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Oddiel I. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 

ods. 1. písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o Environmentálnom fonde“)  

 
Predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie (ďalej len „žiadosť“) 
Termín na predloženie žiadostí je do 05. 02. 2021 
Žiadateľ predkladá žiadosť cez: https://envirofond.egrant.sk/ . 
Okrem vyššie uvedeného spôsobu žiadateľ predkladá žiadosť jedným  
z nasledovných spôsobov: 
a) doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu osobne 

(rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti na adresu sídla 
Environmentálneho fondu počas úradných hodín).  

      Adresa sídla Environmentálneho fondu (osobne): 
      Environmentálny fond 
      Nevädzová 5 
      821 01 Bratislava; 
b) doručenie 1 originálu žiadosti do poštového priečinku Environmentálneho fondu 

(rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu 
najneskôr v posledný deň termínu, t. j. 05. 02. 2021).  
Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu: 
Environmentálny fond 
P. O. BOX 14 
827 14 Bratislava 212; 

c) doručenie žiadosti do elektronickej schránky Environmentálneho fondu 
v zmysle zákona 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. 

 
Počet predložených žiadostí – žiadateľ môže predložiť iba jednu žiadosť v rámci tohto 
„I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (ďalej len „I. rozšírenie 
špecifikácie“). 
 
Žiadateľ predkladá originál formulára žiadosti. Povinné prílohy, ktoré sú súčasťou 
žiadosti, predkladá žiadateľ vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak. 
 
Maximálna miera podpory formou dotácie (platí pre toto I. rozšírenie špecifikácie): 
Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu 
pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa 
z oprávnených nákladov projektu.  
 
Všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov (platí pre toto I. rozšírenie 
špecifikácie):  
Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti: 
1. primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase, ako aj 

potrebám projektu, 
2. vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi: 

a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu), 
b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie),  
c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu), 

https://envirofond.egrant.sk/
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3. reálne - skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom, 
4. správne - v súlade: 

a) so schválenou žiadosťou, 
b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v zmluve o poskytnutí podpory 

z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva o poskytnutí 
dotácie“), 

c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným 
na základe verejného obstarávania, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), resp.  
s právnym predpisom, ktorý ho nahradí, 

d) so schváleným stavebným povolením (ak je to relevantné), resp. iným dokladom 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), 
povoľujúcim realizáciu aktivít projektu, 

5. aktuálne – vynaložené a realizované v období od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021, 
6. originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajú – na úhradu jednej a tej istej položky 

nákladov nie je možné použiť podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu 
(ďalej len „dotácia“) a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém 
a programov, 

7. identifikovateľné, preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré 
sú príjemcom podpory riadne evidované v súlade s platnou legislatívou, 

8. dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe 
transparentného výberového procesu v súlade s platným právnym poriadkom 
Slovenskej republiky upravujúcim ich výber (zákon o verejnom obstarávaní). 

 
Oprávnené náklady, ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia 
byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a musia byť realizované v období  
od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021. pričom realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani 
prostriedky nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani 
nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu, ktorý realizuje 
hospodársku činnosť. 
 
Na poskytnutie dotácie pre činnosti uvedené v tomto I. rozšírení špecifikácie nie je 
právny nárok. 
 
V nižšie uvedenej tabuľke je zobrazená priemerná výška podpory v oblasti 
L na základe alokácií  v rokoch 2016 - 2019. Alokácia pre oblasť L pre rok 2021 bude 
stanovená v procese tvorby rozpočtu. 
 
 

 

Priemerný počet 
podporených 

projektov 
Priemerná ročná 
výška podpory 

Priemerný podiel 
úspešných 

žiadostí 

Zatepľovanie verejných 
budov (oblasť L) 
(2016-2019) 

 
152 

 
16 994 717 € 

 
22 % 
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L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH 

VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (NEHOSPODÁRSKA 

ČINNOSŤ) 

 
Činnosť L7AP 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 
(nehospodárska činnosť)  
Cieľom uvedenej činnosti je v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní 
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obchodovaní s emisnými kvótami“) a zákonom 
o Environmentálnom fonde, finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, 
samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, 
vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov1. 
 
Uvedená činnosť podpory s označením L7AP (pričom „AP“ v označení znamená 
Akčný plán) je zameraná na podporu realizácie aktivít v najmenej rozvinutých 
okresoch Slovenskej republiky podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej 
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov“). Žiadosť 
o podporu formou dotácie bude porovnávaná so zoznamom najmenej rozvinutých 
okresov platným v čase predloženia žiadosti na Environmentálny fond. 
 
V rámci činnosti L7AP je možné realizovať nasledovné aktivity, a to za predpokladu, 
že žiadateľovi neboli poskytnuté na tieto aktivity prostriedky z iných verejných zdrojov 
(podmienkou realizácie aktivít 7 – 9 je realizácia aspoň jednej z aktivít 1 – 6): 
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;  
2. zateplenie/výmena strechy, realizácia zelenej extenzívnej strechy; 
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia; 
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena). Sklenená stena musí byť 

opatrená špeciálnymi polepovými fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, 
ktoré zabraňuje zrážke vtákov so sklom; 

V prípade realizácie aktivít 1., 2., a 4. súčasne, je možné realizovať aj: 
a) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho 

okolia budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka 
s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa 
bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha;  

alebo 
b) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa  

(na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy 
v súlade s legislatívou týkajúcou sa nepôvodných invazívnych druhov (domáce 
druhy drevín), a tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie; 

alebo 
c) kombináciu aktivity a) a b); 

5. modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, 
okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov 
tepla a/alebo teplej vody; 

                                                           
1 Verejnou budovou je budova vo vlastníctve alebo v správe verejného subjektu podľa zákona  

č. 321/2014 Z. z.   o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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6. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie 
a cirkuláciu vzduchu (výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia); 

7. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest 
hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ 
sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce 
a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest 
hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ 
sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere 
a dážďovník tmavý, ktoré hniezdia na budovách). Pri rekonštrukcii strechy je 
potrebné tam, kde hniezdi belorítka obyčajná, pokiaľ je to technicky možné, aj 
vzhľadom na existujúci stav budovy, realizovať okraj strechy prečnievajúci 
minimálne 10 cm od fasády, aby bolo možné opätovné zahniezdenie belorítky 
po rekonštrukcii strechy; 

8. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, vonkajšie 
tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.); 

9. kombinácia vyššie uvedených aktivít. 
 
