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ZMLUVA O FINANCOVANÍ 

 

 

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

neskorších predpisov a ust. §15 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch 

financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

medzi 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

so sídlom:  Dobrovičova 12 

  812 66 Bratislava 

IČO:   00156621 

štatutárny orgán:  Gabriela Matečná, ministerka 

(ďalej ako „MPRV“ alebo ako „riadiaci orgán“) 

a  

Štátnym fondom rozvoja bývania  

so sídlom:  Lamačská cesta č.8 

  833 04 Bratislava 37  

IČO:   31749542 

štatutárny orgán:  Juraj Kurňavka, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania  

(ďalej ako „ŠFRB“ alebo ako „prijímateľ“) 

a 

Ministerstvom dopravy a výstavby SR 

so sídlom:  Námestie slobody č. 6 

  810 05 Bratislava 

IČO:   30416094 

štatutárny orgán:  Arpád Érsek, minister 

(ďalej ako „MDV“) 

(MPRV a ŠFRB každý samostatne ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“, 

MDV sa vždy označuje len ako „MDV“ s ohľadom na osobité (zjednodušené) postavenie, 

ktoré má podľa tejto zmluvy) 
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ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

(A) Dňa 20. júna 2014 uzavrela Slovenská republika s Komisiou Partnerskú dohodu 

o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej 

len „Partnerská dohoda“). Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a 

účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov, vrátane podpory 

finančných nástrojov v rámci jednotlivých operačných programov.  

 

(B) Dňa 5. novembra 2014 prijala vláda SR uznesenie č. 558/2014, ktorým schválila Systém 

finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 

rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „Systém finančného 

riadenia“). 

 

(C) Dňa 8. apríla 2015 prijala vláda SR uznesenie č. 160/2015, ktorým schválila Systém 

riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „Systém riadenia 

finančných nástrojov“).  

 

(D) V súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia bolo vypracované hodnotenie ex-ante, 

ktoré identifikovalo trhové nedostatky a suboptimálne investičné situácie, ktoré sa majú 

riešiť prostredníctvom finančných nástrojov. 

 

(E) Dňa 14.5.2014 vláda SR uznesením č. 232/2014 schválila Integrovaný regionálny 

operačný program (ďalej ako „IROP“) na programové obdobie 2014-2020, 

prostredníctvom ktorého je možné financovať oprávnené aktivity a súčasne určila MPRV 

ako riadiaci orgán. Dňa 18. decembra 2014 bol IROP schválený Európskou komisiou. 

 

(F) Účelom tejto Zmluvy je stanoviť podmienky a s tým súvisiace práva a povinnosti 

zmluvných strán pri použití alokácie peňažných prostriedkov z IROP spravovaného 

MPRV za účelom ich využitia na implementáciu finančného nástroja, ktorý spočíva 

v poskytovaní úverov na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov 

(úver na renováciu), implementovaného cez ŠFRB. 

 

(G) 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. Správu ŠFRB vykonáva MDV v súlade so zákonom č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a so 

štatútom ŠFRB, v nadväznosti na §5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov. ŠFRB disponuje fungujúcim 

implementačným mechanizmom a zodpovedajúcimi personálnymi kapacitami na 

implementáciu finančného nástroja podľa bodu (F).  
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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.  

(a) finančný nástroj podľa tejto zmluvy – finančný nástroj spočívajúci v poskytovaní 

úverov na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov (úver na 

renováciu) z osobitného úverového fondu, ktorý je zriadený v rámci ŠFRB ako osobitný 

finančný blok (ďalej len „OFB“) v zmysle definície osobitného finančného bloku 

uvedenej v článku II. ods. 3 tejto zmluvy; opis finančného nástroja, ktorý musí byť 

v súlade s podrobnými štandardnými podmienkami nástroja a v ktorom sa musia stanoviť 

finančné parametre finančného nástroja, je obsiahnutý v prílohe č. 4 tejto zmluvy; 

(b) investičná stratégia – znamená dokument, ktorý bude vypracovaný v súlade s 

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

stratégiu a plánovanie pre realizáciu finančného nástroja podľa tejto zmluvy (vo vzťahu k 

osobitnému finančnému bloku na účel energetickej efektívnosti), investičná stratégie tvorí 

prílohu č. 3 tejto zmluvy; 

(c) podnikateľský plán – znamená plán pre finančný nástroj, ktorý sa má vykonávať na 

základe tejto zmluvy, vrátane očakávaného pákového efektu, ktorého minimálne 

náležitosti sú uvedené v prílohe č. 5 tejto zmluvy;  

