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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Riadiaci orgán pre Operačný program  

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 

 

 

ZMLUVA O FINANCOVANÍ 
 

 

uzavretá v zmysle ust. §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v nadväznosti na čl. 43 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení 

 

medzi 

 

Ministerstvom hospodárstva SR 

so sídlom:  Mierová 19 

  827 15 Bratislava 212 

IČO:   00686832 

štatutárny orgán:  JUDr. Vazil Hudák, minister 

(ďalej ako „MH SR“ alebo ako „Riadiaci orgán“) 

 

a  

 

Štátnym fondom rozvoja bývania  

so sídlom:  Lamačská cesta č.8 

  833 04 Bratislava 37  

IČO:   31749542 

štatutárny orgán:  Ing. Dana Pištová, generálna riaditeľka Štátneho fondu rozvoja bývania  

(ďalej ako „ŠFRB“) 

 

(MH SR a ŠFRB každý samostatne ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné 

strany“) 
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PREAMBULA 

 

(A) Po schválení Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky vládou 

SR uznesením č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 boli schválené riadiace orgány pre 

jednotlivé operačné programy. Riadiacim orgánom pre operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) je MH SR.  

(B) Iniciatíva JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 

je iniciatívou Európskej Komisie vypracovanou v spolupráci s Európskou investičnou 

bankou a Rozvojovou bankou Rady Európy a jej hlavným cieľom je zvýšiť investičné 

možnosti pre udržateľný rozvoj miest a mestských oblastí prostredníctvom 

mechanizmov finančného inžinierstva. Cieľom iniciatívy JESSICA v Slovenskej 

republike je najmä zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov 

v mestských oblastiach. 

(C) ŠFRB je finančná inštitúcia, zriadená na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní 

a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou 

poskytovania výhodných dlhodobých úverov. ŠFRB disponuje fungujúcim 

implementačným mechanizmom a zodpovedajúcimi personálnymi kapacitami na 

implementáciu iniciatívy JESSICA.  

(D) Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 392 zo dňa 15. júna 2011 schválila „Návrh 

pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej 

únie“. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 526 zo dňa 3. októbra 2012 schválila 

„Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry 

bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Vláda Slovenskej republiky 

uznesením č. 609 zo dňa 11. novembra 2015 schválila zmenu rozpočtu ŠFRB na rok 

2015, súčasťou ktorého je spustenie projektu JESSICA III (v celkovom objeme 130 mil. 

EUR), pričom najvýznamnejšiu časť tohto projektu predstavuje blok financovaný 

z prostriedkov OP KaHR (v objeme 59 mil. EUR). 

(E) Cieľom tejto zmluvy je vytvoriť základ pre použitie prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov v rámci využitia nástrojov finančného inžinierstva v nadväznosti na uznesenie 

vlády č. 609 zo dňa 11. novembra 2015, konkrétne vytvoriť základ:  

(a) pre vznik osobitného finančného bloku na účel energetickej efektívnosti v rámci 

ŠFRB ako finančnej inštitúcie,  

(b) pre prevod peňažných prostriedkov z OP KaHR na ŠFRB do osobitného 

finančného bloku na účel energetickej efektívnosti a 

(c) stanovenia podmienok pri implementácii iniciatívy JESSICA v Slovenskej 

republike.  

(F) V súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ 

v platnom znení a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013 pred začatím financovania implementácie 

iniciatívy JESSICA z prostriedkov OP KaHR boli vykonané nasledovné úkony:  

(a) MH SR dňa 23. októbra 2015 zaslalo ŠFRB písomné vyzvanie na predloženie 

žiadosti o NFP na implementáciu iniciatívy JESSICA zo zdrojov OP KaHR 
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(JESSICA III), pričom súčasťou písomného vyzvania bol aj formulár žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej ako „žiadosť o NFP“).  

(b) V súlade s podmienkami stanovenými v písomnom vyzvaní ŠFRB pripravil 

a predložil MH SR žiadosť o NFP, ktorá bola následne zaevidovaná v ITMS pod 

kódom NFP25120120440. Súčasťou žiadosti o NFP je potvrdenie o založení 

účtov v Štátnej pokladnici SR s číslom 7000549943/8180, na ktoré budú 

prevedené finančné prostriedky v zmysle článku III. tejto zmluvy.  

(c) Nakoľko kontrolou žiadosti o NFP MH SR zistilo splnenie podmienok 

uvedených v písomnom vyzvaní, písomne oboznámilo ŠFRB o splnení 

podmienok. 

(d) Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy je ŠFRB oprávnený podať žiadosť 

o platbu na finančné prostriedky, ktoré majú byť predmetom prevodu v zmysle 

článku III. tejto zmluvy. 

(e) MH SR administratívnou kontrolou preverí podanú žiadosť o platbu a v prípade, 

ak nebude obsahovať nedostatky, MH SR pristúpi k prevodu finančných 

prostriedkov na osobitné účty v zmysle článku III. tejto zmluvy vedené v Štátnej 

pokladnici SR a v súlade so žiadosťou o platbu.  

(G) Zmluvné strany uvedomujúc si nevyhnutnosť na zmluvnom základe upraviť vzájomné 

postavenie v rámci implementácie iniciatívy JESSICA z prostriedkov OP KaHR 

sa dohodli na podmienkach tejto zmluvy nasledovne: 

 

 

Článok I. 

Definície pojmov 

 

1. V tomto odseku sa uvádzajú definície pojmov, ako ich uvádza táto zmluva. To 

nevylučuje, aby sa s ohľadom na celistvosť a logický obsah jednotlivých zmluvných 

ustanovení uvádzali definície aj priamo v texte zmluvy.  

cieľová skupina pomoci – vlastníci bytov a nebytových priestorov v mestských 

oblastiach vyžadujúcich si intervencie s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti, 

v rozsahu ako bude definovaná oprávnenosť cieľovej skupiny v príslušnej schéme 

pomoci; 

investičná stratégia – znamená dokument, ktorý bude vypracovaný v súlade 

s podmienkami uvedenými v článku VI. ods. 1 tejto zmluvy a ktorý ustanovuje investičnú 

stratégiu a plánovanie pre realizáciu finančného nástroja v rámci iniciatívy JESSICA 

v Slovenskej republike vo vzťahu k osobitnému finančnému bloku na účel energetickej 

efektívnosti; 

Komisia – znamená Európsku Komisiu; 

nariadenie 1083 – znamená nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým 

sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008 v platnom znení; 

nariadenie 1828 – znamená nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, 

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
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sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení; 

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov; 

oprávnená aktivita – znamená zníženie energetickej náročnosti infraštruktúry bývania 

prostredníctvom stavebno-technických intervencií v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. 

v znení neskorších predpisov o ŠFRB; 

žiadateľ o podporu – v zmysle zákona o ŠFRB znamená vlastník bytov a nebytových 

priestorov v zastúpení správcom v mestských oblastiach, spoločenstvá vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v mestských oblastiach na území všetkých samosprávnych 

krajov Slovenskej republiky; 

písomné vyzvanie – znamená písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP na 

implementáciu iniciatívy JESSICA zo zdrojov OP KaHR (JESSICA III); písomné 

vyzvanie je východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu 

určený pre jedného oprávneného žiadateľa, na základe ktorého oprávnený žiadateľ 

vypracováva a predkladá jeden alebo viac individuálnych projektov alebo veľký projekt; 

v prípade implementácie nástrojov finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JESSICA sa 

na účely písomného vyzvania považuje za oprávneného žiadateľa ŠFRB, pričom obsah 

pojmu „oprávnený žiadateľ“ používaný v tomto kontexte je odlišný od pojmu „žiadateľ 

o podporu“; 

právne predpisy EÚ – zahŕňajú primárne pramene práva EÚ, sekundárne pramene práva 

EÚ ako aj dokumenty ako sú medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené 

a biele knihy;  

riadne – znamená konanie, resp. nekonanie v súlade so touto zmluvou, právnymi 

predpismi SR a EÚ; 

ŠFRB – znamená pre účely implementácie iniciatívy JESSICA v Slovenskej republike 

finančnú inštitúciu v zmysle zákona o ŠFRB. Pre implementáciu nástroja finančného 

inžinierstva sa vytvorí v rámci tejto finančnej inštitúcie osobitný finančný blok, ktorý 

podlieha špecifickým vykonávacím pravidlám v rámci finančnej inštitúcie, ktorými sa 

ustanovuje najmä to, že sa vedú osobitné účty na odlíšenie nových zdrojov investovaných 

do nástroja finančného inžinierstva, vrátane zdrojov z príspevku OP KaHR od zdrojov, 

ktoré mala inštitúcia pôvodne k dispozícii. ŠFRB je zodpovedný za poskytnutie úverov 

žiadateľom o podporu (t.j. pôsobí ako tzv. „beneficiary“); 

zákon o ŠFRB - znamená zák. č. 150/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

JESSICA III – OP KaHR – znamená projekt s názvom „Implementácia iniciatívy 

JESSICA – OP KaHR (JESSICA III)“ realizovaný ŠFRB v súlade s touto zmluvou 

v nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP predloženú ŠFRB na základe písomného 

vyzvania. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že:  

a) slovo alebo slovné spojenie, ktoré je definované ako samostatný pojem v článku 

I ods. 1 alebo v inej časti tejto zmluvy, má definovaný význam bez ohľadu na to, či 

sa používa s veľkým alebo malým začiatočným písmenom;  

b) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 
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(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;  

c) akýkoľvek odkaz na právny predpis SR alebo právny predpis EÚ zahŕňa aj ich 

neskoršie zmeny a doplnenia; 

d) prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné. 

 

 

Článok II. 

Účel zmluvy 

 

1. Za účelom implementácie JESSICA III – OP KaHR bude v rámci ŠFRB v súlade 

s článkom 43 nariadenia 1828 ustanovený osobitný finančný blok pre finančný nástroj 

energetickej efektívnosti, ktorý bude financovaný z alokácie OP KaHR, pričom sa 

ustanovuje v rámci existujúcej verejnej finančnej inštitúcie ŠFRB (ďalej ako „osobitný 

finančný blok“ alebo „OFB“). 

 

2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom:   

a) vytvorenia základného rámca pre implementáciu JESSICA III - OP KaHR 

s využitím nástroja finančného inžinierstva ustanoveného ako osobitný finančný 

blok (ďalej ako „finančný nástroj“), v súlade s nariadením 1083, nariadením 1828, 

zákonom o ŠFRB, uznesením č. vlády 609 zo dňa 11. novembra 2015 a ostatnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej Únie,  

b) prevodu prostriedkov spolu vo výške 59.000.000,- EUR z OP KaHR na ŠFRB za 

účelom realizácie finančného nástroja v zmysle písm. a),  

c) určenia práv a povinností zmluvných strán pri realizácii finančného nástroja 

v rámci pravidiel vyplývajúcich z právnych predpisov SR a EÚ, z OP KaHR 

a iných dokumentov, ktoré sú pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu záväzné.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ŠFRB nemá právo na žiadne peňažné plnenie z titulu 

odmeny alebo z iného dôvodu za činnosť, ktorú vykonáva podľa tejto zmluvy. Týmto nie 

sú dotknuté prevody finančných prostriedkov v zmysle čl. III. tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Prevod finančných prostriedkov 

 

1. MH SR súhlasí s prevodom finančných prostriedkov v celkovej výške maximálne 

59.000.000,- EUR (päťdesiatdeväť miliónov eur) v prospech ŠFRB, z toho 50.150.000,- 

EUR (päťdesiat miliónov stopäťdesiattisíc eur) zo zdrojov EÚ a 8 850 000,- EUR (osem 

miliónov osemstopäťdesiattisíc eur) zo štátneho rozpočtu SR. Uvedená suma stanovuje 

maximálnu možnú výšku prostriedkov, na ktoré si môže ŠFRB nárokovať. Výška 

skutočne vyplatených prostriedkov na základe podanej žiadosti o platbu bude závisieť od 

disponibilných zdrojov OP KaHR. RO si vyhradzuje právo na nenaplnenie finančného 

záväzku v plnej výške a odmietnutie žiadosť o platbu ŠFRB s ohľadom na relevantné 

okolnosti implementácie operačných programov v programovom období 2007 – 2013. 