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť L7AP: 
400 000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania 
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.  
 
Oprávnení žiadatelia pre činnosť L7AP z najmenej rozvinutých okresov2: 
1. Obec - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, 
2. Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1 na účely 

prevádzkovania verejných budov1 uvedených pre túto činnosť, 
3. Samosprávny kraj – v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,  
4. Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom podľa 

bodu 3 na účely prevádzkovania verejných budov1 uvedených pre túto činnosť, 
a to za podmienky, že podpora má byť poskytnutá vo vzťahu k: 

a) existujúcej3 skolaudovanej verejnej budove, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 
alebo v správe subjektu, uvedeného v niektorom z bodov 1 až 4, a ktorá sa 
nachádza na území obce alebo mesta patriacich do niektorého z okresov, 
evidovaných v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa § 2 ods. 1 zákona 
o podpore najmenej rozvinutých okresov, a súčasne subjekt špecifikovaný 
v bode 1, 2, 3, alebo 4 v tejto verejnej budove nevykonáva hospodársku činnosť4 
alebo rozsah podlahovej plochy verejnej budovy, v ktorej sa hospodárska činnosť 
vykonáva nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy5, alebo čas 

                                                           
2 Najmenej rozvinutým okresom je okres, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov 

vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore 
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). 

3 § 2 ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Existujúcou budovou na účely tohto zákona je 
užívaná budova, ktorej energetická hospodárnosť sa dá vypočítať z údajov, ktoré sú známe alebo 
sa dajú zistiť prehliadkou a meraním.“ 

4 Hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu 
(napr. aj prenájom budovy alebo jej časti).  

5 § 1 ods. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a  
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využitia verejnej budovy na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % z celkového 
času využitia budovy, 

b) výsadbe stromov a realizácia prvkov na zachytávanie dažďovej vody na mieste, 
ktoré je vo vlastníctve alebo v správe subjektu špecifikovaného v bodoch 1. až 
4., pričom miesto má povahu všeobecnej infraštruktúry a je určené pre verejnosť 
bez obmedzení, na verejnoprospešný účel. 

V opačnom prípade nie sú uvedené subjekty oprávnené žiadať o dotáciu v rámci 
činností uvedených v tomto I. rozšírení špecifikácie. 

  
Podmienky poskytnutia dotácie pre činnosť L7AP: 
1. Aktivity v rámci činnosti L7AP nie sú štátnou ani minimálnou pomocou v zmysle 

zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci), a teda vo vzťahu k týmto aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci. 
V prípade, že žiadateľ bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti 
projektu vykonávať hospodársku činnosť, je povinný preukázať použitie dotácie 
výlučne na nehospodársku činnosť a zároveň zabezpečiť sledovanie činností 
a rozlíšenie nákladov (napr. analytická evidencia) viažucich sa k hospodárskej 
činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene. 

2. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní a vybrať dodávateľa otvoreným, transparentným 
a nediskriminačným výberovým konaním v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 
Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť 
environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie všade tam, kde to 
bude vhodné.  

3. Výber dodávateľa je nutné realizovať najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí 
dotácie.  

4. Projekt musí byť realizovaný vo verejných budovách1 využívaných najmä 
na nehospodársku činnosť, s výnimkou prípadov, kedy vykonávaná hospodárska 
činnosť nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy, alebo čas využitia 
verejnej budovy na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % z celkového času 
využitia budovy.  

5. Projekt musí spĺňať technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných 
právnych predpisov a technických noriem: 
a) zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o energetickej hospodárnosti budov“), 

b) vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o energetickej 
hospodárnosti budov, 

c) technických noriem platných v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-
2+Z1+Z2). 

                                                           
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Celková podlahová plocha 
budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy bez zohľadnenia miestnych 
vystupujúcich konštrukcií  
a) z projektovej dokumentácie pri projektovom hodnotení alebo 
b) zmeraním skutočných rozmerov budovy pri normalizovanom hodnotení a pri prevádzkovom 
hodnotení.“ 
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6. Pri modernizácii/výmene zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, 
okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov 
tepla a/alebo teplej vody, nový zdroj tepla musí mať nižšie emisie znečisťujúcich 
látok ako pôvodný zdroj tepla. 

7. Realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií 
skleníkových plynov6 a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné 
zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia. 

8. Efektívnosť vynaložených prostriedkov je daná mernou investičnou náročnosťou 
v EUR/jednotka zníženia emisií skleníkových plynov6 – vypočítané z celkových 
nákladov na realizáciu projektu a celkového dosiahnutého zníženia emisií 
skleníkových plynov. 

9. Použité materiály a technologické postupy sú v súlade s platnými právnymi 
predpismi pre tento typ aktivít a je dodržaná postupnosť krokov pre komplexnú 
obnovu budov. 

10. Maximálna výška žiadanej dotácie je 400 000,00 EUR na jednu žiadosť, 
pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa 
z oprávnených nákladov projektu. 

11. Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu, 
pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory. 

12. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť podporu formou 
dotácie a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov. 