(d) Komisia – znamená Európsku Komisiu; 

(e) všeobecné nariadenie – znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorý sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

(f) delegované nariadenie 480/2014 – znamená Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 

480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorý sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

(g) vykonávacie nariadenie 964/2014 – znamená vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 

964/2014 u 11. Septembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013; 

(h) Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov; 
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(i) oprávnená aktivita – znamená zníženie energetickej náročnosti infraštruktúry bývania 

prostredníctvom stavebno-technických intervencií v zmysle zákona o ŠFRB; 

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

priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

v bytovom dome na celom území Slovenskej republiky; žiadateľ o podporu je súčasne 

konečným prijímateľom podľa § 3 písm. k) zákona o finančných nástrojoch a článku 8 

ods. 2 vykonávacieho rozhodnutia 964/2014; 

(k) 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; 

(l) právne predpisy EÚ – zahŕňajú primárne pramene práva EÚ, sekundárne pramene práva 

EÚ ako aj dokumenty ako sú medziinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a 

biele knihy; 

(m) Prostriedky – znamená finančné prostriedky poskytnuté z IROP na vykonávanie 

finančného nástroja podľa tejto zmluvy, a to zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a zo štátneho rozpočtu; objem Prostriedkov sa pripisuje na účet OFB podľa 

článku V. ods. 2 písm. a) tejto zmluvy; pojem sa používa s veľkým začiatočným 

písmenom z dôvodu jasného odlíšenia od vlastných zdrojov ŠFRB, ktoré v dôsledku 

princípu rozdelenia rizika finančného nástroja musí ŠFRB vniesť do OFB v súlade s touto 

zmluvou, ako aj od bežného a nešpecifického označenia akýchkoľvek finančných 

prostriedkov; 

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

predpismi SR a EÚ; 

(o) ŠFRB – znamená pre účely implementácie finančného nástroja podľa tejto zmluvy 

finančnú inštitúciu v zmysle zákona o ŠFRB, ktorá sa v zmysle §13 ods. 2 písm. b) zákona 

o finančných nástrojoch považuje za prijímateľa. Pre implementáciu finančného nástroja 

podľa tejto zmluvy sa vytvorí v rámci tejto finančnej inštitúcie OFB, ktorý podlieha 

špecifickým vykonávacím pravidlám v rámci finančnej inštitúcie
1
, ktorými sa ustanovuje 

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

finančného nástroja, vrátane zdrojov z príspevku IROP od zdrojov, ktoré mala inštitúcia 

pôvodne k dispozícii. ŠFRB je zodpovedný za poskytnutie úverov žiadateľom o podporu.  

(p) zákon o ŠFRB - znamená zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

v znení zákona č. 276/2015 Z. z. ; 

(q) zákon o finančných nástrojoch – zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch 

financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

(r) aplikovateľná riadiaca dokumentácia – znamená všetky právne predpisy SR a EÚ, 

ktoré sa vzťahujú na poskytovanie Prostriedkov na finančný nástroj a vykonávanie 

                                                           
1
 Ide najmä o vnútorné normy ŠFRB, najmä organizačnej, finančnej a administratívnej povahy, ktorými sa 

zabezpečí oddelenie OFB a činnosti s ním súvisiace od zostávajúcej činnosti ŠFRB.  
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finančného nástroja, najmä zákon o finančných nástrojoch, zákon o ŠFRB, zákon č. 

375/2015 Z. z. v o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákon č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, 

zákon 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), 

všeobecné nariadenie, vykonávacie a delegované nariadenia k všeobecnému nariadeniu, 

Systém finančného riadenia, Systém riadenia pre finančné nástroje, Integrovaný 

regionálny operačný program a dokumenty, ktoré ho vykonávajú, ak sú zverejnené alebo 

iné právne dokumenty, ktoré pre účely vykonávania finančného nástroja podľa tejto 

zmluvy vydal riadiaci orgán alebo prijímateľ, ak sú zverejnené; 

(s) nevyčerpané prostriedky – všetky finančné prostriedky poskytnuté na základe 

zmluvy/zmlúv o úvere a nevyčerpané klientom/klientmi ŠFRB z klientskeho/klientskych 

čerpacieho/čerpacích účtov najneskôr v lehote 24 mesiacov odo dňa otvorenia klientskeho 