 

2. MH SR prevedie finančné prostriedky vo výške a uvedenej v žiadosti o platbu, ktorá 

bude vypracovaná po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy tak, ako je uvedené v bode F 

preambuly tejto zmluvy.  
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3. MH SR prevedie finančné prostriedky podľa odseku 1 tohto článku na ŠFRB najneskôr 

do 31. decembra 2015. 

 

 

Článok IV. 

Prijatie a použitie finančných prostriedkov 

 

1. ŠFRB vytvorí OFB, ktorého zdrojom financovania budú finančné prostriedky prevedené 

na ŠFRB z MH SR v zmysle článku III. tejto zmluvy.  

 

2. Za účelom vytvorenia OFB otvorí ŠFRB v Štátnej pokladnici a následne počas celej 

realizácie JESSICA III – OP KaHR bude riadne viesť bankový účet podliehajúci 

špecifickým vykonávacím pravidlám podľa čl. 43 ods. 3 nariadenia 1828 pre finančné 

prostriedky, tvoriace príspevok z OP KaHR na základe tejto zmluvy (ďalej ako „účet 

OFB“), pričom pre tento účet platia nasledovné pravidlá:  

a) finančné prostriedky prijaté z OP KaHR budú vedené na osobitnom účte OFB spolu 

s prípadným pripisovaným úrokom, 

b) účet OFB bude otvorený v súlade so všeobecnými podmienkami stanovenými 

Štátnou pokladnicou,  

c) prostriedky na účte OFB sa budú používať vždy oddelene od ostatných zdrojov 

ŠFRB a budú  použíté výlučne na realizáciu JESSICA III – OP KaHR v rámci OFB 

energetickej efektívnosti v súlade s touto zmluvou,  

d) na účet OFB sa: 

i. pripisujú (okrem iného) nasledovné položky: 

1. finančné prostriedky pre OFB prevedené z OP KaHR na ŠFRB 

v zmysle čl. III. tejto zmluvy; a 

2. úroky z účtu OFB v prípade, ak je účet OFB úročený; a 

3. splátky finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB jednotlivým 

oprávneným žiadateľom o podporu; a 

4. splátky úrokov z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB 

jednotlivým oprávneným žiadateľom o podporu, ak budú poskytnuté 

finančné prostriedky úročené; a 

5. sankcie za porušenie zmluvných podmienok, príjmy z výťažku pri 

výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo 

alebo iné obdobné príjmy zaplatené ŠFRB jednotlivými oprávnenými 

žiadateľmi o podporu; 

ii. odpisuje sa z neho, v závislosti od konkrétnych okolností, okrem iného, 

nasledovné položky: 

1. príspevky týkajúce sa využitia OFB, t.j. príspevky oprávneným 

žiadateľom o podporu; 

2. bankové poplatky súvisiace s účtami pre OFB a pokladničnou správou 

Fondov. 
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3. Finančné prostriedky na účte OFB bude možné použiť iba na financovanie oprávnenej 

aktivity. Za oprávnené výdavky bude možné považovať iba tie výdavky, ktoré boli 

vynaložené na oprávnenú aktivitu.  

 

4. Financovanie oprávnenej aktivity sa vykoná formou zvýhodnených úverových 

produktov, ktorých základné podmienky budú obsiahnuté v investičnej stratégii 

a konkrétne podmienky budú navrhnuté ŠFRB vychádzajúc z praxe ŠFRB a v súlade so 

zákonom o ŠFRB.  

 

5. Finančné prostriedky podľa ods. 2 písm. d) zarážka i. bod 2. až 5. tohto článku budú 

poukázané na účet pre OFB. Pre tieto finančné prostriedky platí, že môžu byť použité iba 

na financovanie oprávnenej aktivity podľa tejto zmluvy minimálne do konca 

programového obdobia 2007-13 alebo dlhšie, a to až do vyčerpania finančných 

prostriedkov po skončení programového obdobia 2007-13 alebo dovtedy, kým nastanú 

skutočnosti, ktoré predpokladá investičná stratégia ako skutočnosti, následkom ktorých 

dôjde k ukončeniu realizácie iniciatívy JESSICA po skončení programového obdobia 

2007-13 v súlade s úpravou v právnych predpisoch SR a EÚ o štrukturálnych fondoch. 

 

6. Finančné prostriedky na účte OFB bude možné použiť iba v rámci oprávneného územia 

OP KaHR, ktorým je územie celej Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

 

 

Článok V. 

Realizácia JESSICA III v rámci OFB energetickej efektívnosti 

 

1. ŠFRB sa zaväzuje, že pri realizácii JESSICA III v rámci OFB energetickej efektívnosti 

prostredníctvom realizácie oprávnenej aktivity bude s odbornou starostlivosťou 

vykonávať nasledovné činnosti (ďalej ako „činnosť OFB“) v súlade s podmienkami 

OP KaHR: 

a) príprava a pravidelné prehodnocovanie (minimálne raz ročne) investičnej stratégie, 

tak, aby došlo k podpore cieľovej skupiny, 

b) vytvorenie vhodných úverových produktov pre žiadateľov o podporu, ktorí budú 

oprávnení získať finančné prostriedky OFB za účelom realizácie oprávnenej 

aktivity v súlade s investičnou stratégiou a plánovaním uvedeným v investičnej 

stratégii, 

c) vykonanie riadneho postupu pri poskytovaní finančných prostriedkov oprávneným 

žiadateľom o podporu v súlade so zákonom o ŠFRB, 

d) dojednávanie podmienok poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu 

oprávnenej aktivity v súlade so zákonom o ŠFRB a vykonávanie všetkých práv 

vyplývajúcich z právneho vzťahu s oprávnenými žiadateľmi o podporu za účelom 

zabezpečenia návratnosti poskytnutých finančných prostriedkov, vrátane 

prijímania zodpovedajúcich opatrení, ak to bude potrebné, vrátane povinnosti viesť 

nevyhnutné právne konania, a to aj v prípadoch, v ktorých bude mať Riadiaci 

orgán povinnosť vykonať finančné opravy podľa článku 98 až 101 nariadenia 1083 

ako výsledok nezrovnalosti počas realizácie finančného nástroja, 

e) realizácia procesu poskytovania finančných prostriedkov z OFB jednotlivým 

oprávneným žiadateľom o podporu na realizáciu oprávnenej aktivity, vrátane 
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činností monitorovania a podávania správ uvedených v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 

tejto zmluvy a vykonávanie monitorovacích a kontrolných práv voči oprávneným 

žiadateľom o podporu, 

f) podávanie informácií MH SR o vývoji OFB a činnosti OFB v rozsahu a podľa ad 

hoc požiadaviek MH SR, 

g) zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na audit uvedených v Prílohe č. 3 tejto 

zmluvy zo strany oprávnených žiadateľov o podporu, 

h) zabezpečovanie dodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ ohľadom štátnej 

pomoci (vrátane minimálnej pomoci) pri realizácii JESSICA III – OP KaHR 

a vykonávanie všetkých s tým súvisiacich úkonov v zmysle príslušných právnych 

predpisov; v tejto súvislosti ŠFRB berie na vedomie, že finančné prostriedky sa 

poskytujú žiadateľom o podporu podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na pomoc de minimis (uverejnený: Úradný vestník Európskej únie 

L 352, 24/12/2013 S. 1 – 9); ŠFRB zároveň bude o zistených skutočnostiach 

a vykonaných úkonoch bez zbytočného odkladu informovať MH SR. 

 

2. Pri výkone činnosti OFB ŠFRB postupuje v súlade s podmienkami právnych predpisov 

EÚ o štrukturálnych fondoch, najmä nariadením 1083 a nariadením 1828, podmienkami 

uvedenými v riadiacej dokumentácii OP KaHR a v investičnej stratégii. ŠFRB pri 

realizácii finančného nástroja rešpektuje rozhodnutia a požiadavky Riadiaceho orgánu, 

ibaže by takýto postup bol v rozpore s právnymi predpismi, ktorými je ŠFRB viazaný. 

 

3. ŠFRB je povinný pozastaviť vykonávanie určitej činnosti, operácie, postupu alebo 

procesu v súvislosti s realizáciou finančného nástroja, ak o to písomne požiada MH SR, 

a to až do dosiahnutia dohody zmluvných strán o ďalšom postupe. 

 

4. ŠFRB v súčinnosti s Riadiacim orgánom zabezpečia, aby boli vykonané všetky úkony 

a bola vypracovaná všetka dokumentácia potrebná k uzatvoreniu OP KaHR v zmysle 

platných podmienok, lehôt a konečného termínu oprávnenosti výdavkov nástrojov 

finančného inžinierstva v rámci programového obdobia 2007 - 2013, ktoré sú stanovené 

v príslušných nariadeniach a usmerneniach EK, CKO a v Usmernení č. 1/2013 - 

U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu 

pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013. Stanovenými lehotami, 

podmienkami a konečným termínom oprávnenosti výdavkov sa bude riadiť aj Investičná 

stratégia (príloha č. 4 tejto zmluvy). 

 

 

Článok VI. 

Investičná stratégia 

 

1. ŠFRB je povinný vykonávať činnosť OFB v súlade s investičnou stratégiou, ktorá musí 

spĺňať nasledovné podmienky: 

a) Investičná stratégia musí definovať všeobecnú stratégiu a nástroje, ktoré má 

využívať správa OFB. 

b) Investičná stratégia musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami právnych 

predpisov EÚ o štrukturálnych fondoch, nariadením 1083, nariadením 1828 

a musí vychádzať z Národného strategického referenčného rámca Slovenskej 
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republiky, z OP KaHR a riadiacej dokumentácii k nim. V rozsahu, ktorý nie je 

upravený v riadiacej dokumentácii a v tejto zmluve, bude Riadiaci orgán určovať 

podrobnosti činností, ktoré majú byť vykonané v súvislosti s ukončením realizácie 

finančného nástroja po uplynutí programového obdobia 2007-13 v súlade 

s úpravou v právnych predpisoch SR a EÚ o štrukturálnych fondoch, a ďalšie 

použitie prostriedkov OFB, ktoré budú v danom momente existovať. 

c) Investičnú stratégiu na rok 2016 vypracoval ŠFRB po konzultácii s MH SR a tvorí 

Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Aktualizovanú investičnú stratégiu predloží ŠFRB na 

schválenie Riadiacemu orgánu do 31. januára 2016. Riadiaci orgán návrh 

aktualizovanej investičnej stratégie schváli najneskôr do jedného mesiaca od 

predloženia, ibaže tomu bránia vážne výhrady s obsahom predloženej investičnej 

stratégie, ktoré je nutné komunikovať medzi zmluvnými stranami.  

d) Nevyhnutné následné zmeny týkajúce sa schválenej investičnej stratégie, môžu 

byť uskutočnené iba so súhlasom Riadiaceho orgánu. 

