánu MŽP SR. Štatutárny orgán MŽP SR o  námietkach rozhodne v lehote 
do 10 pracovných dní od kedy mu boli námietky predložené. V odôvodnených prípadoch môže štatutárny 
orgán MŽP SR túto lehotu predĺžiť najviac o ďalších 15 pracovných dní. 

Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok.  

5. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
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Žiadateľovi, ktorému bolo zaslané oznámenie o splnení PPPM a ktorý poskytol súčinnosť MŽP SR potrebnú 
na uzavretie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v súlade s § 14 ods. 3 zákona o mechanizme, 
zašle MŽP SR návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

Prijímateľovi vzniká právny nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu až nadobudnutím 
účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.  

Poskytnutie prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu je viazané 
na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V tejto súvislosti 
upozorňujeme žiadateľov, aby sa oboznámili s podmienkami vzťahujúcimi sa na realizáciu projektov, 
ktoré budú pre Prijímateľa vyplývať zo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a ktoré bude 
Vykonávateľ overovať počas realizácie projektu.  

Za účelom oboznámenia sa Žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci 
Plánu obnovy a odolnosti SR  sú na webovom sídle https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html  
zverejnené nasledovné dokumenty: 

- Vzor Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre túto výzvu, 

- Príručka pre žiadateľa s prílohami, 

Ak počas trvania zmluvného vzťahu medzi MŽP SR a Prijímateľom (na základe uzavretej Zmluvy o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu) dôjde k zisteniu, že v čase predloženia žiadosti bola niektorá 
PPPM vyhodnotená ako splnená na základe informácií, ktoré boli sfalšované a/alebo nesprávne a/alebo 
zavádzajúce a/alebo neúplné, MŽP SR v takom prípade vyvodí dôsledky z nesplnenia PPPM a je 
oprávnené uplatniť všetky postupy, ktoré pre prípad nesplnenia PPPM upravuje Zmluva o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu, zákon o mechanizme alebo iné uplatniteľné právne predpisy SR alebo 
právne akty EÚ. 

 

Upozorňujeme Žiadateľov, že: 

-  Vykonávateľ bude preverovať skutočnosti stanovené v § 24 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na 
podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré Žiadateľ potvrdil čestným 
prehlásením o absencii konfliktu záujmov. 

- Žiadateľ, všetci dodávatelia a subdodávatelia v rámci projektu sú povinní ku dňu účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich 
vzťahuje povinnosť zápisu podľa § 2 zákona o registri partnerov52. 

- Vykonávateľ zverejňuje a aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam žiadateľov, ktorí splnili / nesplnili 
podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. 

 

4. Informácie pre Žiadateľa 

 
4.1 Komunikácia so Žiadateľom počas posudzovania podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu 

MŽP SR v rámci procesu posudzovania žiadosti bude v súlade so zákonom o e-Governmente53 komunikovať so 
žiadateľmi elektronicky, prostredníctvom elektronickej schránky. 

MŽP SR zasiela Žiadateľovi dôležité písomnosti (napr. výzvu na doplnenie žiadosti, oznámenie o splnení/nesplnení 
PPPM) do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky Žiadateľa, resp. prostredníctvom 
elektronickej schránky osoby splnomocnenej na celé konanie týkajúce sa posudzovania žiadosti, prípadne 
osoby splnomocnenej na doručovanie písomností v rámci posudzovania žiadosti (splnomocnenie 
predložené v rámci prílohy č. 4 žiadosti). 

V prípade, ak elektronická schránka žiadateľa / splnomocnenej osoby nie je aktivovaná na doručovanie, 
doručenie písomností bude zabezpečené prostredníctvom služby Centrálne úradné doručovanie. Správca modulu 

                                                           
52 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
53 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html
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elektronického doručovania zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu dokumentu a doručí ho adresátovi v 
listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku v súlade s § 31a zákona o e-Governmente.  

MŽP SR bude zároveň prostredníctvom e-mailu informovať o zaslaní výzvy na doplnenie žiadosti aj osobu, ktorú 
Žiadateľ uviedol v časti A formulára žiadosti, v tabuľke s názvom „Identifikácia osoby určenej pre komunikáciu s 
MŽP SR“. 