čerpacieho účtu; vo výnimočných prípadoch, keď bola klientovi/klientom na základe 

odôvodnenej žiadosti predĺžená lehota čerpania z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 

najneskôr v lehote predĺženej z dôvodov hodných osobitného zreteľa do 27 mesiacov odo 

dňa otvorenia čerpacieho účtu v zmysle § 9 odsek 6 zákona o ŠFRB;  

(t) zverejnenie – dokument, ktorý tvorí súčasť aplikovateľnej riadiacej dokumentácie sa 

považuje za zverejnený, ak: 

(i) je umiestnený v plnom znení (vrátane prípadných príloh) na webovom sídle zmluvnej 

strany a druhá zmluvná strana bola elektronicky alebo písomne upozornená na jeho 

zverejnenie, resp. zverejnenie jeho aktualizácie (podmienka upozornenia sa neaplikuje 

v prípade všeobecne záväzných právnych predpisov), alebo 

(ii) ak bol umiestnený na webovom sídle iného subjektu zapojeného do riadenia, auditu 

alebo kontroly EŠIF a riadiaci orgán elektronicky alebo písomne upozorní prijímateľa 

na jeho zverejnenie, resp. zverejnenie jeho aktualizácie (podmienka upozornenia sa 

neaplikuje v prípade všeobecne záväzných právnych predpisov).  

Splnením podmienok zverejnenia sa má za to, že  zmluvná strana sa má možnosť 

s takýmto dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva 

a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od 

okamihu zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého zverejnený dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre zverejnenie konkrétneho dokumentu nie sú stanovené osobitné 

podmienky, ktoré sú záväzné. Povinnosti riadiaceho orgánu vyplývajúce pre neho zo 

všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania 

a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže 

v tejto zmluve používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa 

alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

(u) úver na renováciu – úver na zvýšenie energetickej efektívnosti a na energie 

z obnoviteľných zdrojov v odvetví výstavby obytných budov, ktorého podmienky sú 

presne definované v čl. 8 a prílohe č. IV. vykonávacieho nariadenie 964/2014, ktoré je 

priamo účinné aj na území Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ. Pre účely tejto 

zmluvy sa úverom na renováciu rozumie obnova bytovej budovy podľa zákona o ŠFRB.  
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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;  

(iii) iba ako osoby zahŕňa aj právnické aj fyzické osoby 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; 

e) Nadpisy častí, článkov, odsekov a príloh slúžia výlučne pre uľahčenie orientácie a pri 

výklade tejto zmluvy sa nepoužijú.  

 

 

Článok II. 

Účel a predmet zmluvy 

 

1. Účelom tejto zmluvy je poskytnutie Prostriedkov na realizáciu finančného nástroja podľa 

tejto zmluvy vykonávaného ŠFRB s cieľom prispieť k dosiahnutiu naplnenia cieľov 

prioritnej osi 4 IROP, v rámci ktorej sa implementuje finančný nástroj z prostriedkov 

podľa tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok a s tým súvisiacich práv 

a povinnosti zmluvných strán pri implementácii finančného nástroja podľa tejto zmluvy 

prostredníctvom ŠFRB s využitím Prostriedkov poskytnutých riadiacim orgánom. 

S cieľom naplnenia tohto účelu a predmetu upravuje táto zmluva najmä, ale nielen, 

podmienky poskytnutia Prostriedkov z IROP, úpravu činností ŠFRB ako subjektu 

vykonávajúceho finančný nástroj, ako aj dôvody a spôsob ukončenia tejto zmluvy, vrátane 

s tým súvisiaceho ukončenia finančného nástroja.  

 

2. Za účelom implementácie finančného nástroja podľa tejto zmluvy riadiaci orgán týmto 

poveruje úlohami jeho vykonávania ŠFRB, ktorý bude tieto úlohy vykonávať v súlade 

s touto zmluvou a ostatnou aplikovateľnou riadiacou dokumentáciou.  