 

2. ŠFRB je povinný zabezpečiť zber hodnôt merateľných ukazovateľov v zmysle prílohy 1 

tejto zmluvy. 

 

 

Článok VII. 

Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Riadiaci orgán sa v prospech ŠFRB zaväzuje, že: 

a) poskytne všetky potrebné podklady, informácie, súčinnosť a pomoc v súlade 

s odôvodnenými požiadavkami ŠFRB, aby umožnil ŠFRB vykonávať činnosť 

OFB v súlade s podmienkami tejto zmluvy; 

b) bude dodržiavať všetky svoje povinnosti v zmysle Predpisov EÚ a SR 

o štrukturálnych fondoch, nezávisle a bez ohľadu na osobitné úlohy ŠFRB 

vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

  

2. Riadiaci orgán je oprávnený kontrolovať kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy 

schopnosť ŠFRB vykonávať činnosť OFB, s dôrazom na realizáciu jednotlivých 

projektov konkrétnych žiadateľov o podporu, a to najmä formou: 

a) podávania pravidelných správ o výkone činnosti OFB v zmysle Prílohy č. 2 k tejto 

zmluve, 

b) dožiadaním konkrétnych informácií od ŠFRB a objasnenia niektorých postupov, 

ktoré môže Riadiaci orgán kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy požadovať 

od ŠFRB,  

c) iným spôsobom v zmysle kompetencií Riadiaceho orgánu vyplývajúcich 

z právnych predpisov SR alebo EÚ,  

pričom ŠFRB sa zaväzuje poskytnúť Riadiacemu orgánu všetku potrebnú súčinnosť 

pri výkone takejto kontroly. Ak Riadiaci orgán pri výkone kontroly zistí, že ŠFRB 

neplní, alebo nedostatočne plní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, je 

oprávnený žiadať ŠFRB o prijatie opatrení na odstránenie takýchto nedostatkov. 

ŠFRB má právo sa k týmto zisteniam vyjadriť a v prípade ich opodstatnenosti je 

povinný prijať nápravné opatrenia. V prípade, že ŠFRB neodstráni v určenej lehote 
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nedostatky, považuje sa takéto opomenutie zo strany ŠFRB za porušenie jeho právnej 

povinnosti a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

3. ŠFRB je povinný oznámiť Riadiacemu orgánu všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, alebo pri ktorých sa dá predpokladať, že o ich 

oznámenie bude mať Riadiaci orgán záujem s ohľadom na svoju zodpovednosť za 

vykonávanie OP KaHR. 

 

4. ŠFRB zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek na informovanie a publicitu stanovených 

v článku 69 nariadenia 1083 v spolupráci s Riadiacim orgánom a v súlade so schváleným 

Komunikačným plánom v rozsahu stanovenom v prílohe č. 5 tejto zmluvy. 

 

5. ŠFRB zabezpečí, aby oprávnení žiadatelia o podporu boli povinní strpieť výkon 

kontroly/auditu zo strany Riadiaceho orgánu alebo iného orgánu SR alebo EÚ 

zapojeného do procesov poskytovania pomoci zo štrukturálnych fondov a boli povinní 

uchovať dokumentáciu týkajúcu sa prijímaných finančných prostriedkov po dobu 

uvedenú v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

 

6. V nadväznosti na záväzky ŠFRB obsiahnuté v článku V. ods. 1 písm. h) tejto Zmluvy, 

v prípade preukázaného porušenia týchto záväzkov vo vzťahu k povinnostiam 

vyplývajúcich z právnych predpisov SR alebo právnych predpisov EÚ týkajúcich sa 

štátnej pomoci vrátane predpisov o minimálnej pomoci, bude ŠFRB povinný poskytnutý 

finančný príspevok vrátiť, ak povinnosť vrátiť finančný príspevok alebo jeho časť bude 

vyplývať z právnych predpisov SR a/alebo EÚ  alebo z rozhodnutia orgánov, ktorých 

rozhodnutie je pre Riadiaci orgán záväzné a Riadiaci orgán o vrátenie finančných 

prostriedkov písomne požiada. 

 

 

Článok VIII. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do okamihu vyčerpania finančných 

prostriedkov podľa čl. III ods. 2 a čl. IV ods. 2 písm. d) bod 2. až 5. tejto zmluvy v súlade 

s pravidlami stanovenými touto zmluvou,  

 

2. Trvanie tejto zmluvy môže byť pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, 

ukončené:  

a) dohodou zmluvných strán alebo 

b) písomnou výpoveďou s výpovednou dobou tri mesiace od doručenia výpovede 

druhej zmluvnej strane, ak nie je uvedené inak, pričom na podanie výpovede sa 

vzťahujú tieto podmienky:  

(i) Riadiaci orgán je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu 

v prípade, ak vláda SR rozhodne o predčasnom ukončení realizácie 

finančného nástroja v rámci OFB alebo tak bude vyplývať z iného 

rozhodnutia, ktorým sú Riadiaci orgán alebo Slovenská republika viazaní 

alebo dôjde k takej zmene, právnych predpisov SR alebo EÚ, v dôsledku 

ktorej nebude naďalej možné realizovať finančný nástroj prostredníctvom 

ŠFRB; v takomto prípade výpovedná doba môže byť skrátená tak, aby táto 

zmluva zanikla najneskôr v deň vyplývajúci z rozhodnutia vlády SR alebo 
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z rozhodnutia iného relevantného orgánu alebo z právneho predpisu SR 

alebo EÚ,  

(ii) ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu 

z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou, 

v prípade, ak k odstráneniu takéhoto porušenia nedošlo ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorá bola na odstránenie porušenia zmluvnej povinnosti 

poskytnutá; dodatočná primeraná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní.  

 

3. V prípade ukončenia tejto Zmluvy v súlade s odsekom 2 vyššie, ŠFRB bude oprávnený 

ukončiť plnenie činnosti OFB k dátumu účinnosti tohto ukončenia a zároveň bude 

povinný k dátumu ukončenia vypracovať odpočet stavu realizácie finančného nástroja 

v rámci OFB, z ktorého bude zrejmé, v akom štádiu použitia sa nachádzajú všetky 

finančné prostriedky, ktoré boli Riadiacimi orgánmi poskytnuté ŠFRB. Zmluvné strany 

vynaložia maximálne úsilie na to, aby došlo k prevodu finančných prostriedkov a zároveň 

jednotlivých projektov na strane poskytovateľa (veriteľa) z ŠFRB na Riadiaci orgán alebo 

iný orgán, ktorý bude označený Riadiacim orgánom, vládou SR alebo iným orgánom, 

v dôsledku rozhodnutia ktorého došlo k predčasnému ukončeniu tejto zmluvy.  

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomne, prostredníctvom vzostupne číslovaných 

dodatkov k tejto zmluve, schválených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a stane sa 

účinnou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany sa v súlade s §262 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, 

že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. 

4. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatné alebo nevykonateľné, 

nebude to mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť predmetné ustanovenie takým platným 

a vykonateľným ustanovením, ktoré najbližšie zodpovedá právnemu a hospodárskemu 

účelu pôvodného ustanovenia. 

5. Zmluvné strany sú povinné rokovať v dobrej viere a podpísať všetky zmeny ustanovení 

tejto zmluvy, ktoré budú nevyhnutné alebo žiaduce v prípade získania implementačného 

usmernenia zo strany Komisie alebo zmeny právnych predpisov SR alebo právnych 

predpisov EÚ o štrukturálnych fondoch. 

6. Táto zmluva bola podpísaná v 6 vyhotoveniach, z ktorých každé predstavuje autentický 

originál tohto dokumentu. MH SR dostane tri vyhotovenia, ŠFRB dostane tri vyhotovenia 

tejto zmluvy. 
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V Bratislave, 30. 11. 2015    V Bratislave, dňa 30.11.2015 

Za MH SR:     Za ŠFRB: 

 

_____________________________  ________________________________ 

JUDr. Vazil Hudák       Ing. Dana Pištová 

minister      generálna riaditeľka 
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Prílohy:  

 

Príloha č. 1 – Monitorovanie 

Príloha č. 2 – Podávanie správ 

Príloha č. 3 – Audit 

Príloha č. 4 – Investičná stratégia 

Príloha č. 5 – Základné požiadavky na informovanie a publicitu  

 



 

 

PRÍLOHA 1  

MONITOROVANIE 

1. Monitorovanie znamená proces zbierania a analýzy finančných a nefinančných informácií 

na pravidelnej báze s cieľom merať postup realizácie JESSICA III – OP KaHRv rámci 

OFB voči investičnej stratégií a súlad s právnym a zmluvným rámcom (ďalej ako 

Monitorovanie). Medzi povinné informácie, ktoré bude musieť ŠFRB zbierať od 

žiadateľov o podporu, patria údaje (merateľné ukazovatele) o znížení energetickej 

náročnosti budov (kWh/m²), znížení energetickej náročnosti budov (%), zateplenej 

ploche (m
2
), ročných úsporách energie realizovaním projektu (GJ/rok), počte 

poskytnutých úverov a počte podporených bytových domov.   

2. Monitorovanie má poskytnúť Riadiacemu orgánu, primerané uistenie, že: 

a) realizácia JESSICA III v rámci OFB:  

(i) je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ o štrukturálnych fondoch; 

(ii) obsahuje, kde je to aplikovateľné, potrebné opatrenia na získanie 

príslušných informácií podľa predpisov ohľadom štátnej pomoci. 

b) ciele plánované na uskutočnenie realizácie JESSICA III – OP KaRH v rámci OFB 

v Iniciatíve JESSICA sú uskutočňované. 

3. Monitorovanie plnenia činnosti OFB zo strany ŠFRB bude vykonávať Riadiaci orgán. 

ŠFRB poskytne všetku zodpovedajúcu súčinnosť vyžadovanú Riadiacim orgánom na 

vykonávanie takejto aktivity. 

4. ŠFRB je povinný zabezpečiť, aby zmluvy o úvere obsahovali nevyhnutné ustanovenia, 

ktoré umožnia zhromažďovať príslušné informácie v zmysle odseku 1 od oprávnených 

žiadateľov o podporu na zabezpečenie dostatočného monitorovania.   

5. ŠFRB je povinný vykonávať s náležitou pozornosťou a starostlivosťou práva na 

Monitorovanie ako súčasť činnosti OFB. ŠFRB je povinný premietnuť informácie 

zhromaždené prostredníctvom tohto monitorovania do správ, ktoré je povinný predkladať 

podľa tejto zmluvy. 

6. ŠFRB je vo vzťahu k monitorovaniu povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 

Riadiacemu orgánu akékoľvek zmeny, ku ktorým došlo na úrovni oprávneného žiadateľa 

o podporu za predpokladu, že ŠFRB považuje tieto zmeny za také zmeny, ktoré by mohli 

mať vplyv na výkon činností OFB (poskytovanie finančných prostriedkov v rámci 

JESSICA III – OP KaHR) v kontexte štátnej pomoci.  