13. Dotácia bude vyplatená až po realizácií projektu alebo jeho časti. Príjemca dotácie 
doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov. 

14. Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť. 
15. Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 01. 01. 2021 

do 30. 11. 2021. 
16. Príjemca dotácie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému 

energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie, 
o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a vynaložených 
finančných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe. 

17. Realizovať opatrenia na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo 
odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá 
je predmetom dotácie. 

18. Miesto, kde je realizovaná výsadba stromov a realizácia prvkov na zachytávanie 
dažďovej vody musí mať povahu všeobecnej infraštruktúry a je určené pre verejnosť 
bez obmedzení, na verejnoprospešný účel.  

19. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov 
od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie 
a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku a údržbu 
realizovaného projektu. Na tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť 
najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie nasledovných 
podmienok: 
a) verejná budova, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, musí zotrvať 

vo výlučnom vlastníctve alebo v správe príjemcu dotácie a súčasne 

                                                           
6 Skleníkovými plynmi sú plynné látky (oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O), fluórované 

uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC), fluorid sírový (SF6)) uvedené v tabuľke A prílohe 
č. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho 
pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie. 
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b) rozsah využívania verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, 
na hospodársku činnosť nesmie presahovať 20 % z celkovej podlahovej plochy 
budovy, alebo 20 % z celkového času využitia budovy. 

c) v prípade výsadby stromov a realizácie prvkov na zachytávanie dažďovej vody, 
aby miesto, kde je zrealizovaná výsadba stromov a realizácia prvkov na 
zachytávanie dažďovej vody: 
- zotrvali v jeho vlastníctve alebo v správe, 
- aby mali povahu všeobecnej infraštruktúry a 
- boli verejne prístupné bez obmedzení. 

20. Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 19. (t. j. po dobu 5 rokov 
od ukončenia realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola 
poskytnutá dotácia, monitorované nasledovným spôsobom: 
a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania 

verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, z ktorej musí byť 
zrejmé, v akom rozsahu je táto verejná budova využívaná na hospodársku, resp. 
nehospodársku činnosť, 

b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady (najmä časový 
harmonogram hospodárskeho využitia budovy, účtovné doklady a pod.), 
preukazujúce skutočný spôsob využívania verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej 
bola dotácia poskytnutá, z ktorých musí byť preukázateľné, v akom rozsahu je 
táto verejná budova využívaná na hospodársku, resp. nehospodársku činnosť, 

c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr 
do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka písomnú monitorovaciu správu, 
vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b) 
tohto bodu, ktorá bude preukazovať spôsob využívania verejnej budovy, 
vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, a z ktorej musí byť zrejmé, v akom 
rozsahu bola táto verejná budova využívaná na hospodársku, 
resp. nehospodársku činnosť počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho 
roku. 

20.1   v prípade výsadby stromov a realizácie prvkov na zachytávanie dažďovej 
vody: 

a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o účele využívania miesta, 
kde bola zrealizovaná výsadba stromov a kde bola realizácia prvkov  
na zachytávanie dažďovej vody, z ktorej musí byť zrejmé, že realizovaná výsadba 
stromov a realizácia prvkov na zachytávanie dažďovej vody má povahu 
všeobecnej infraštruktúry a je prístupná verejnosti bez obmedzení,  
na verejnoprospešný účel,  

b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady (najmä účtovné doklady 
a pod.), preukazujúce skutočný účel predmetu dotácie, z ktorých musí byť 
preukázateľné, že má miesto povahu všeobecnej infraštruktúry a je prístupné 
verejnosti bez obmedzení, na verejnoprospešný účel,  

c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr  
do 31. 01. písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie a dokladov 
podľa bodu 20.1. písm. a), ktorá bude preukazovať spôsob využívania miesta, 
kde bola realizovaná výsadba stromov a kde bola realizácia prvkov  
na zachytávanie dažďovej vody a z ktorej musí byť zrejmé, že miesto je v jeho 
vlastníctve alebo v správe, má povahu všeobecnej infraštruktúry a je prístupné 
verejnosti bez obmedzení, na verejnoprospešný účel počas obdobia 
predchádzajúceho kalendárneho roka. 
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Oprávnené náklady pre činnosť L7AP: 

1. náklady priamo súvisiace s realizáciou aktivít 1 až 9 vyššie zadefinovanej činnosti 
L7AP, 

2. oprávnenými nákladmi sú aj okná, ktoré môžu byť opatrené špeciálnymi polepovými 
fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, ktorá zabraňuje zrážke vtákov 
so sklom, odporúčame v prípade výmeny okien väčších rozmerov, v ktorých sa 
odráža obraz vegetácie rastúcej pod oknami, 

3. oprávnenými nákladmi sú aj náklady vynaložené v súvislosti s realizáciou opatrení 
určených na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu 
alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, 
ktorá je predmetom podpory, a to za predpokladu, že žiadateľovi neboli poskytnuté 
na tieto opatrenia prostriedky z iných zdrojov, 

4. oprávnené náklady ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym 
poriadkom a musia byť realizované v období od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021, 
pričom realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité  
pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať 
neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť. 