 

3. Za účelom vykonávania finančného nástroja podľa tejto zmluvy bude v rámci ŠFRB 

v jeho mene a v súlade s článkom 38 ods. 2, 6 a 7 všeobecného nariadenia ustanovený 

osobitný finančný blok, ktorý bude financovaný z alokácie prioritnej osi 4 IROP 

a z vlastných zdrojov prijímateľa, pričom sa ustanovuje v rámci existujúcej verejnej 

finančnej inštitúcie ŠFRB v nadväznosti na zákon o ŠFRB. OFB predstavuje úverový fond 

na financovanie portfólia nových úverov konečným prijímateľom, pričom je vylúčené 

refinancovať existujúce úvery. V súlade s princípom rozdelenia rizika finančného nástroja 

podľa prílohy č. IV vykonávacieho nariadenia 964/2014 (časť úverová politika) sa 
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zmluvné strany dohodli na maximálnej povolenej miere rozdelenia rizika, podľa ktorej 

musia byť nové úvery konečným prijímateľom financované v pomere zdrojov tvorených 

Prostriedkami maximálne (85%) a vlastnými zdrojmi ŠFRB minimálne (15%).  

 

Článok III. 

Ustanovenia týkajúce sa výberu ŠFRB ako subjektu vykonávajúceho finančný nástroj 

 

1. Výber ŠFRB ako subjektu vykonávajúceho finančný nástroj podľa tejto zmluvy bol 

vykonaný v súlade s uplatniteľným právom týkajúcim sa verejného obstarávania 

a v zmysle postupov stanovených pre interné zadanie podľa častí 3.5 a 3.6 Usmernenia 

pre členské štáty týkajúce sa výberu orgánov, ktoré vykonávajú finančné nástroje 

(2016/C276/01).  

 

2. MDV súhlasí s tým, že bude spolupracovať s riadiacim orgánom pri plnení svojich 

úloh vyplývajúcich zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v  znení neskorších predpisov a z neho 

vyplývajúcich interných organizačných noriem v rámci realizácie bytovej politiky 

a politiky mestského rozvoja, aby nedošlo k narušeniu podmienok vykonávania 

finančného nástroja podľa tejto zmluvy a bol naplnený verejný záujem, a to priamo 

a/alebo prostredníctvom ŠFRB. Riadiaci orgán a MDV sa dohodli na uzatvorení 

osobitného memoranda o spolupráci s cieľom formalizovať ich vzájomnú existujúcu 

spoluprácu a v tej súvislosti upraviť ich vzájomné práva a povinnosti a ostatné 

podmienky súvisiace s vykonávaním finančného nástroja podľa tejto zmluvy, ktoré 

tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Podrobnejšie ustanovenia týkajúce sa hodnotenia 

a výberu ŠFRB ako subjektu vykonávajúceho finančný nástroj podľa tejto zmluvy, 

ktorý musí byť povinnou súčasťou zmluvy o financovaní v zmysle prílohy č. IV 

všeobecného nariadenia, je obsiahnutý v prílohe č. 6 tejto zmluvy.  

 

3. ŠFRB prehlasuje, že pri uzavretí tejto zmluvy spĺňa podmienky uvedené v článku 7 

ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia 480/2014 a tieto budú dodržané aj počas doby 

vykonávania finančného nástroja.  

 

4. V nadväznosti na výber ŠFRB ako subjektu vykonávajúceho finančný nástroj podľa 

tejto zmluvy, boli v súlade s §14 zákona o finančných nástrojoch splnené podmienky 

pre uzavretie tejto zmluvy o financovaní medzi riadiacim orgánom a ŠFRB, za účasti 

MDV, ktorá predstavuje právny základ na prevod časti alokácie v rámci IROP určenej 

na vykonávanie finančných nástrojov.  

 

Článok IV. 

Poskytnutie a prevod Prostriedkov 

 

1. Príspevok na finančný nástroj podľa tejto zmluvy predstavuje sumu Prostriedkov v 

celkovej výške maximálne 139 249 178,12 EUR (stotridsaťdeväť miliónov 

dvestoštyridsaťdeväť tisíc stosedemdesiatosem eur a dvanásť centov), z toho 111 388 

554,-EUR (stojedenásť miliónov tristoosemdesiatosem tisíc päťstopäťdesiatštyri eur) zo 
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zdrojov EÚ a 27 860 624,12 EUR (dvadsaťsedem miliónov osemstošesťdesiattisíc 

šesťstodvadsaťštyri eur a dvanásť centov) zo štátneho rozpočtu SR. Uvedená suma 

stanovuje maximálnu možnú výšku Prostriedkov, ktoré môžu byť ŠFRB riadiacim orgán 

poskytnuté na účely vykonávania úloh podľa tejto zmluvy v súlade s poverením podľa 

článku II. ods. 2 tejto zmluvy. Výška skutočne vyplatených Prostriedkov na základe 

podaných žiadostí o platbu sa riadi podmienkami uvedenými v tejto zmluve a 

v aplikovateľnej riadiacej dokumentácii, najmä v Systéme finančného riadenia a Systéme 

riadenia finančných nástrojov a tiež bude závisieť od disponibilných zdrojov IROP. 