 

 

PRÍLOHA 2  

PODÁVANIE SPRÁV 

1. ŠFRB je povinný vypracovať za každý kalendárny rok (po prvý krát do 31. marca 2017) 

výročnú správu o postupe (ďalej ako „Výročná správa o postupe“), ktorá bude 

obsahovať podrobnú analýzu činnosti OFB vykonanej počas predchádzajúceho 

kalendárneho roka, analýzu postupu implementácie investičnej stratégie a podrobné 

informácie o postupe pri poskytovaní úverov. 

2. Vo Výročnej správe o postupe by mali byť uvedené informácie týkajúce sa poskytovania 

finančných prostriedkov v rámci JESSICA III – OP KaHR, ktoré sú nevyhnutné na 

splnenie povinností Riadiaceho orgánu podávať správy Komisii v súlade s nariadením 

1828.   

3. ŠFRB vypracuje Polročnú správu o postupe (ďalej ako Polročná správa o postupe), 

ktorá bude obsahovať informácie o stave implementácie iniciatívy JESSICA. ŠFRB 

predkladá Polročnú správu o postupe Riadiacemu orgánu na posúdenie a vyjadrenie do 

30. septembra každého kalendárneho roku. 

4. ŠFRB vypracuje Osobitnú správu o postupe, ktorá bude obsahovať informácie podľa ods. 

2 tejto prílohy za obdobie implementácie projektu JESSICA III – OP KaHR od 

1. januára 2016 do konečného termínu oprávnenosti výdavkov nástrojov finančného 

inžinierstva v rámci programového obdobia 2007 - 2013, ktorý je stanovený 

v príslušných nariadeniach a usmerneniach EK, CKO a v Usmernení č. 1/2013 - 

U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu 

pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013    



 

 

PRÍLOHA 3  

AUDIT 

1. ŠFRB bude viesť činnosť OFB tak, že Riadiaci orgán a Orgán auditu budú mať právo 

vyslať zástupcov príslušného orgánu alebo jeho riadne oprávnených zástupcov, aby 

vykonali akýkoľvek audit, ktorý považujú za potrebný s ohľadom na finančné prostriedky 

prevedené na ŠFRB a taktiež nižšie na úrovni oprávneného žiadateľa o podporu. ŠFRB 

zabezpečí, že toto ustanovenie bude taktiež zahrnuté do jednotlivých zmlúv o úvere.    

2. ŠFRB je povinný urobiť vhodné opatrenia voči žiadateľom o podporu, aby umožnil 

Komisii, Európskemu dvoru audítorov a všetkým ostatným inštitúciám Európskej únie, 

ktoré sú oprávnené kontrolovať použitie finančných prostriedkov z OFB, aby mali prístup 

k informáciám, ktoré umožňujú splnenie ich povinností. V tomto ohľade musia zmluvy 

o úvere alebo akékoľvek iné zmluvy uzavreté medzi ŠFRB a žiadateľom o podporu, ktoré 

budú uzavreté pri realizácii JESSICA III – OP KaHR, obsahovať primerané 

ustanovenia.      

3. ŠFRB je povinný zabezpečiť, aby žiadateľ o podporu bol povinný uschovávať príslušnú 

dokumentáciu pre kontrolné účely:   

 po dobu piatich rokov od skončenia OP KaHR v súlade s článkom 89 ods. 3 

nariadenia 1083; 

 po dobu piatich rokov od ukončenia projektu oprávneného žiadateľa o podporu 

v rámci čiastočného skončenia OP KaHR v súlade s článkom 88 nariadenia 1083. 
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1 Aktualizácia platná od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2 k Zmluve o financovaní. 



 

 1 

 

OBSAH 
 

Úvod  ...............................................................................................................................  2 

1. Súčasný stav bytového fondu a priority SR v oblasti úspory energií  ........................  3 

2. Financovanie zatepľovania bytových budov prostredníctvom zvýhodnených 

úverov zo ŠFRB  ........................................................................................................  5 

3. Postavenie OFB v rámci ŠFRB  ........................................................................ ...........  8 

       3.1. Pákový efekt  ........................................................................................... 11 

4. Charakteristika produktu ........................................................................................... 12 

4.1 Finančné toky pri poskytnutí úveru v rámci iniciatívy JESSICA  .................... 12 

4.2 Definície pojmov pre účel obnova bytovej budovy ............................................ 13 

4.3 Zabezpečenie úveru  .......................................................................................... 19 

5. Štátna pomoc  ........................................................................................................... 21 

6. Monitorovanie  ......................................................................................................... 21 

7. Audit  ........................................................................................................................ 22 

8. Informovanie a publicita  .......................................................................................... 22 

Príloha č. 1 Prehľad účtov využívaných v súvislosti so správou úverov......................... 23 



 

 2 

ÚVOD 

V nadväznosti na materiál „Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu 

podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie“, ktorý schválila 

vláda SR dňa 3. októbra 2012 uznesením č. 526/2012, je realizovaná implementácia nástroja 

finančného inžinierstva na účel energetickej efektívnosti, ktorý je zriadený ako osobitný 

finančný blok (ďalej ako „OFB“) v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ako 

„ŠFRB“). 

ŠFRB je podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len 

„zákon o ŠFRB“) finančnou inštitúciou, zriadenou na financovanie štátnej podpory pri 

rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou 

poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Ako finančná inštitúcia slúži na implementáciu 

nástrojov finančného inžinierstva. ŠFRB disponuje dostatočnou expertízou, fungujúcim 

implementačným mechanizmom a zodpovedajúcimi personálnymi kapacitami pre úspešné 

zvládnutie úloh nástroja finančného inžinierstva JESSICA, konkrétne OFB na účel 

energetickej efektívnosti a komplexnej obnovy bytových budov. Cieľom OFB je komplexná 

obnova významnej zložky bytových budov vrátane ich zatepľovania.  

V dôsledku úspešného kontrahovania alokácie z prostriedkov Regionálneho 

operačného programu (ďalej len „ROP“) a Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len 

„OPBK“) v rámci pilotného prístupu pre iniciatívu JESSICA v Slovenskej republike, 

v kontexte pozitívnych výsledkov realizácie pilotného prístupu, ako aj ďalšej fázy (JESSICA 

II
2
 a vzhľadom na pretrvávajúci záujem o zvýhodnené úvery na výstavbu a obnovu bytového 

fondu v roku 2015 ako aj návrhu revízie Operačného programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast (schváleného Monitorovacím výborom pre Vedomostnú ekonomiku 30. 

októbra 2015), ktorý umožňuje financovania iniciatívy JESSICA z prostriedkov OP KaHR 

sa RO a ŠFRB v nadväznosti schválenie žiadosti o NFP predloženej na základe písomného 

vyzvania dohodli implementácii JESSICA III – OP KaHR v celkovom objeme 59 mil. EUR. 

 

 

                                                 
2 Implementácia iniciatívy JESSICA II kontinuálne nadväzuje na prvú fázu tzv. „pilotný prístup“. Za účelom oddelenia jednotlivých etáp 

implementácie iniciatívy JESSICA sa táto etapa ďalej v dokumente neoznačuje ako implementácia „pilotného prístupu“, ale ako 

implementácia JESSICA II (resp. implementácia druhej fázy JESSICA). Tam, kde Investičná stratégia alebo Dodatok č. 2 hovoria o 
náležitostiach a postupoch platných pre obe fázy implementácie, zostáva použitý širší pojem „JESSICA“. 
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1. Súčasný stav bytového fondu a priority SR v oblasti úspory 

energií 

Medzi dlhodobé strategické priority vlády SR patrí postupné znižovanie energetickej 

spotreby budov v nadväznosti na uplatňovanie ustanovení zákona č. 300/2012 Z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).  

Energetická politika Slovenska nadväzuje tiež na ciele EÚ do roku 2020, t.j. o 20 % 

znížiť emisie skleníkových plynov, o 20 % zvýšiť mieru energetickej efektívnosti a dosiahnuť  

20 % podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe EÚ ako celku. 

Jednou z priorít v oblasti znižovania spotreby energie v Slovenskej republike je 

v súčasnosti komplexná obnova bytových budov. Aktuálnosť potreby komplexnej obnovy 

bytového fondu je premietnutá do Koncepcie  štátnej  bytovej politiky do roku 2015 ako aj 

do Programového vyhlásenia vlády SR.  

Podľa Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do 

roku 2020 „rozhodujúci podiel bytových, ale aj nebytových budov bol postavený po roku 

1945 a hlavne po roku 1960 presadením hromadných foriem výstavby a to najmä panelových 

a prefabrikovaných skeletových budov. Podiel výstavby bytových a nebytových budov 

sa znížil po roku 1990 na základe zníženia a ukončenia hromadnej výstavby budov“. Značná 

časť bytov v bytových domoch vykazuje v súčasnosti nedostatky, ktoré sú spôsobené 

opotrebovaním stavebných konštrukcií a inštalačných rozvodov, prekročením životnosti 

niektorých konštrukčných prvkov a technických zariadení budov,  čo zvyšuje prevádzkové 

náklady a môže viesť k vzniku porúch, ktoré ohrozujú bezpečnosť užívania stavieb. 

Nevyhnutným predpokladom pre ďalšie využívanie tohto bytového fondu je nielen 

zabezpečovanie jeho pravidelnej údržby a cyklických opráv, ale najmä realizovanie obnovy 

v potrebnom rozsahu. Špecifický dôraz je potrebné klásť hlavne na bytové domy postavené 

v rámci hromadnej výstavby, kde sa najviac prejavuje vysoká energetická a ekologická 

náročnosť. Hlavný potenciál úspor energie je preto v komplexnej obnove a zatepľovaní 

existujúceho bytového fondu.
3
 

                                                 
3Návrh aktualizácie koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020 
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Takmer 40% energie na Slovensku spotrebúvajú práve budovy. Dôvodom sú použité 

materiály, technológia výstavby ako aj projektové riešenia. Aj preto vláda SR vo svojom 

programovom vyhlásení v oblasti, ktorá sa týka bytovej politiky konštatuje, že „podporí 

aktivity v oblasti energetickej hospodárnosti budov, ktorých cieľom je v dlhodobom horizonte 

prispieť k zníženiu závislosti od primárnych zdrojov, a tým aj k zníženiu negatívnych vplyvov 

na životné prostredie“. Tento cieľ je však finančne náročnou záležitosťou, preto je podľa 

doterajších skúseností potrebné zapojiť viaceré formy financovania, vrátane štátnych dotácií, 

ale aj stavebného sporenia, a to v oveľa intenzívnejšej miere ako doteraz. Na základe 

existujúceho potenciálu možných úspor energie v bytových budovách je možné dosiahnuť 

požadované ciele a úspory energie za predpokladu, že sú vytvorené dostupné finančné 

nástroje na podporu uvedených aktivít. Jednou z takýchto foriem financovania, ktorá môže 

napomôcť pri zlepšení energetickej hospodárnosti bytov v rámci Slovenskej republiky, je tiež 

iniciatíva JESSICA.  

Okrem úverov zo ŠFRB a iniciatívy JESSICA sa v súčasnosti v rámci štátneho 

rozpočtu vyčleňujú finančné prostriedky na podporu energetickej efektívnosti bytových 

budov v nasledovných dvoch programoch:  

   dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových budov v gescii Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorými je nepriamo možné dosiahnuť 

aj zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti časti obvodového plášťa. Tento program 

nie je však prioritne zameraný na zlepšenie energetickej efektívnosti bytových 

domov; 

   SLOVSEFF - Program podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, 

energetickú efektívnosť v priemysle a energetickú efektívnosť v bytovom sektore. 