V rámci elektronického doručovania dôležitej písomnosti do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej 
schránky Vykonávateľ uplatní fikciu doručenia, čo znamená, že  obsah písomnosti sa sprístupní až po potvrdení 
doručenky. Úložná lehota bude 15 kalendárnych dní. Písomnosti sa budú považovať za doručené potvrdením 
doručenky (hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke) alebo márnym uplynutím úložnej 
lehoty (15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy), podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

V rámci doručovania dôležitej písomnosti prostredníctvom služby Centrálne úradné doručovanie bude Vykonávateľ 
postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a. s., v zmysle ktorých je lehota na 
vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie stanovená na 18 kalendárnych dní. V prípade 
nevyzdvihnutia zásielky v stanovenej lehote bude Vykonávateľ považovať dôležitú písomnosť, ktorú si adresát 
nevyzdvihne v odbernej lehote, za doručenú dňom jej vrátenia Vykonávateľovi aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

 

4.2 Informácie k ďalším dojednaniam Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „Zmluva o PPM“) 

Ku podpisu zmluvy je žiadateľ povinný v zmysle schémy doložiť originály alebo overené kópie dokumentov: 

a) overenú kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie o vedení účtu v banke, nie staršie ako tri mesiace, na 
ktorý budú žiadateľovi poskytnuté prostriedky mechanizmu; 

b) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra SR, nie staršieho ako 60 dní, ak je žiadateľ 
subjektom registrovaným v Obchodnom registri SR,  

c) originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov uvedených v § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.,  

d) ak má žiadateľ povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 2 ods. 2 
zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vyžaduje sa pre poskytnutie prostriedkov mechanizmu jeho registrácia v RPVS, 

V prípade nepredloženia originálov alebo overených kópií dokumentov zo strany oslovených žiadateľov do 20 
pracovných dní a nezaslania podpísanej zmluvy zo strany žiadateľa, proces podpisu Zmluvy o PPM bude s týmto 
žiadateľom ukončený neuzavretím zmluvného vzťahu a proces uzavretia zmluvy sa začne s ďalším žiadateľom z 
rezervného zoznamu v zmysle časti 3.2 tejto výzvy. 

 

V súvislosti s ustanovením čl. 4 ods. 5 Zmluvy o PPM MŽP SR informuje žiadateľov, že Prijímateľ bude povinný: 

- predložiť Vykonávateľovi harmonogram plnenia podmienok uvedených v ustanoveniach odseku 4.5. 
Zmluvy o PPM najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM 

- najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM 
i. Vykonávateľovi preukázať, že predložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti realizácie 

projektu na posúdenie vplyvov podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákona o posudzovaní vplyvov“), ak 
sa posúdenie navrhovanej činnosti realizácie projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov 
vyžaduje, alebo 

ii. Vykonávateľovi predložiť doklad preukazujúci, že realizácia projektu nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti realizácie 
projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov nevyžaduje 

- najneskôr do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM predložiť Vykonávateľovi výstup 
príslušného orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti realizácie projektu podľa zákona o 
posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti realizácie projektu vyžaduje podľa zákona o 
posudzovaní vplyvov, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že projekt je z hľadiska 
navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o 
posudzovaní vplyvov 
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- najneskôr do 22 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM predložiť Vykonávateľovi právoplatné 
povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom, ak sa vyžaduje podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov 

- ku dňu začatia realizácie Projektu zabezpečiť vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov54: 
- k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt, 
- k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý bude zhodnotený z Prostriedkov mechanizmu. 

Spolu s prvou ŽoP je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi všetky dokumenty preukazujúce splnenie danej 
povinnosti. 

Doba udržateľnosti projektu je definovaná v čl. 4 ods. 4.3 Zmluvy o PPM a vychádza z bodu H.6 schémy štátnej 
pomoci. 

 

4.3 Zmena a zrušenie výzvy 

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné posudzovať žiadosť na základe pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je 
zmena potrebná za účelom jej optimalizácie alebo jej zosúladenia s aktualizovanou riadiacou dokumentáciou alebo 
príslušnou legislatívou, je Vykonávateľ oprávnený za podmienok stanovených v zákone o mechanizme výzvu 
zmeniť alebo zrušiť. 

Podmienky, za ktorých je možné zverejnenú výzvu zmeniť alebo zrušiť sú uvedené v § 15 ods. 6 a 7 zákona 
o mechanizme.  

Zmenu / zrušenie výzvy Vykonávateľ zverejňuje prostredníctvom informácie o zmene / zrušení výzvy na 
webovom sídle https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html. Zmena výzvy / zrušenie výzvy je účinné v 
súlade s informáciou uvedenou v informácii o zmene / zrušení výzvy, najskôr však dňom jej zverejnenia na 
webovom sídle https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html. 

Oprava chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce z potreby úpravy 
technických náležitostí vybraných vzorových formulárov príloh žiadosti alebo iných častí výzvy alebo dokumentov 
týkajúcich sa výzvy) nepredstavujú zmenu výzvy a o vykonaných opravách/úpravách Vykonávateľ informuje 
žiadateľov zverejnením na webovom sídle https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html (vrátane 
prípadného zverejnenia dokumentu s odstránenou zrejmou nesprávnosťou). 

 

 

5. Prílohy výzvy 

 
1. Formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu 
2. Príručka pre žiadateľa s prílohami 
3. Návrh zmluvy o PPM s prílohami 

 

                                                           
54 Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. 
j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu alebo v prípade MSP najmenej 3 roky. 

https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html
https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html
https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html