Riadiaci orgán si vyhradzuje právo na nenaplnenie finančného záväzku v plnej výške a 

odmietnutie žiadosti o platbu ŠFRB s ohľadom na relevantné okolnosti implementácie 

operačných programov v programovom období 2014 – 2020.  

 

2. Riadiaci orgán poskytuje príspevok na finančný nástroj prijímateľovi na základe tejto 

zmluvy po nadobudnutí jej účinnosti za podmienok stanovených v tejto zmluve 

a v aplikovateľnej riadiacej dokumentácii.  

 

3. Riadiaci orgán po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vypíše výzvu
2
, na základe ktorej 

prijímateľ predloží žiadosť o poskytnutie príspevku a riadiaci orgán následne vytvorí 

projekt v ITMS2014+. Po vytvorení projektu v súlade s postupmi uvedenými v Systéme 

riadenia finančných nástrojov môže prijímateľ podať prvú žiadosť o platbu, ak súčasne 

preukáže, že vytvoril OFB, predovšetkým otvoril a vedie osobitné, účelovo viazané 

bankové účty pre finančný nástroj podľa tejto zmluvy, na ktoré mu budú vyplácané 

Prostriedky z príspevku na základe podaných žiadostí o platbu. Prijímateľ sa zaväzuje 

spravovať aktíva na týchto účelovo viazaných účtoch v súlade so zásadou riadneho 

finančného hospodárenia.  

 

4. Riadiaci orgán prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí prevod príspevku na 

finančný nástroj prijímateľovi na základe žiadosti o platbu (finančné nástroje) v súlade so 

Systémom finančného riadenia, pričom musia byť dodržané nasledovné pravidlá 

vyplývajúce z článku 41 všeobecného nariadenia:  

a) Výška požadovanej časti Prostriedkov uvedenej v priebežnej žiadosti o platbu 

(finančné nástroje) nesmie prekročiť 25% z celkovej sumy Prostriedkov viazaných na 

finančný nástroj (za zdroj EÚ a štátny rozpočet) podľa ods. 1 tohto článku.  

b) Prvá priebežná žiadosť o platbu (finančné nástroje) bude zo strany ŠFRB predložená 

do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.  

c) Druhá priebežná žiadosť o platbu (finančné nástroje) môže byť zo strany ŠFRB 

predložená, ak aspoň 60% sumy Prostriedkov vzťahujúcich sa na prvú priebežnú 

žiadosť o platbu (finančné nástroje) bolo použitých ako oprávnené výdavky.  

                                                           
2
 Výzvou sa rozumie aj písomné vyzvanie, vzhľadom na skutočnosť, že Systém riadenia finančných nástrojov 

používa v súvislostiach aplikovateľných na popisovanú situáciu oba pojmy.  
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d) Tretiu a ďalšie žiadosti o platbu (finančné nástroje) môžu byť zo strany ŠFRB 

predložené, ak sa aspoň 85% sumy Prostriedkov vzťahujúcich sa na predchádzajúce  

žiadosti o platbu (finančné nástroje) bolo použitých ako oprávnené výdavky.  

e) V každej žiadosti o platbu (finančné nástroje) sa osobitne uvedie celková suma 

programových príspevkov vyplatená na finančný nástroj a sumy vyplatené ako 

oprávnený výdavok v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a), b) a d) všeobecného 

nariadenia.  

f) V žiadosti o platbu (finančné nástroje) s príznakom záverečná, ktorá bude podaná 

v čase po ukončení fyzickej realizácie projektov v rámci IROP, bude obsiahnutá 

celková suma oprávnených výdavkov podľa článku 42 všeobecného nariadenia.   

 

5. ŠFRB prehlasuje, že je pripravený znášať rozdelenie rizika finančného nástroja v zmysle 

článku II. ods. 3 tejto zmluvy a má na to zabezpečené zodpovedajúce finančné krytie 

v súlade s investičnou stratégiou a podnikateľským plánom.  

 

Článok V. 

Prijatie a použitie finančných prostriedkov 

 

1. ŠFRB vytvorí OFB, ktorého zdrojom financovania budú Prostriedky prevedené na ŠFRB 

z MPRV a vlastné zdroje ŠFRB v zmysle článku IV. tejto zmluvy.  