Projekty bytového sektora zamerané na zlepšenie tepelnej ochrany a izolácie budov. 

Prostredníctvom komerčných bánk sa poskytoval úver na realizáciu projektu. 

Minimálna výška úveru 20 000,- eur a maximálna výška 2,5 mil. eur. Po úspešnom 

ukončení realizácie projektu bola z fondu Bohunice International Decommisioning 

Support (BIDSF), poskytnutá tzv. stimulačná platba (grant) vyjadrená ako percento 

z objemu úveru. Priebežne sa implementoval aj SLOVSEFF II a SLOVSEFF III 

v spolupráci s EBOR. V rámci týchto programov boli v roku 2010 poskytnuté 

úverové linky pre komerčné banky od EBOR vo výške 45 mil. eur, v roku 2011 tiež 

vo výške 45 mil. eur a v roku 2014 vo výške 25 mil. eur. 
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Obr. 1 

2. Financovanie výstavby a obnovy bytového fondu 

prostredníctvom zvýhodnených úverov zo ŠFRB 

ŠFRB používa pridelené verejné prostriedky SR na poskytovanie zvýhodnených 

úverov. ŠFRB ako právnická osoba poskytuje finančnú podporu na rozširovanie 

a zveľaďovanie bytového fondu SR.  

ŠFRB plní úlohy súvisiace s financovaním štátnej podpory pri výstavbe a obnove 

bytového fondu už od roku 1996. Za dobu svojej existencie podporil výstavbu viac ako 

70 000 nových bytov a obnovu vrátane zateplenia cca 80 000 bytových jednotiek. Koncepcia 

podpory poskytovaná vo forme výhodných dlhodobých úverov zo ŠFRB je založená  

na princípe návratnosti finančných zdrojov do oblasti bývania a v súčasnom období 

predstavuje jednu z najvýhodnejších investícií s minimálnym rizikom ohrozenia jej 

návratnosti. Ak si prostriedky poskytnuté zo ŠFRB predstavíme v zhmotnenej práci 
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a následnej synergii, nemôžeme nespomenúť dôležitý pákový efekt, ktorý podporuje 

podnikanie a zamestnanosť vo všetkých regiónoch Slovenska. 

ŠFRB poskytuje podporu vo forme úveru, ktorý dlžník spláca mesačnými splátkami 

počas lehoty splatnosti. O úvery zo ŠFRB prejavujú fyzické aj právnické osoby vysoký 

záujem a ŠFRB každoročne zaznamenáva nedostatok finančných zdrojov vyčleňovaných zo 

štátneho rozpočtu na pokrytie požiadaviek žiadateľov. 

V roku 2012 zaznamenal ŠFRB vysoký záujem o zvýhodnené úvery na výstavbu 

a obnovu bytového fondu, čo sa prejavilo aj v počte 1206 doručených žiadostí. ŠFRB priznal 

podporu pre 953 žiadateľov v celkovej výške 146 468 643,- eur. Najviac žiadostí bolo 

doručených na podporu obnovy a zatepľovania bytových budov, kde bol poskytnutý úver 

456-tim bytovým domom, čím sa podporila obnova a zateplenie 22 643 bytových jednotiek. 

Napriek niekoľkonásobnému presunu finančných prostriedkov do účelov obnovy 

a zatepľovania bol na konci roka 2012 dopyt po finančných prostriedkoch na obnovu 

a zatepľovanie viac ako 12 mil. eur. 

V roku 2013 zaznamenal ŠFRB opäť vysoký záujem o zvýhodnené úvery na výstavbu 

a obnovu bytového fondu, čo sa prejavilo aj v počte 1263 doručených žiadostí. ŠFRB priznal 

podporu pre 939 žiadateľov v celkovej výške 157 929 912,41,- eur. Najviac žiadostí bolo 

doručených na podporu obnovy a zatepľovania bytových budov, kde bol poskytnutý úver 543 

bytovým domom, čím sa podporila obnova a zateplenie 25 611 bytových jednotiek 

z verejných finančných prostriedkov. 

V pilotnom projekte JESSICA v rokoch 2013 – 2014 bol poskytnutý úver 72 bytovým 

domom, čím sa podporili projekty v celkovej výške 10 964 186,41,- eur, čo predstavuje 

99,60 % úspešnosti projektu. Zostatok finančných prostriedkov v objeme 13 640,61,- eur 

za OPBK a 32 764,98,- eur za ROP bude dočerpaných v roku 2015. Iniciatívou JESSICA I 

sa z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ podporilo zlepšenie energetickej efektívnosti 

približne 2500 bytových jednotiek.   

Pod typom obnova „Zatepľovanie bytovej budovy“ sa rozumejú stavebné úpravy 

existujúceho bytového domu alebo jeho samostatne užívanej časti, ktorými sa vykonáva zásah 

do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných 

otvorových výplní bytového domu.  

Súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy sú nevyhnutné súvisiace 

stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napr. 
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lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod., výmeny otvorových výplní 

v spoločných častiach, výmeny okenných otvorových výplní bytov v rozsahu aspoň 85% 

z celkového počtu bytov, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby.  

Súčasťou súvisiacich stavebných úprav je aj zateplenie konštrukcií medzi vykurovaným 

a nevykurovaným priestorom. V prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome 

sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej 

odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy. Súčasťou 

projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je aj vyregulovanie vykurovacej sústavy.  

Pri stanovení výšky úveru sa vychádza z oprávnených nákladov stavby (cena za 

zhotovenie stavby, projektovú dokumentáciu, tepelnotechnický posudok, inžiniersku činnosť, 

energetický certifikát) a z veľkosti zatepľovanej plochy bytového domu. Zatepľovaná plocha 

je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové 

konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným 

priestorom, ktoré sú predmetom zatepľovania.  

Komplexná obnova bytových budov a zatepľovanie bytových budov s následnou 

reguláciou vykurovania je predovšetkým opatrením na znižovanie prevádzkových nákladov, 

ktoré prináša finančnú úsporu na platbách za energie na vykurovanie. 

Spojením oboch týchto činností je možné dosiahnuť: 

 Úsporu nákladov na energie, údržbu a opravy, 

 Odstránenie porúch statického charakteru, 

 Odstránenie zatekania, 

 Ochrana obvodového plášťa, 

 Zníženie letného prehrievania interiéru, 

 Odstránenie hygienických nedostatkov, 

 Predĺženie životnosti budovy, 

 Ochrana životného prostredia, 

 Zlepšenie vonkajšieho vzhľadu budovy, 

 Zlepšenie komfortu bývania. 
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Bytové domy postavené pred rokom 2000 sú na Slovensku v dôsledku privatizačných 

procesov v skupinovom vlastníctve pôvodných nájomcov, resp. členov bytových družstiev. 

Tento typ vlastníctva prináša mnoho komplikácií, pre uskutočnenie obnovy bytového domu je 

nutná dohoda vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Percentuálny podiel 

súkromného vlastníctva na Slovensku je 97%. Menšinoví zostatkoví vlastníci v bytových 

domoch, ktorí vlastnia v objektoch v priemere s 30-60 bytmi 1-2- byty, sú mesto, alebo 

bytové družstvo. V prípade mesta má byt charakter sociálneho bývania, keďže sa uplatňuje 

regulované nájomné, v prípade družstiev ide o zastupovanie svojich členov, opäť pôvodných 

nájomcov. 

V zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov správcovia bytového 

fondu, spoločenstvá vlastníkov bytov konajú v mene a na účet vlastníkov, v prípade 

spoločenstiev ide o právnické osoby, ktoré zo zákona nič nevlastnia, ale reprezentujú navonok 

jednotlivých vlastníkov. Konečnými príjemcami sú teda jednotliví vlastníci. 

3. Postavenie OFB v rámci ŠFRB   

Iniciatíva JESSICA, ktorú vytvorila Európska komisia v spolupráci s Európskou 

investičnou bankou a Rozvojovou bankou Rady Európy, je zameraná na podporu 

udržateľných investícií v mestských oblastiach. Je jedným z nástrojov finančného inžinierstva 

v zmysle článku 44 nariadenia (ES) 1083/2006 a článkov 43 - 46 nariadenia Komisie (ES) 

1828/2006. Cieľom iniciatívy je zvýšiť investičné možnosti pre udržateľný rozvoj miest 

a mestských oblastí hlavne vzhľadom na limitovaný rozsah verejných finančných zdrojov. 

Ďalšími cieľmi sú hlavne možnosti využitia inovatívnych finančných schém pre udržateľný 

rozvoj miest, získavanie doplnkových úverov, zapojenie súkromných finančných prostriedkov 

a tým zároveň prispievať k nezvyšovaniu verejného dlhu.  

Vzhľadom na ciele Iniciatívy JESSICA definované v dokumentoch Európskej komisie 

a fakt, že zvyšovanie energetickej efektívnosti je jednou z priorít štátu, vláda Slovenskej 

republiky uznesením č. 526 zo dňa 3. októbra 2012 schválila „Návrh implementačného 

mechanizmu prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej 

únie“.
4
 V materiáli je popísaný systém podporných ekonomických nástrojov na rozvoj 

a obnovu bývania a doterajšie snahy Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program 

(ďalej len „ROP“) a Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len 

                                                 
4Uvedenému materiálu predchádzalo Uznesenie vlády SR č. 392/2011 zo dňa 15. júna 2011, ktorým bol schválený „Návrh pilotného prístupu 
podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie“. 
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„OPBK“)
5
 o nastavenie čiastkových implementačných mechanizmov podpory infraštruktúry 

bývania zo štrukturálnych fondov EÚ. Materiál ďalej popisuje kľúčové legislatívne 

a metodické dokumenty, ktoré upravujú podporu infraštruktúry bývania zo štrukturálnych 

fondov EÚ, vyčíslenie finančných zdrojov na implementáciu pilotného prístupu podpory 

infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ (ďalej len „pilotný prístup“) a jeho 

rámcovú charakteristiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 

Na implementáciu pilotného prístupu bolo v rokoch 2013 až 2014 vyčlenených 

celkovo 11,529 mil. eur (z toho 9,80 mil. eur boli prostriedky EÚ, 1,729 mil. eur prostriedky 

štátneho rozpočtu) ŠFRB spravovalo finančné prostriedky v objeme 8,00 mil. eur (z toho 6,80 

mil. eur sú prostriedky EÚ, 1,20 mil. eur prostriedky štátneho rozpočtu) z alokácie ROP 

(opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel) a 3,529 mil. eur (z toho 3,00 mil. eur sú prostriedky EÚ, 

0,529 mil. eur prostriedky štátneho rozpočtu) z alokácie OPBK (opatrenie 1.1. Infraštruktúra).  

                                                 
5Po schválení Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky vládou SR uznesením č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 boli 

schválené riadiace orgány pre jednotlivé operačné programy. V dôsledku zmien zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je v súčasnosti riadiacim orgánom pre operačné programy Regionálny 
operačný program a Operačný program Bratislavský kraj MPRV SR. 

Európska 
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Riadiaci orgán 
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Projekty 
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V roku 2013 pre pilotný projekt JESSICA platili nasledovné parametre úverovej podpory 

v zmysle zákona o ŠFRB: 

a) výška poskytnutého úveru max. 80 % oprávnených nákladov stavby,  najviac však  

80 Eur/m
2
 zateplenej plochy bytového domu, 

b) výška  úroku  =  0,0  % ,  

c) potreba vlastných zdrojov alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške min. 