 
Neoprávnené náklady: 
1. realizácia aktivít v rámci neskolaudovanej časti budovy, 
2. realizácia nového zábradlia, nového zábradlia na balkón a lodžiu (vrátane 

opravy/údržby zábradlia), podkrovné schody, zdravotechnika, bezbariérový prístup, 
mobilná rampa, výmena dlažby (interiérovej a exteriérovej), interiérová/exteriérová 
podlahová krytina/dlažba/terasa, rekonštrukcia interiérovej/exteriérovej podlahovej 
krytiny/dlažby/terasy, exteriérové oceľové schodisko pri zatepľovaní, ochranná 
konštrukcia okien (sieťky, mreže), interiérové žalúzie, interiérové okná a dvere, 
vymaľovanie vnútorných stien pri výmene okien, 

3. plynovod, plynová a elektrická prípojka, prívod plynovej a elektrickej prípojky, 
4. elektroinštalácia prislúchajúca ku výmene svietidiel a samotná výmena svietidiel 

na zatepľovanom strope, rekonštrukcia prislúchajúcej elektroinštalácie 
na zatepľovanom strope, 

5. nový požiarny rebrík, nový strešný výlez, nové strešné okná, snehové zábrany, nový 
komín, 

6. klimatizácia, výmena radiátorov a rozvodov, pokiaľ nie je súčasťou 
výmeny/modernizácie zdroja tepla a jej inštaláciou nedôjde k poklesu spotreby 
energie a primárnych zdrojov energie, 

7. kachle, 
8. realizácia nového bleskozvodu, 
9. okapový chodník - trávové semeno, zámková dlažba, obrubník, odvodňovací rigol 

a žľab, 
10. odvedenie dažďovej vody do verejnej kanalizácie, 
11. elektrický pohon pri bránach/dverách, 
12. budovanie zdroja tepla v budovách, kde doteraz zdroj tepla nebol, 
13. daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – uvedené neplatí iba v prípade, ak 

žiadateľ fondu preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 
až 55e zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon 
o DPH“), a že mu ani v súvislosti s touto DPH nevznikol nárok na nadmerný odpočet 
podľa § 79 zákona o DPH, 

14. náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín, 
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15. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet  
duševného vlastníctva, patenty), 

16. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, 
17. náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia od 01. 01. 2021 

do 30. 11. 2021, 
18. náklady na splácanie  úverov,  pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 
19. leasing, 
20. poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
21. poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
22. náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností, 
23. náklady na výstavbu nových priestorov, 
24. náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
25. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
26. všetky osobné náklady (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny, odmeny 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), 
27. prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, 

telekomunikačné služby, internetové služby), 
28. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým 

riadením, 
29. náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie 

k stavebnému konaniu, resp. tepelnotechnického posudku, 
30. náklady na marketing, 
31. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie, 
32. náklady na obstaranie už použitých, resp. repasovaných strojov, prístrojov 

a zariadení, 
33. iné náklady nesúvisiace s projektom. 

 
Kritériá na poskytnutie dotácie pre činnosť L7AP:  
1. Súlad s platnou legislatívou a technickými normami pre túto oblasť (napríklad zákon 

o energetickej hospodárnosti budov, vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o energetickej hospodárnosti budov, STN 73 0540-2+Z1+Z2). 

2. Zníženie spotreby energie (%). 
3. Zníženie emisií skleníkových plynov6 (%) bez negatívneho dopadu na kvalitu 

ovzdušia a emisie znečisťujúcich látok. 
4. Merná investičná náročnosť v EUR/na jednotku zníženia CO2 (t/rok). 
5. Merná investičná náročnosť v EUR/na jednotku zníženia spotreby energie 

vyjadrenej v kWh (resp. v MWh). 
6. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti. 

 
Prílohy k žiadosti, ktoré sa vyžadujú k činnosti L7AP: 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (fotokópie, ak nie je uvedené inak): 
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením 

právoplatnosti. 
Neakceptuje sa rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie 
o využití územia vydávané v územnom konaní v zmysle § 32 a nasl. stavebného 
zákona. 
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Žiadateľ priloží platné stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti alebo 
oznámenie k ohláseniu vydané príslušným stavebným úradom v zmysle 
stavebného zákona vrátane všetkých jeho zmien. 

2. Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres, 
ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie. 
Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní (okrem 
súhrnného rozpočtu) na tie časti, ktoré plánuje realizovať v zmysle predloženej 
žiadosti na základe tohto I. rozšírenia špecifikácie. V prípade, že sa projekt realizuje 
na základe oznámenia k ohláseniu v zmysle stavebného zákona, žiadateľ predloží 
overený situačný výkres v súlade s príslušným oznámením. Súčasťou súhrnného 
rozpočtu je aj položkovitý rozpočet, v ktorom je ku položke uvedené množstvo, 
prípadne jednotková cena. 

3. Vyjadrenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) k záujmom 
ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu.  
Vzor vyjadrenia Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky je uvedený v Príručke 
pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu  
na rok 2021. 

4. Finančná analýza. 
5. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie. 

Prílohu predkladá žiadateľ v prípade, ak ide o aktivity, na ktoré sa nevyžaduje 
stavebné povolenie, alebo oznámenie k ohláseniu vydané príslušným stavebným 
úradom. K relevantnej štúdii opisujúcej činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné 
povolenie je potrebné stanovisko stavebného úradu, že ide o činnosť, ktorá si 
nevyžaduje stavebné povolenie ani oznámenie k ohláseniu v zmysle stavebného 
zákona. Relevantná štúdia musí obsahovať súhrnný rozpočet vrátane 
položkovitého rozpočtu. 
Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval.  

6. Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov. 

7. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší 
ako 3 mesiace. 
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom. 

8. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší 
ako 3 mesiace. 
Žiadateľ predloží: 
a) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky 

poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
b) potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa,  

a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) 
o tom, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. 

9. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla. 
10. Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej 

organizácie. 
Predkladá žiadateľ – príspevková organizácia. 

11. Doklad o zriadení rozpočtovej organizácie. 
Predkladá žiadateľ – rozpočtová organizácia. 

12. Tepelnotechnický posudok. 
13. Majetkovoprávne dokumenty k  budove, v rámci ktorej sa bude projekt realizovať: 

13.1. Kópia výpisu z listu vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace, 
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13.2. Súhlas vlastníka budovy s realizáciou projektu (predkladá žiadateľ, 
ak nie je vlastníkom budovy), 

13.3. Doklad oprávňujúci užívať/prevádzkovať budovu, v rámci ktorej bude projekt 
realizovaný (napr. zmluva o výkone správy majetku). 

14. Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch, nie starší ako 3 mesiace. 
Žiadateľ predloží potvrdenie príslušného inšpektorátu práce. 

15. Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej 
budove.  
Vzor výpočtu je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou 
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť L. Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska 
činnosť). 
15.1 Doklady preukazujúce, že verejná budova nie je  počas realizácie projektu a po 

dobu udržateľnosti (t. j. 5 rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so 
zmluvou o poskytnutí dotácie) nebude využívaná na hospodársku činnosť 
alebo doklady preukazujúce, že rozsah využívania budovy na hospodársku 
činnosť nepresahuje počas realizácie projektu a po dobu udržateľnosti (t. j. 5 
rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí 
dotácie) nebude presahovať 20 % jej celkového využitia. 

16. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou 
dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť L7AP/L7 uvedených 
v „I. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – originál. 
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie 
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť L. 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania (nehospodárska činnosť). 

17. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou 
dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“– originál. 
Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že: 
a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym 

fondom, 
b) na úhradu jednej a tej istej položky nepoužije podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných 
schém a programov.  

Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie 
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť L. 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania(nehospodárska činnosť). 
17.1 Prehľad poskytnutej podpory vzťahujúcej sa k danej verejnej budove 
s uvedením výšky podpory a čísla zmluvy. 
Vzor prehľadu je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou 
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť L. Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska 
činnosť). 
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Činnosť L7 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 
(nehospodárska činnosť) 
Cieľom uvedenej činnosti je v súlade so zákonom o obchodovaní s emisnými kvótami 
a zákonom o Environmentálnom fonde, finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, 
samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, 
vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov1.  
 
Uvedená činnosť podpory s označením L7 je zameraná na podporu realizácie aktivít 
mimo najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky podľa zákona o podpore 
najmenej rozvinutých okresov. 
 
V rámci činnosti L7 je možné realizovať nasledovné aktivity, a to za predpokladu, že 
žiadateľovi neboli poskytnuté na tieto aktivity prostriedky z iných verejných zdrojov 
(podmienkou realizácie aktivít 7 – 9 je realizácia aspoň jednej z aktivít 1 – 6): 
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;  
2. zateplenie/výmena strechy, realizácia zelenej extenzívnej strechy; 
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia; 
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena). Sklenená stena musí byť 

opatrená špeciálnymi polepovými fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, 
ktoré zabraňuje zrážke vtákov so sklom; 

V prípade realizácie aktivít 1., 2. a 4. súčasne, je možné realizovať aj: 
a) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho 

okolia budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka 
s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa 
bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha;  

alebo 
b) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa  

(na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy 
v súlade s legislatívou týkajúcou sa nepôvodných invazívnych druhov (domáce 
druhy drevín), a tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie; 

alebo 
c) kombináciu aktivity a) a b); 

5. modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, 
okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov 
tepla a/alebo teplej vody; 

6. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie 
a cirkuláciu vzduchu (výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia); 

7. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest 
hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ 
sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce 
a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest 
hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ 
sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere 
a dážďovník tmavý, ktoré hniezdia na budovách). Pri rekonštrukcii strechy je 
potrebné tam, kde hniezdi belorítka obyčajná, pokiaľ je to technicky možné, aj 
vzhľadom na existujúci stav budovy, realizovať okraj strechy prečnievajúci 
minimálne 10 cm od fasády, aby bolo možné opätovné zahniezdenie belorítky  
po rekonštrukcii strechy; 
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8. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, vonkajšie 
tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.); 

9. kombinácia vyššie uvedených aktivít. 
 
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť L7: 
400 000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania 
zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.  
 
Oprávnení žiadatelia pre činnosť L7 mimo najmenej rozvinutých okresov2: 
1. Obec – v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, 
2. Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1 na účely 

prevádzkovania verejných budov1 uvedených pre túto činnosť, 
3. Samosprávny kraj – v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
4. Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom podľa 

bodu 3 na účely prevádzkovania verejných budov1 uvedených pre túto činnosť, 
a to za podmienky, že podpora má byť poskytnutá vo vzťahu k: 

a) existujúcej3 skolaudovanej verejnej budove, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 
alebo správe subjektu, uvedeného v niektorom z bodov 1 až 4, a ktorá sa 
nenachádza na území obce alebo mesta patriacich do niektorého z okresov, 
evidovaných v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa § 2 ods. 1 zákona 
o podpore najmenej rozvinutých okresov, a súčasne subjekt, špecifikovaný 
v bode 1, 2, 3, alebo 4 v tejto verejnej budove nevykonáva hospodársku 
činnosť4 alebo rozsah podlahovej plochy verejnej budovy, v ktorej 
sa hospodárska činnosť vykonáva nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej 
plochy budovy5, alebo čas využitia verejnej budovy na hospodársku činnosť 
nepresahuje 20 % z celkového času využitia budovy, 

b) výsadbe stromov a realizácia prvkov na zachytávanie dažďovej vody na mieste, 
ktoré je vo vlastníctve alebo v správe subjektu špecifikovaného v bodoch 1. až 
4., pričom miesto má povahu všeobecnej infraštruktúry a je určené  
pre verejnosť bez obmedzení, na verejnoprospešný účel. 

V opačnom prípade nie sú uvedené subjekty oprávnené žiadať o dotáciu v rámci 
činností uvedených v tomto I. rozšírení špecifikácie. 
 
