INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy

OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Špecifický cieľ výzvy

4.3.1 – Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

Dátum vyhlásenia výzvy

13.7.2021

Dátum uzavretia výzvy

29.10.2021
30.11.2021
posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Výška finančných prostriedkov

44 000 000 €
(z toho 30 000 000 € pre subjekty územnej správy a
14 000 000 € pre organizácie štátnej správy a ostatné
subjekty verejnej správy)

Minimálna výška NFP:

100 000 €

Maximálna výška NFP pre subjekt územnej samosprávy:

1 000 000 €

Maximálna výška NFP pre štátnu správu a ostatné
subjekty verejnej správy:

Spolufinancovanie

3 000 000€

Organizácie štátnej správy:

0%

Ostatné subjekty verejnej správy:

5%

Subjekty územnej samosprávy:

5%

Oprávnení žiadatelia


organizácie štátnej správy



subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové organizácie



ostatné subjekty verejnej správy

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je pre
túto výzvu oprávnený typ aktivity:

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z
energetického auditu:

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
c) inštalácia systémov merania a riadenia;
d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho
zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu

a) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe
ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných
budov.

b) realizácia projektu sa týka verejných budov:
- administratívne budovy,
- budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa

a zároveň


využitie budovy musí byť min. v rozsahu 75 %



realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške
minimálne 30 %;



realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy
verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný
sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy;



opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych
požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických budov,
ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie;

c) Súčasťou projektu nemôžu byť aktivity, ktoré nesúvisia so zlepšením energetickej hospodárnosti
budov (napr. nadstavba, prístavba budovy).

d) Inštalácia zariadení na využívanie OZE bude podporená len ako súčasť komplexného projektu na
zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov, t. j. v kombinácii s iným / inými
podopatreniami.

e) Projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako
jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s
kritériami udržateľnosti jej využívania.

f) Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou legislatívou,
navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie sa
zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej
lokalite.

g) Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1031 a programami
na zlepšenie kvality ovzdušia.

h) Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do
vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť verejné obstarávanie na všetky hlavné
aktivity projektu, t. j. uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom.
Splnenie predmetnej skutočnosti bude overené v konaní o ŽoNFP.

Kontrola VO bude vykonaná po ukončení schvaľovacieho procesu ŽoNFP pred uzavretím Zmluvy o
poskytnutí NFP, pričom musí byť ukončená kladným výsledkom. Kladný výsledok kontroly VO bude
predpokladom uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP.

Rozhodnutie o schválení ŽoNPF bude obsahovať podmienku vo výroku rozhodnutia týkajúcu sa
kladného výsledku VO.

Uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom musí nadobudnúť účinnosť najneskôr ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, čo bude overené po nadobudnutí účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci administratívnej finančnej kontroly VO.

V rámci predkladaného projektu je možné realizovať iba jediné VO a to na celý predmet zákazky.

MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY

Stavba (verejná budova), na ktorej dochádza k realizácii projektu, musí byť vo výlučnom vlastníctve,
v podielovom spoluvlastníctve alebo v správe žiadateľa.

V prípade podielového spoluvlastníctva k stavbe musia byť kumulatívne splnené
nasledujúce podmienky:

a) všetci spoluvlastníci dotknutej stavby, ktorá je predmetom realizácie projektu, musia spĺňať
podmienku oprávnenej právnej formy žiadateľa v súlade s touto výzvou,
b) žiadateľ musí byť vlastníkom alebo správcom väčšinového podielu k stavbe a
c) žiadateľ musí disponovať súhlasmi všetkých ostatných podielových spoluvlastníkov stavby.

PODMIENKA MAŤ POVOLENIE NA REALIZÁCIU AKTIVÍT

Žiadateľ je zároveň povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným
príslušným povoľovacím orgánom (napr. právoplatné stavebné povolenie), vrátane príslušnej
projektovej dokumentácie.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
stavebné práce, napr.:

rekonštrukcia a modernizácia stavieb za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, resp.
zlepšenia ich energetickej hospodárnosti;
 nevyhnutné zariadenie staveniska;
 modernizácia technických zariadení, ktoré budú mať vplyv na zníženie energetickej
náročnosti budov a to najmä výdavky na vykurovací systém, klimatizačný a vetrací systém,
systém prípravy teplej vody, osvetlenie, vrátane potrebného merania a riadenia a
modernizácie príslušných rozvodov energie, inštaláciu systémov merania a riadenia,
inštaláciu zariadení na využívanie OZE pre spotrebu v budove;
 opatrenia na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody z
bezprostredného okolia budovy (napr. podrezaním) - za predpokladu uvedenia defektu v
energetickom audite a podmienky preukázania fyzikálno-technického riešenia v projektovej
dokumentácii;
 vybudovanie prípojky k rozvodu tepla (v prípade výmeny rozvodov, rekonštrukcie
existujúcich prívodov tepla), ktorá spĺňa podmienky účinného systému centralizovaného
zásobovania teplom;
 drobné stavebné úpravy suvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti (napr.
dokončovacie práce a pod.);
 opatrenia určené na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku
chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom
podpory, a to len v prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov a ich úkrytov v
budove, ktoré vyplynú z konania pri povoľovaní stavebných úprav a udržiavacích prác budov
(najmä zatepľovaní), t. j. zo stavebného povolenia (v zmysle § 3 ods. 4 zákona o ochrane
prírody a krajiny1);
 nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (napr. výťah) bezprostredne súvisiacich
so zlepšením energetickej hospodárnosti budov a energetickej efektívnosti technických
zariadení budov, ak sú obstarávané ako súčasť stavebných prác.