20% oprávnených nákladov stavby,  

d) max. doba splatnosti  úveru  15  rokov,    

e) dĺžka času uskutočnenia stavby = 24 mesiacov odo dňa otvorenia úverového účtu 

žiadateľovi, 

f) oprávnený náklad stavby = oprávnené výdavky = cena za zhotovenie stavby, 

projektovú dokumentáciu, tepelno-technický posudok, inžiniersku činnosť, 

energetický certifikát. 

Od roku 2014  platí nový zákon č. 150/2013 Z.z., o Štátnom fonde rozvoja bývania, kde 

pre kontrahované finančné prostriedky v roku 2014 platili nasledovné parametre: 

a) výška poskytnutého úveru max. 75% oprávnených nákladov stavby bytového 

domu, 

b) výška úroku je 1,5 % p.a., v zmysle zákona 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania, na účel obnova bytovej budovy, 

c) max. doba splatnosti úveru je 20 rokov, 

d) dňom otvorenia úverového účtu, vznikne pre žiadateľa lehota 24 mesiacov na 

uskutočnenie stavby, 

e) v zmysle §15, ods. 1 písmeno c zákona č. 150/2013 Z.z., o Štátnom fonde rozvoja 

bývania poskytovanie podpory je v termíne od 15. Januára do 31. Októbra 

príslušného kalendárneho roka. 

V roku 2015 v rámci druhej fázy iniciatívy JESSICA bol vyčlenený objem finančných 

prostriedkov v maximálnej výške 90 640 000,- eur (z toho zdroj ERDF 77 044 000,- eur) 

z alokácie ROP. Prebehlo tiež ďalšie navýšenie prostriedkov OFB z alokácie Operačného 

programu Bratislavský kraj o cca 12 965 000,- eur (z toho zdroj ERDF 11 020 250,- eur). 

Schválené projekty boli financované prostredníctvom úverových produktov v zmysle zákona 

o ŠFRB (podrobnejšie pozri kap. 4). 
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Na rok 2016 v rámci tretej fázy iniciatívy JESSICA na Slovensku, do ktorej sa okrem 

OP BK a ROP zapája aj OP KaHR je vyčlenených celkovo 130 mil. EUR, pričom z príspevok 

z OP KaHR predstavuje 59 mil. EUR (z toho 50,15 mil. z ERDF). 

Finančné prostriedky vo forme úveru, ktoré budú priebežne vrátené na účty OFB, 

musia byť opätovne použité na financovanie uvedenej oprávnenej aktivity, ktorým je 

„komplexná obnova bytových domov“. 

3.1. Pákový efekt  

Pákový efekt (leverage effect) je jednou z charakteristík inovatívnych finančných 

nástrojov. Pri financovaní projektov z prostriedkov pochádzajúcich z ERDF ide o pritiahnutie 

ďalších súkromných zdrojov, teda v prípade poskytovania úverov ich doplnenie zo zdrojov 

súkromných, či už vo forme úverov z komerčných bánk, alebo vo forme vlastných zdrojov. 

V roku 2013 – 2014 pri použití 11 529 000,- eur (zo zdrojov ERDF a štátneho rozpočtu) to 

znamenalo použitie ďalších 2 882 250,- eur zo zdrojov súkromného sektoru. Tým sa na 

zateplenie  v roku 2013 použilo až 14 411 250,- eur.  

V roku 2015 a v nasledujúcich rokoch dosiahnutie pákového efektu je možné tým, že 

úvery na obnovu bytových domov budú poskytované v zmysle platnej legislatívy do výšky 

75% obstarávacích nákladov, dodatočné zdroje vo výške 25% musí zabezpečiť taktiež 

žiadateľ o podporu.  

V roku 2015 v rámci druhej fázy iniciatívy JESSICA je vyčlenený objem finančných 

prostriedkov v maximálnej výške 90 640 000,- eur (z toho zdroj ERDF 77 044 000,- eur) 

z alokácie ROP, čo znamená použitie ďalších 30 213 333,- eur zo zdrojov súkromného 

sektoru. Tým sa na komplexnú obnovu bytových domov použije až 120 853 333,- eur. 

 

 

 

 

 

Obr. 3                                                                           Obr. 4 

V priebehu roka 2015 prebehlo ďalšie navýšenie prostriedkov OFB z alokácie 

Operačného programu Bratislavský kraj o cca 12 965 000,- eur (z toho zdroj ERDF 
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11 020 250,- eur). V prípade dodatočného zabezpečenia obstarávacích nákladov zo zdrojov 

žiadateľov o podporu vo výške 25% je teda možné očakávať nárast celkového efektu druhej 

fázy iniciatívy JESSICA (obr. 4) o ďalších cca 4 321 666,- eur zo zdrojov súkromného 

sektora.  

Pozitívnymi dopadmi poskytnutia prostriedkov z ERDF na komplexnú obnovu 

bytových budov sú tiež: 

 udržanie zamestnanosti v sektore, ktorý je náročný na manuálnu prácu,  

 zníženie emisií CO2 v dôsledku zníženia energetickej náročnosti zatepľovaných 

objektov.  

 

ŠFRB je jedným z dôležitých pilierov štátnej bytovej politiky a výrazným spôsobom 

prispel k naštartovaniu obnovy bytových domov na Slovensku. Úver zo ŠFRB na obnovu 

bytových domov je taký populárny, že počty žiadostí presiahli možnosti rozpočtu ŠFRB 

a preto bolo nevyhnutné hľadať možnosti financovania tohto účelu aj z iných zdrojov. 

4. Charakteristika produktu  

4.1. Finančné toky pri poskytnutí úveru v rámci iniciatívy JESSICA 

 Po splnení všetkých podmienok, MH SR prevedie prostriedky z OP KaHR na 

špeciálne, pre tento účel otvorený účet ŠFRB vedený v Štátnej pokladnici. 

 ŠFRB prevedie prostriedky na zberný účet s názvom „príjem a rozdelenie 

prostriedkov“. 

  ŠFRB zabezpečí pre už schválené úvery tzv. klientske účty: čerpacie a splátkové. 

(každý úver má svoj „čerpací podúčet klienta a „splátkový podúčet klienta), ktoré sú 

vedené v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. 

 Súčasne sa konkrétne výšky finančných prostriedkov podľa jednotlivých klientov zo 

zberného účtu pod názvom „klientský čerpací účet“ priradia priamo k jednotlivým 

„čerpacím podúčtom klientov“. 

 Z čerpacieho účtu sú finančné prostriedky čerpané v prospech dodávateľov ŠFRB 

klienta na základe predložených faktúr. 

 Čerpanie úveru prebehne tak, že peniaze odídu súčasne z „čerpacieho podúčtu klienta“ 

aj z „klientského čerpacieho účtu“ (zberného) na účet dodávateľa (zhotoviteľa). 



 

 13 

 Klienti splácajú mesačne úver na „splátkový podúčet klienta“ a súčasne aj na 

„klientský splátkový účet (zberný). 

 Ku koncu mesiaca sa prevedú prostriedky z „klientského splátkového účtu“ 

prostredníctvom „prevodového účtu splátok“ na príslušný mimorozpočtový účet. 

Z tohto účtu sa následne prevedú prostriedky na účty „účet prostriedkov ŠFRB zo 

splátok úverov z ROP a účet prostriedkov ŠFRB zo splátok úverov z OPBK“ vedený  

v Štátnej pokladnici, a to vždy do 5-teho  dňa nasledujúceho mesiaca. 

Za moment vyplatenia prostriedkov žiadateľovi o podporu sa považuje v zmysle 

postupov ŠFRB a zákona o ŠFRB prevod prostriedkov na klientský / čerpací účet žiadateľa 

o podporu (klienta). Po podpise úverovej zmluvy a zabezpečení úveru (zriadení záložného 

práva na Fond prevádzky, údržby a opráv a poistenia  nehnuteľnosti) ŠFRB prevádza na účet 

klienta (tzv. čerpací účet) v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (ďalej len „SZRB“) celý 

objem finančných prostriedkov priznaného úveru. V prípade potreby ŠFRB prevádza finančné 

prostriedky na čerpacie účty aj bez zabezpečenia úveru  t.j. hneď po podpise úverových zmlúv 

(napríklad, na konci roku, keď je potreba dočerpať finančné prostriedky z verejných zdrojov. 

Klient aj v tomto prípade musí  zabezpečiť úver, ale keďže ide o proces, ktorý je časovo 

náročnejší (jeden  až dva mesiace) prebieha zabezpečenie až následne).  

 

4.2. Definície pojmov pre účel obnova bytovej budovy (úvery poskytnuté 

v zmysle aktualizácie IS) 

V rámci iniciatívy JESSICA II je podporovaná komplexná obnova „bytových domov“. Širší 

pojem „bytová budova“ sa v rámci Investičnej stratégie používa vtedy, keď je použitie 

širšieho pojmu vhodnejšie, a tiež za účelom dodržania súladu s postupmi a definíciami 

platnými v rámci ŠFRB a súladu so zákonom o ŠFRB a stavebným zákonom.
6
 

a) Oprávnené projekty 

 budú projekty za účelom komplexnej obnovy bytových budov, ktorou sa rozumie 

modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí bytového domu (výmena alebo 

modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriky, kanalizácie, 

                                                 
6 V zmysle § 43b Stavebného zákona sa definujú „bytové budovy“ nasledovne: 

„(1) Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria 

a) bytové domy,  

b) rodinné domy,  

c) ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov. 

(2) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej 
komunikácie.“ 
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vody a tepla v bytovom dom, vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých 

bytov v bytovom dome a iná modernizácia bytového domu), odstránenie systémovej 

poruchy bytového domu a zateplenie bytového domu. Uvedené typy obnovy je 

možné riešiť samostatne, alebo vo vzájomných kombináciách. 

b) Obstarávacia cena zahŕňa 

Pri modernizácii bytového domu (výťahy, rozvody, bezbariérový prístup, iná modernizácia): 

 cena za zhotovenie stavby vrátane DPH v zmysle zákona o ŠFRB 

 do obstarávacej ceny je možné započítať cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie (dokladovaná zmluvou s projektantom, prípadne môže byť cena 

zahrnutá v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo, ak došlo k postúpeniu 

práva). 

Pri odstránení systémových porúch bytového domu: 

 cena za zhotovenie stavby vrátane DPH v zmysle zákona o ŠFRB 

 do obstarávacej ceny je možné započítať: 

 cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (dokladovaná 

zmluvou s projektantom, prípadne môže byť cena zahrnutá v rozpočte stavby, ktorý je 

súčasťou Zmluvy o dielo, ak došlo k postúpeniu práva), 

 cenu za odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy (dokladovaná 

zmluvou s odborne spôsobilou osobou na vyhotovenie posudku, prípadne môže byť 

cena zahrnutá v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo, ak došlo k 

postúpeniu práva), 

Pri zatepľovaní bytovej budovy: 

 cena za zhotovenie zateplenia a súvisiacich stavebných úprav pozostávajúcich najmä 

z obnovy vystupujúcich častí stavby (lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu), 

zateplenie konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, výmena 

otvorových výplní, stavebné úpravy vstupov a schodiskových priestorov vrátane DPH 

v zmysle zákona o ŠFRB. 

 do obstarávacej ceny je možné započítať: 
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 cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (dokladovaná 

zmluvou s projektantom, prípadne môže byť cena za uvedené práce zahrnutá v rozpočte 

stavby, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo, ak došlo k postúpeniu práva), 

 cenu za projektové energetické hodnotenie bytovej budovy (dokladovaná zmluvou 

s projektantom, resp. inou odborne spôsobilou osobou, prípadne môže byť cena 

zahrnutá v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo, ak došlo k postúpeniu 

práva),  

 cenu za projekt a realizáciu hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy po 

zateplení vrátane inštalácie nových termostatických ventilov na vykurovacích telesách 

a meračov spotreby tepla. 