Podmienky poskytnutia dotácie pre činnosť L7: 
1. Aktivity v rámci činnosti L7 nie sú štátnou ani minimálnou pomocou v zmysle 

zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci), a teda vo vzťahu k týmto aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej 
pomoci. V prípade, že žiadateľ bude počas obdobia realizácie projektu a počas 
udržateľnosti projektu vykonávať hospodársku činnosť, je povinný preukázať 
použitie dotácie výlučne na nehospodársku činnosť a zároveň zabezpečiť 
sledovanie činností a rozlíšenie nákladov (napr. analytická evidencia) viažucich sa 
k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene. 

2. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní a vybrať dodávateľa otvoreným, transparentným 
a nediskriminačným výberovým konaním v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 
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Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť 
environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie všade tam, kde 
to bude vhodné. 

3. Výber dodávateľa je nutné realizovať najneskôr ku dňu podpisu zmluvy 
o poskytnutí dotácie. 

4. Projekt musí byť realizovaný vo verejných budovách1 využívaných najmä 
na nehospodársku činnosť, s výnimkou prípadov, kedy vykonávaná hospodárska 
činnosť nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy, alebo čas využitia 
verejnej budovy na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % z celkového času 
využitia budovy. 

5. Projekt musí spĺňať technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných 
právnych predpisov a technických noriem: 
a) zákon o energetickej hospodárnosti budov, 
b) vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o energetickej 
hospodárnosti budov, 

c) technických noriem platných v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-
2+Z1+Z2), 

6. Pri modernizácii/výmene zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, 
okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov 
tepla a/alebo teplej vody, nový zdroj tepla musí mať nižšie emisie znečisťujúcich 
látok ako pôvodný zdroj tepla. 

7. Realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií 
skleníkových plynov6 a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné 
zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia. 

8. Efektívnosť vynaložených prostriedkov je daná mernou investičnou náročnosťou 
v EUR/jednotku zníženia emisií skleníkových plynov6 – vypočítané z celkových 
nákladov na realizáciu opatrenia a celkového dosiahnutého zníženia emisií 
skleníkových plynov. 

9. Použité materiály a technologické postupy sú v súlade s platnými právnymi 
predpismi pre tento typ aktivít a je dodržaná postupnosť krokov pre komplexnú 
obnovu budov. 

10. Maximálna výška žiadanej dotácie je 400 000,00 EUR na jednu žiadosť, 
pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa 
z oprávnených nákladov projektu. 

11. Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov 
projektu, pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory. 

12. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť podporu formou 
dotácie a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov. 

13. Dotácia bude vyplatená až po realizácií projektu alebo jeho časti. Príjemca dotácie 
doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov. 

14. Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť. 
15. Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 01. 01. 

2021 do 30. 11. 2021. 
16. Príjemca podpory je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho 

systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie, 
o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a vynaložených 
finančných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe. 



16 
 

17. Realizovať opatrenia na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo 
odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá 
je predmetom dotácie. 

18. Miesto, kde je realizovaná výsadba stromov a realizácia prvkov na zachytávanie 
dažďovej vody musí mať povahu všeobecnej infraštruktúry a je určené  
pre verejnosť bez obmedzení, na verejnoprospešný účel.  

19. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov 
od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie 
a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku a údržbu 
realizovaného projektu. Na tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť 
najmenej počas celej doby, udržateľnosti projektu nepretržité splnenie 
nasledovných podmienok: 
a) verejná budova, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, musí zotrvať 

vo výlučnom vlastníctve alebo v správe príjemcu dotácie, a súčasne 
b) rozsah využívania verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, 

na hospodársku činnosť nesmie presahovať 20 % z celkovej podlahovej plochy 
budovy, alebo 20 % z celkového času využitia budovy, 

c) v prípade výsadby stromov a realizácie prvkov na zachytávanie dažďovej vody, 
aby miesto, kde je zrealizovaná výsadba stromov a realizácia prvkov  
na zachytávanie dažďovej vody: 

- zotrvali v jeho vlastníctve alebo v správe, 
- aby mali povahu všeobecnej infraštruktúry a 
- boli verejne prístupné bez obmedzení. 

20. Po dobu udržateľnosti, špecifikovanú v bode 19. (t. j. po dobu 5 rokov od ukončenia 
realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola poskytnutá 
dotácia monitorované nasledovným spôsobom: 
a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania 

verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, z ktorej musí byť 
zrejmé, v akom rozsahu je táto verejná budova využívaná na hospodársku, 
resp. nehospodársku činnosť, 

b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady (najmä časový 
harmonogram hospodárskeho využitia budovy, účtovné doklady a pod.), 
preukazujúce skutočný spôsob využívania verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej 
bola dotácia poskytnutá, z ktorých musí byť preukázateľné, v akom rozsahu je 
táto verejná budova využívaná na hospodársku, resp. nehospodársku činnosť, 

c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr 
do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka písomnú monitorovaciu správu, 
vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b) 
tohto bodu, ktorá bude preukazovať spôsob využívania verejnej budovy, 
vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, a z ktorej musí byť zrejmé, v akom 
rozsahu bola táto verejná budova využívaná na hospodársku, resp. 
nehospodársku činnosť počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho roku. 