Súčasťou obstarávacej ceny pri zatepľovaní môžu byť aj: 

 hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení  

 vyvolané investície, ako napr.: 

 prichytenie kotviacich prvkov zábradlia (demontáž a montáž zábradlia),  

 výmena zábradlia, ak sa v súvislosti so zateplením zmenili rozmery zábradlia, 

 demontáž a montáž hromozvodu, 

 výmena dlažby a podkladových vrstiev na balkónoch a lodžiách,  ak súčasťou 

zateplenia je aj zateplenie vrchnej časti balkónovej dosky, 

 demontáž a montáž nových vonkajších parapetov, výmena atikového oplechovania, 

 zvončekové tablo, 

 poštové schránky, ak sú súčasťou vstupných dverí, 

 rekonštrukcia okapového chodníka v prípade zatepľovania obvodovej steny pod 

úroveň terénu. 

V prípade spolufinancovania z dotácií a úveru, ak žiadateľovi bola pridelená dotácia 

v predchádzajúcom období, je nutné presne špecifikovať položky, ktoré budú financované 

z úveru zo ŠFRB a položky, na ktoré bola poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy 

výstavby regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“). 

V prípade, že rozpočet obsahuje aj položky, ktoré nemôžu byť súčasťou obstarávacej 

ceny, je potrebné tieto položky z rozpočtu odčleniť. 

Ide hlavne o tieto položky: 

 zateplenie obvodového plášťa  nebytových priestorov (okrem garáží) 
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 sušiaky na prádlo, 

 zasklenie lodžií 

 telefóny k budovému vrátnikovi v bytoch 

 elektronické čipy na vchodové dvere 

 poštové schránky samostatne stojace   

 kamerový systém  

 vybudovanie novej kotolne  

 plynomery v bytoch 

 vodomery v bytoch 

 flexi hadice k WC a k sporáku v bytoch 

Úver na zateplenie bytovej budovy je možné poskytnúť len za podmienky, 

že na obstaranie alebo zateplenie domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov ŠFRB 

alebo dotácia z MDVRR SR, čo sa deklaruje čestným vyhlásením v tlačive žiadosti. 

Projektová dokumentácia musí byť doložená pri všetkých podúčeloch obnovy. V prípade 

udržiavacích prác, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavby, je 

potrebné predložiť  zjednodušený projekt (alebo schému) a technickú správu s vyznačením 

prác, realizovaných v rámci podúčelu (aj v rámci podúčelu Iná modernizácia). Pre podúčel 

výmena výťahu alebo výmena spoločných rozvodov je potrebné doložiť pôdorys budovy 

s vyznačením vymieňaných  výťahov alebo rozvodov, rez budovy, výkresy výťahovej šachty, 

ak sa realizujú úpravy šachty. 

 Plochu, ktorá už bola zateplená, sa neodporúča zatepľovať. Zateplenie na zateplenú 

stenu nemôže byť predmetom žiadosti. Je prípustné riešiť len zateplenie plôch, na ktorých 

bolo pôvodné zateplenie odstránené pred podaním žiadosti alebo je súčasťou projektového 

riešenia obnovy. Po odstránení pôvodného zateplenia je potrebné za prítomnosti projektanta 

vykonať na stavbe výťažnú skúšku rozperných kotiev a kontrolu prídržnosti lepiacej malty 

na opravenom alebo pôvodnom povrchu akreditovanou osobou.  

V prípade, že už je časť bytovej budovy zateplená pred podaním žiadosti o úver 

a žiadateľ by po zateplení konštrukcií, ktoré ešte neboli pred podaním žiadosti zateplené, 

v projektovo energetickom hodnotení nedosahoval min. úsporu tepla 35%, je možné  

zateplenie týchto zvyšných konštrukcií realizovať v podúčele iná modernizácia za podmienky 

doloženia všetkých potrebných podkladov, ktoré sa preukazujú pri podúčele Zateplenie. 
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V projektovom energetickom hodnotení musí byť min. požiadavka na tepelnoizolačné 

vlastnosti stavebných konštrukcií  splnená na všetky zatepľované konštrukcie (pôvodné aj 

nové zatepľované). 

c) Cieľová skupina 

   vlastníci bytov a nebytových priestorov v mestských oblastiach, vlastníci bytov 

a nebytových priestorov v obciach so štatútom mesta, ktoré si vyžadujú intervencie 

s cieľom zlepšenia infraštruktúry bývania a zvýšenia energetickej efektívnosti formou 

komplexnej obnovy bytových budov (bytových domov), v rozsahu ako bude 

definovaná oprávnenosť cieľovej skupiny v príslušnom dodatku k schéme pomoci 

DM5_2014 podľa účelov a typu oprávnených žiadateľov v zmysle zákona o ŠFRB. 

d) Oprávnený žiadateľ 

  obec (so štatútom mesta), mestská časť, samosprávny kraj, spoločenstvo vlastníkov 

bytov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, 

nezisková organizácia poskytujúca služby v oblasti bývania, iná právnická osoba 

so sídlom na území SR. 

e) Základné parametre úverovej podpory pre účel obnova bytovej budovy 

Výpočet výšky úrokovej sadzby: 

- Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnov bytového domu, 

určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt 

úrokovej sadzby pre dané typy obnovy. 

- Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnov bytovej 

budovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi 

najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu. 

To znamená, že pri výpočte úrokovej sadzby v prípade realizácie 3 a viac typov 

obnovy je pri uplatnení účelu s úrokom 0,5% (výmena spoločných rozvodov) 

výsledná úroková sadzba 0%.  

- Výška poskytnutého úveru pri modernizácii alebo rekonštrukcii spoločných častí 

a spoločných zariadení bytového domu podľa § 6 ods.1, písm. c) prvého bodu zákona 

o ŠFRB alebo odstránení systémovej poruchy bytového domu podľa § 6, ods.1, písm. 

c) druhého bodu zákona o ŠFRB je min. 30 € na 1 m
2
 podlahovej plochy bytu. 

V prípade kombinácie 2 a viac účelov sa posudzuje splnenie minimálnej výšky úveru 

z celkovej požadovanej hodnoty úveru vrátane zatepľovania. 
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- Ak sa na stavbe nachádza viac systémových porúch podľa prílohy č. 2 k zákonu 

o ŠFRB, max. výšku úveru podľa stanoveného limitu je možné poskytnúť na každú 

systémovú poruchu. 

Tab. 1 

Typ obnovy bytovej budovy 
Lehota 

splatnosti 

% z 

OC 
Úrok Max. úver 

Min. 

úver 

Zateplenie bytového domu 

(skolaudovaný do 31.12.2001) 
20 75 1,5 85 €/ m

2
 ZP  

Odstránenie systémovej poruchy 

bytového domu 
20 75 1 

70 €/m
2
 PP 

bytu 

 

30 €/m2 

 PP bytu 

 

Výmena alebo modernizácia 

výťahu 
20 75 1 32 500 €/výťah 

Výmena spoločných rozvodov 

plynu, elektriny, kanalizácie, 

vody a tepla  

20 75 0,5 
70 €/m

2
 PP 

bytu 

Vybudovanie bezbariérového 

prístupu do všetkých bytov 

v bytovom dome 

20 75 1 
110 €/m

2
 PP 

bytu 

Iná modernizácia bytového domu 20 75 3 
90 €/m

2
 PP 

bytu 

OC – obstarávacia cena, ZP – zateplovaná plocha, PP – podlahová plocha bytu = súčet PP obytných miestností, príslušenstva bytu a plochy 
lodžií, balkónov a terás, bez pivníc a komory mimo bytu(je uvedená v tab. v prílohe č.50). 

 

Postup pri kontrole tabuľky 

– max. výška úveru a úrok budú vypočítané automaticky,  

– potrebné je prekontrolovať aj limit minimálnej výšky celkového úveru vyplnením údajov. 

V prípade kombinácie 2 a viac účelov sa posudzuje splnenie minimálnej výšky úveru 

z celkovej požadovanej hodnoty úveru vrátane zatepľovania, 

– v prípade, že požadovaný úver je vyšší ako max. limit, upraví sa výška úveru na max. 

limit. V prípade, že požadovaný úver je nižší ako minimálny limit, úver sa neprizná 

a žiadosť bude zamietnutá ako nevyhovujúca.  

– v prípade nesprávne vypočítanej výšky úveru môže posudzovateľ upraviť výšku úveru 

len smerom nadol, priznaný úver nemôže byť vyšší ako požadovaný.  

– v prípade nesprávneho výpočtu úrokovej sadzby môže posudzovateľ jej hodnotu znížiť 

v zmysle zákona o ŠFRB  
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– zvýšiť úrokovú sadzbu môže posudzovateľ v zmysle predmetného zákona len vtedy, ak 

nebola jej výška odsúhlasená na schôdzi vlastníkov.  

 

Momentálne v OFB sú dva druhy výnosových úrokov: 

      a)  úrok, ktorý platí klient za poskytnutý úver podľa úverovej zmluvy    

b) úroky, ktoré platia komerčné banky za to, že môžu disponovať s voľnými 

prostriedkami uloženými na čerpacích a splátkových účtoch  našich klientov. 

Peniaze na účtoch čerpania sú prevedené vo výške celého úveru do komerčnej banky ale  

klient ich čerpá postupne tak ako realizuje práce na objekte. Podľa zmluvy medzi OFB 

(ŠFRB), Štátnou pokladnicou a súkromnými bankami je úrok zo zdrojov v komerčných 

bankách úročený vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (toho času 

0,75% p.a.) 

4.3. Zabezpečenie úveru 

Pri rozhodovaní o poskytnutí, resp. neposkytnutí úveru je dôležité preukázať 

zabezpečenie úveru. ŠFRB vyžaduje zabezpečiť každý úver pre prípad, že by poberateľ úveru 

prestal z rôznych dôvodov úver splácať, a tým by mohla byť ohrozená návratnosť úveru.  

a) nehnuteľnosťou: 

   znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti s prílohami (nie starší ako 3 mesiace) 

a zároveň list vlastníctva stavby a stavebného pozemku (nie starší ako 3 mesiace, neakceptuje 

sa z katastrálneho portálu) + poistná zmluva na nehnuteľnosť.  

Zabezpečenie záväzku nehnuteľnosťou – uplatní sa pri právnická osoba - podnikateľ:  

 zabezpečenie nehnuteľnosťou vo vlastníctve právnickej osoby   

– list vlastníctva k predmetu záložného práva osvedčujúci vlastníctvo právnickej osoby 

k predmetnej nehnuteľnosti vrátane pozemku pod nehnuteľnosťou spolu s prístupovou 

cestou k nehnuteľnosti,  

– aktuálny znalecký posudok (maximálne 3 mesiace starý) - hodnota nehnuteľnosti 

v znaleckom posudku musí byť vo výške min.1,3 násobku požadovaného úveru,  

– poistná zmluva dokladujúca poistenie nehnuteľnosti pre prípad následkov živelných 

udalostí.  

 zabezpečenie nehnuteľnosťou vo vlastníctve inej (tretej) osoby ako žiadateľa  
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– list vlastníctva k predmetu záložného práva osvedčujúci vlastníctvo tejto osoby 

k predmetnej nehnuteľnosti vrátane pozemku pod nehnuteľnosťou spolu s prístupovou 

cestou k nehnuteľnosti,  

– notársky overené vyhlásenie, v ktorom dáva vlastník nehnuteľnosti k dispozícii 

predmetnú nehnuteľnosť dlžníkovi na zabezpečenie záväzku voči ŠFRB, tzn. súhlas 

vlastníka, prípadne spoluvlastníkov nehnuteľností so zriadením záložného práva 

v prospech ŠFRB , 

– aktuálny znalecký posudok (maximálne 3 mesiace starý) - hodnota nehnuteľnosti 

v znaleckom posudku musí byť vo výške min.1,3 násobku požadovaného úveru, 

– poistná zmluva dokladujúca poistenie nehnuteľnosti pre prípad následkov živelných 

udalostí. 

Znalecký posudok musí byť vypracovaný na všetky zakladané nehnuteľnosti. Pod 

zakladanými nehnuteľnosťami sa rozumie stavba, pozemok, na ktorom je stavba postavená a 

priľahlé pozemky zabezpečujúce prístup k verejnej komunikácii.  

Z hľadiska úspešnej vymožiteľnosti prípadnej pohľadávky je potrebné prijímať ako 

formu zabezpečenia takú nehnuteľnosť, ktorá je spôsobilým predmetom záložnej zmluvy, to 

znamená bez tiarch.   

b)  bankovou zárukou  

-  záväzný písomný prísľub resp. záväzná zmluva o poskytnutí bankovej záruky. Indikatívny 

prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky nie je záväzným dokladom banky. 

c) zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa (Fond prevádzky, údržby a opráv 

bytového domu)  

Zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený Fond prevádzky, údržby a opráv  

v bytovom dome (majiteľom účtu sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení 

správcom alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, nie samotný správca) a výpis z účtu nie starší 

ako 3 mesiace a zároveň - čestné vyhlásenie  žiadateľa (overené notárom), že na účte nie je 

zriadené záložné právo, resp. iba v takej výške, že to bude postačujúce aj pre zabezpečenie 

požadovaného úveru (uvedie sa konkrétne číslo účtu). Počas lehoty splatnosti úveru musia 

byť na účte, ktorý je predmetom záložného práva, vinkulované 3 mesačné splátky úveru 

v prospech ŠFRB.  
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5. Štátna pomoc 

Finančné prostriedky budú poskytované podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 

z 18. Decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

na pomoc de minimis (nariadenie Komisie (EÚ) bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 

pod číslom L 325 dňa 24.12.2013, na str. 1 - 9.). 

V roku 2016 vstúpi do účinnosti nový zákon o ŠFRB ako aj nový zákon o Štátnej 

pomoci. Pre JESSICA III bude spracovaná nová schéma pomoci de minimis pokrývajúca 

alokácie ROP, OPBK a OP KaHR z roku 2015. 

6. Monitorovanie 

 Samotný celkový proces sa bude pravidelne monitorovať, čo bude znamenať, že sa 

budú priebežne, na pravidelnej báze zbierať údaje pre vykonanie analýzy finančných 

a nefinančných informácií s cieľom merať postup implementácie pilotného prístupu v rámci 

OFB. Náležitosti monitorovania budú v súlade s Zmluvou o financovaní – Príloha č. 1.
 
 

 Medzi povinné údaje (merateľné ukazovatele), ktoré bude musieť ŠFRB zbierať 

od žiadateľov o podporu, patria údaje o znížení energetickej náročnosti budov (%; kWh/m²), 

zateplenej ploche (m2), ročných úsporách energie realizovaním projektu (GJ/rok), počte 

poskytnutých úverov a počte podporených bytových budov (pozri tabuľka nižšie). 

Tab. 2 

Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

zníženie energetickej náročnosti 

budov využívaných podporeným 

zariadením ** 

% 0* 2013  2014 

zníženie energetickej náročnosti 

budov využívaných podporeným 

zariadením  

kWh/m²     

zateplená plocha*** m2     

ročné úspory energie realizovaním 

projektu****  
GJ/rok     

počet poskytnutých úverov počet     

počet podporených bytových budov počet     

*Údaje merané podľa východiskovej hodnoty, ktorú poskytnú žiadatelia. Niektoré indikátory budú merané 

z východiskovej hodnoty nula.  

**Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na vykurovanie budov. 



 

 22 

***Zateplená plocha v m2 - plocha obvodového plášťa, strešného plášťa, výplne vymieňaných otvorových konštrukcií 

a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. 

**** Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na základe realizácie projektu prepočítané na GJ/rok, 

merané meračom tepla na vstupe do budovy, elektromerom, resp. plynomerom. 

Za účelom splnenia záväzkov ohľadne monitorovacej povinnosti ŠFRB vyplývajúcej 

z tejto zmluvy má ŠFRB uzavretú Zmluva o spolupráci so Slovenskou inovačnou 

a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“). Účelom plnenia tejto zmluvy je stanovenie 

podmienok spoločného postupu pre zabezpečení monitorovania spotreby energie na 

vykurovanie zo strany SIEA pre potreby ŠFRB. Predmetom tejto zmluvy je úprava 

vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri príprave, realizácii a zabezpečení 

spoločného postupu pri sledovaní spotreby energie na vykurovanie bytových budov, na 

ktorých boli realizované opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti na základe zmluvy o 

financovaní. 

7. Audit 

Náležitosti auditu budú v súlade Zmluvy o financovaní – Príloha č. 3.
  

8. Informovanie a publicita 

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie č. 1828/2006 je každý žiadateľ o podporu 

zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z 

fondov EÚ. ŠFRB ako finančná inštitúcia bude priebežne vykonávať na základe Zmluvy 

o financovaní (Príloha č. 2) publicitu o  možnostiach získania podpory zo štrukturálnych 

fondov a o dopadoch jednotlivých intervencií. Propagačná činnosť pre zlepšenie 

infraštruktúry bývania a energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských 

oblastiach prostredníctvom zvýhodnených úverových produktov poskytovaných ŠFRB zo 

zdrojov EÚ bude prebiehať cez elektronické médiá, tlač, web portál ŠFRB. V rámci 

seminárov, konferencií a výstav pre podporu rozvoja bývania a služieb ako aj energetickej 

efektívnosti zlepšenia budov budú spracované prezentácie na podporu uvedeného produktu 

v zmysle Prílohy č. 2.
  

Podrobný prehľad o aktivitách informovania a
 
publicity

 
je

 
opísaný

 
v

 
Polročných 

a Výročných správach o implementácii iniciatívy JESSICA, ktoré predkladá ŠFRB v zmysle 

Zmluvy o financovaní. 
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Príloha č. 1 Prehľad účtov využívaných v súvislosti so správou úverov 

Nasledujúca schéma poskytuje prehľad účtov využívaných v súvislosti so správou 

úverov / podpôr ŠFRB v zmysle dohody medzi ŠFRB, Slovenskou záručnou a rozvojovou 

bankou a Štátnou pokladnicou:  
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PRÍLOHA 5 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA INFORMOVANIE A PUBLICITU 

 
1. Pravidlá informovania pre ŠFRB: 

 

ŠFRB je zodpovedný za poskytovanie informácií o možnostiach podpory v rámci JESSICA 

III – OP KaHR a tiež je zodpovedný za to, že žiadatelia o podporu počas realizácie projektu 

spĺňajú požiadavky na informovanie a publicitu v zmysle nariadení EK, a tiež základných 

požiadaviek a usmernení, ktoré zverejňuje MH SR, a ktoré sa môžu dotýkať hlavného cieľa 

iniciatívy JESSICA. 

 

Z hľadiska špecifických technických požiadaviek je pri príprave a výrobe rôznych 

informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.), ako aj 

dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné 

listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity, učebnice a i.) povinnosťou ŠFRB 

zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade 

s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na 

Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je 

spolufinancovaný z ERDF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná 

hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňujúc: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto 

informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch 

informujúcich cieľové skupiny projektu a/alebo verejnosť o realizovanom projekte 

financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na 

prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. 

 

V prípade organizovania neinvestičných akcií (konferencie, tlačové konferencie a pod.) je 

potrebné umiestnenie dočasnej informačnej tabule s povinnými údajmi o JESSICA III – 

OP KaHR v zmysle bodu č. 2 tejto prílohy (písmená a - h). Povinnosťou ŠFRB je v zmysle 

bodu č. 2 tejto prílohy (písmená a - h) inštalovať v sídle organizácie informačnú tabuľu, ktorá 

bude informovať o iniciatíve JESSICA.  

 

2. Pravidlá informovania pre žiadateľa o podporu: 
 

Každý žiadateľ o podporu je zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o podpore, 

ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, a to formou inštalácie informačnej tabule (plagátu) 

a inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky). 

 

Žiadatelia o podporu sú povinní inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania 

oprávnených aktivít projektu informačnú tabuľu (plagát) (ďalej len „informačná tabuľa“) 

s rozmermi minimálne 20 cm x 30 cm. Informačná tabuľa má byť umiestnená na dobre 

viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti.  

 

Žiadateľ o podporu je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu do 6 mesiacov od ukončenia 

fyzickej realizácie aktivít projektu trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) (ďalej len 

„vysvetľujúca tabuľa“) s rozmermi minimálne 20 cm x 30 cm. Povinnosťou žiadateľa o podporu je 

umiestniť trvalú vysvetľujúcu tabuľu na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré 

je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako 

napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Tabuľu treba osadiť na zrekonštruované 
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objekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, a to na vhodnom a viditeľnom mieste (napr. priečelie 

budovy). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť nainštalovaná bezprostredne po odstránení 

informačnej tabule a musí byť osadená najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie.  

 

Tabule musia obsahovať nasledovné povinné údaje: 

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe 

I vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu. Znak EÚ a odkaz na EÚ 

a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne 

výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ, ako aj ďalšie 

súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá,  

b) Odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF): odporúčame k odkazu 

doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Tento projekt bol spolufinancovaný 

Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“, 

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, heslo: 

„Investícia do vašej budúcnosti“, 

d) Názov projektu na úrovni informovania ŠFRB „Implementácia iniciatívy JESSICA – 

OP KaHR (JESSICA III)“. Na úrovni žiadateľov o podporu „Zlepšenie energetickej 

efektívnosti objektu formou zateplenia“.  

e) Logo OP KaHR a názov Riadiaceho orgánu pre OP KaHR. Na tabuli je potrebné 

uviesť, že podpora pochádza z OP KaHR, 

f) odkaz na webové sídlo Riadiaceho orgánu pre OP KaHR www.mhsr.sk, 

g) Výška poskytnutého príspevku - uvedie sa celková výška podpory pre OFB; na úrovni 

žiadateľov výška poskytnutého úveru 

h) Informáciu o iniciatíve JESSICA v Slovenskej republike. 

 

Vzor informačnej tabule (úroveň žiadateľov o podporu): 

 