20.1  v prípade výsadby stromov a realizácie prvkov na zachytávanie dažďovej 
vody: 

a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o účele využívania 
miesta, kde bola zrealizovaná výsadba stromov a kde bola realizácia prvkov  
na zachytávanie dažďovej vody, z ktorej musí byť zrejmé, že realizovaná 
výsadba stromov a realizácia prvkov na zachytávanie dažďovej vody má 
povahu všeobecnej infraštruktúry a je prístupná verejnosti bez obmedzení,  
na verejnoprospešný účel,  
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b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady (najmä účtovné doklady 
a pod.), preukazujúce skutočný účel predmetu dotácie, z ktorých musí byť 
preukázateľné, že má miesto povahu všeobecnej infraštruktúry a je prístupné 
verejnosti bez obmedzení, na verejnoprospešný účel,  

c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr  
do 31. 01. písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie a dokladov 
podľa bodu 20.1. písm. a), ktorá bude preukazovať spôsob využívania miesta, 
kde bola realizovaná výsadba stromov a kde bola realizácia prvkov  
na zachytávanie dažďovej vody a z ktorej musí byť zrejmé, že miesto je v jeho 
vlastníctve alebo v správe, má povahu všeobecnej infraštruktúry a je prístupné 
verejnosti bez obmedzení, na verejnoprospešný účel počas obdobia 
predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 
Oprávnené náklady pre činnosť L7: 
1. náklady priamo súvisiace s realizáciou aktivít 1 až 9 vyššie zadefinovanej činnosti 

L7, 
2. oprávnenými nákladmi sú aj okná, ktoré môžu byť opatrené špeciálnymi polepovými 

fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, ktorá zabraňuje zrážke vtákov 
so sklom, odporúčame v prípade výmeny okien väčších rozmerov, v ktorých sa 
odráža obraz vegetácie rastúcej pod oknami, 

3. oprávnenými nákladmi sú aj náklady vynaložené v súvislosti s realizáciou opatrení 
určených na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu 
alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, 
ktorá je predmetom podpory, a to za predpokladu, že žiadateľovi neboli poskytnuté 
na tieto opatrenia prostriedky z iných zdrojov, 

4. oprávnené náklady ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym 
poriadkom a musia byť realizované v období od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021, 
pričom realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité  
pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať 
neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť. 

 
Neoprávnené náklady: 
1. realizácia aktivít v rámci neskolaudovanej časti budovy, 
2. realizácia nového zábradlia, nového zábradlia na balkón a lodžiu (vrátane 

opravy/údržby zábradlia), podkrovné schody, zdravotechnika, bezbariérový prístup, 
mobilná rampa, výmena dlažby (interiérovej a exteriérovej), interiérová/exteriérová 
podlahová krytina/dlažba/terasa, rekonštrukcia interiérovej/exteriérovej podlahovej 
krytiny/dlažby/terasy, exteriérové oceľové schodisko pri zatepľovaní, ochranná 
konštrukcia okien (sieťky, mreže), interiérové žalúzie, interiérové okná a dvere, 
vymaľovanie vnútorných stien pri výmene okien, 

3. plynovod, plynová a elektrická prípojka, prívod plynovej a elektrickej prípojky, 
4. elektroinštalácia prislúchajúca ku výmene svietidiel a samotná výmena svietidiel 

na zatepľovanom strope, rekonštrukcia prislúchajúcej elektroinštalácie 
na zatepľovanom strope, 

5. nový požiarny rebrík, nový strešný výlez, nové strešné okná, snehové zábrany, nový 
komín, 

6. klimatizácia, výmena radiátorov a rozvodov, pokiaľ nie je súčasťou 
výmeny/modernizácie zdroja tepla a jej inštaláciou nedôjde k poklesu spotreby 
energie a primárnych zdrojov energie, 

7. kachle, 
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8. realizácia nového bleskozvodu, 
9. okapový chodník - trávové semeno, zámková dlažba, obrubník, odvodňovací rigol 

a žľab, 
10. odvedenie dažďovej vody do verejnej kanalizácie, 
11. elektrický pohon pri bránach/dverách, 
12. budovanie zdroja tepla v budovách, kde doteraz zdroj tepla nebol, 
13. daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – uvedené neplatí iba v prípade, ak 

žiadateľ fondu preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 
až 55e zákona o DPH, a že mu ani v súvislosti s touto DPH nevznikol nárok 
na nadmerný odpočet podľa § 79 zákona o DPH, 

14. náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín, 
15. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet 

duševného vlastníctva, patenty), 
16. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, 
17. náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia od 01. 01. 2021 

do  30. 11. 2021, 
18. náklady na splácanie  úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 
19. leasing, 
20. poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
21. poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
22. náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností, 
23. náklady na výstavbu nových priestorov, 
24. náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
25. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
26. všetky osobné náklady (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny, odmeny 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), 
27. prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, 

telekomunikačné služby, internetové služby), 
28. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým 

riadením, 
29. náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie 

k stavebnému konaniu, resp. tepelnotechnického posudku, 
30. náklady na marketing, 
31. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie, 
32. náklady na obstaranie už použitých, resp. repasovaných strojov, prístrojov 

a zariadení, 
33. iné náklady nesúvisiace s projektom. 

 
Kritériá na poskytnutie dotácie pre činnosť L7:  
1. Súlad s platnou legislatívou a technickými normami pre túto oblasť (napríklad 

zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov, STN 73 0540-2+Z1+Z2). 

2. Zníženie spotreby energie (%). 
3. Zníženie emisií skleníkových plynov6 (%) bez negatívneho dopadu na kvalitu 

ovzdušia a emisie znečisťujúcich látok. 
4. Merná investičná náročnosť v EUR/na jednotku zníženia CO2 (t/rok). 
5. Merná investičná náročnosť v EUR/na jednotku zníženia spotreby energie 

vyjadrenej v kWh (resp. v MWh). 
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6. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti. 
 

Prílohy k žiadosti, ktoré sa vyžadujú k činnosti L7: 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (fotokópie, ak nie je uvedené inak): 
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením 

právoplatnosti. 
Neakceptuje sa rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie 
o využití územia vydávané v územnom konaní v zmysle § 32 a nasl. stavebného 
zákona.  
Žiadateľ priloží platné stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti alebo 
oznámenie k ohláseniu vydané príslušným stavebným úradom v zmysle 
stavebného zákona vrátane všetkých jeho zmien. 

2. Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres, 
ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie. 
Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní (okrem 
súhrnného rozpočtu) na tie časti, ktoré plánuje realizovať v zmysle predloženej 
žiadosti na základe tohto I. rozšírenia špecifikácie. V prípade, že sa projekt realizuje 
na základe oznámenia k ohláseniu v zmysle stavebného zákona, žiadateľ predloží 
overený situačný výkres v súlade s príslušným oznámením. Súčasťou súhrnného 
rozpočtu je aj položkovitý rozpočet, v ktorom je ku položke uvedené množstvo, 
prípadne jednotková cena. 

3. Vyjadrenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) k záujmom 
ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu.  
Vzor vyjadrenia Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky je uvedený v Príručke 
pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu  
na rok 2021. 

4. Finančná analýza. 
5. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie. 

Prílohu predkladá žiadateľ v prípade, ak ide o aktivity, na ktoré sa nevyžaduje 
stavebné povolenie, alebo oznámenie k ohláseniu vydané príslušným stavebným 
úradom. K relevantnej štúdii opisujúcej činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné 
povolenie je potrebné stanovisko stavebného úradu, že ide o činnosť, ktorá si 
nevyžaduje stavebné povolenie ani oznámenie k ohláseniu v zmysle stavebného 
zákona. Relevantná štúdia musí obsahovať súhrnný rozpočet vrátane 
položkovitého rozpočtu. 
Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval. 

6. Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov. 

7. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší 
ako 3 mesiace. 
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom. 

8. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší 
ako 3 mesiace. 
Žiadateľ predloží: 
a) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky 

poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
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b) potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. 
s., Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) o tom, 
že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. 

9. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla. 
10. Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej 

organizácie. 
Predkladá žiadateľ – príspevková organizácia. 

11. Doklad o zriadení rozpočtovej organizácie. 
Predkladá žiadateľ – rozpočtová organizácia. 

12. Tepelnotechnický posudok. 
13. Majetkovoprávne dokumenty k budove, v rámci ktorej sa bude projekt realizovať: 

13.1. Kópia výpisu z listu vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace, 
13.2. Súhlas vlastníka budovy s realizáciou projektu (predkladá žiadateľ, 

ak nie je vlastníkom budovy), 
13.3. Doklad oprávňujúci užívať/prevádzkovať budovu, v rámci ktorej bude projekt 

realizovaný (napr. zmluva o výkone správy majetku). 
14. Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch, nie starší ako 3 mesiace. 
Žiadateľ predloží potvrdenie príslušného inšpektorátu práce. 

15. Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej 
budove.  
Vzor výpočtu je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou 
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť L. Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných bodov vrátane zatepľovania (nehospodárska 
činnosť). 
15.1 Doklady preukazujúce, že verejná budova nie je  počas realizácie projektu a po 

dobu udržateľnosti (t. j. 5 rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so 
zmluvou o poskytnutí dotácie) nebude využívaná na hospodársku činnosť 
alebo doklady preukazujúce, že rozsah využívania budovy na hospodársku 
činnosť nepresahuje počas realizácie projektu a po dobu udržateľnosti (t. j. 5 
rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí 
dotácie) nebude presahovať 20 % jej celkového využitia. 

16. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou 
dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť L7AP/L7 uvedených 
v „I. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – originál. 
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie 
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť L. 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania (nehospodárska činnosť). 

17. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou 
dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“– originál. 
Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že: 
a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym 

fondom, 
b) na úhradu jednej a tej istej položky nepoužije podporu formou dotácie 

z Environmentálneho fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných 
schém a programov.  

Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie 
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť L. 
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Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania (nehospodárska činnosť). 
17.1 Prehľad poskytnutej podpory vzťahujúcej sa k danej verejnej budove 
s uvedením výšky podpory a čísla zmluvy. 
Vzor prehľadu je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou 
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť L. Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska 
činnosť). 
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Príloha: Hodnotiace kritériá pre žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2021 

 
L. Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH 
VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (NEHOSPODÁRSKA 

ČINNOSŤ) 
 

Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 
(nehospodárska činnosť) 
Činnosť L7: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 
(nehospodárska činnosť) 
 

Názov kritéria 
Kód 

skupiny 

Váha 
kritéria v 
skupine 

v % Hodnoty kritéria Hodnotiteľ 

Súlad s platnou legislatívou a 
technickými normami pre túto oblasť 

L7AP/L7 

11 
Nie je v súlade - 0; Úplný súlad - 1; Nad 
rámec legislatívy -3 externe 

Zníženie spotreby energie (%) 18 
 Vylúčený projekt - 0; x < 40% - 1; 40% 
≤ x < 55% - 2; 55% ≤ x - 3;  automaticky 

Zníženie emisií skleníkových plynov 
(%) bez negatívneho dopadu na kvalitu 
ovzdušia a emisie znečisťujúcich látok 20 

Vylúčený projekt - 0; x < 35% - 1; 35% ≤ 
x < 57% - 2; 57% ≤ x - 3;  automaticky 

Merná investičná náročnosť v EUR/na 
jednotku zníženia CO2 (t/rok) 22 

Vylúčený projekt - 0; Nízka - 3; 
Priemerná - 2; Vysoká - 1 automaticky 

Merná investičná náročnosť v EUR/na 
jednotku zníženia spotreby energie 
vyjadrenej v kWh (resp. v MWh) 21 

Vylúčený projekt - 0; Nízka - 3; 
Priemerná - 2; Vysoká - 1 automaticky 

Environmentálna situácia v dotknutej 
oblasti 8 

Vylúčený projekt - 0; Nízka - 1; 
Priemerná - 2; Vysoká - 3 externe 

 
 