 

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

účinnosti tejto zmluvy bude riadne viesť bankový účet podliehajúci špecifickým 

vykonávacím pravidlám podľa článku 38 ods. 2,6 a 7, článku 42 a článku 43 ods. 1 

všeobecného nariadenia pre Prostriedky, tvoriace príspevok z IROP na základe tejto 

zmluvy (ďalej ako „účet OFB“), pričom pre tento účet platia nasledovné pravidlá:  

a) Prostriedky prijaté z IROP 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 použité výlučne na realizáciu finančného nástroja podľa tejto zmluvy 

v rámci OFB v súlade s touto zmluvou,  

d) na účet OFB sa:  

i. pripisujú (okrem iného) nasledovné položky:  

1. finančné prostriedky pre OFB prevedené ako Prostriedky z IROP na 

ŠFRB a vlastné zdroje ŠFRB v zmysle čl. IV. 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  
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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;  

6. nevyčerpané prostriedky; 

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 ako konečným prijímateľom;  

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

Fondov; 

3. odplata spočívajúca v nákladoch na riadenie, ak sú oprávnenými 

výdavkami z IROP v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

(najmä v článku IX. tejto zmluvy) a sú v súlade s článkom 13 

delegovaného nariadenia 480/2014.  

 

3. Finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. d) zarážka i. bod 2. predstavujú úroky 

získané z príspevku z EŠIF na finančný nástroj podľa tejto zmluvy. Tieto úroky možno 

použiť v súlade s pravidlami vyplývajúcimi z článku 43 všeobecného nariadenia iba na 

účel podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy, teda na financovanie oprávnenej aktivity, a to až 

do skončenia obdobia oprávnenosti výdavkov.  

 

4. Finančné prostriedky podľa ods. 2 písm. d) zarážka i. bod 3. až 6. tohto článku budú 

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

účel podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy, teda na financovanie oprávnenej aktivity podľa 

tejto zmluvy, a to podľa pravidiel pre opätovné použitie prostriedkov získaných 

z príspevku z EŠIF podľa článkov 44 a 45 všeobecného nariadenia (t.j. osobitne do konca 

obdobia oprávnenosti výdavkov a osobitne po uplynutí obdobia oprávnenosti výdavkov 

pre programové obdobie 2014-2020), čo zakladá revolvingový prístup spočívajúci 

v revolvingu v rámci toho istého finančného nástroja podľa podmienok uvedených  

v prílohe č. IV vykonávacieho nariadenia 964/2014, časť úverová politika, písm. c).  

 

5. ŠFRB sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky podľa ods. 2 písm. d) zarážka 

i. bod 3. až 6. tohto článku, ako aj ich výnosy a iné zárobky nadobudnuté počas obdobia 

ôsmich rokov po uplynutí obdobia oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 

2014-2020, využívali v súlade s cieľmi IROP v rámci rovnakého alebo obdobného 

finančného nástroja, ako je finančný nástroj podľa tejto zmluvy, ak sa na základe 

hodnotenia trhových podmienok preukáže ďalšia potreba využívania rovnakého alebo 

obdobného finančného nástroja. Hodnotenie trhových podmienok, ktorým by sa mala 
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preukázať ďalšia potreba využívania rovnakého alebo obdobného finančného nástroja 

(článok 45 všeobecného nariadenia) zabezpečí MPRV a o výsledku tohto hodnotenia je 

povinné informovať ŠFRB. Záväzok ŠFRB podľa prvej vety tohto odseku trvá, kým 

z hodnotenia MPRV nevyplynie iný záver. V prípade, ak ŠFRB dôvodne predpokladá, že 

už neexistuje ďalšia potreba využívania rovnakého alebo obdobného finančného nástroja, 

ako je finančný nástroj podľa tejto zmluvy, je oprávnený zabezpečiť vykonanie 

hodnotenia aj sám. Ak sa hodnotením potvrdí predpoklad ŠFRB a hodnotenie nevykazuje 

zjavné chyby alebo odborné nedostatky, záväzok ŠFRB podľa prvej vety tohto článku 

zanikne buď jeho vzatím na vedomie zo strany MPRV, alebo uplynutím 30 dní od jeho 

predloženia zo strany ŠFRB na oboznámenie a vzatie na vedomie bez toho, aby MPRV 

vzniesol voči hodnoteniu vykonanému zo strany ŠFRB odôvodnené námietky, podľa 

toho, čo nastane skôr.  

 

6. ŠFRB sa zaväzuje, že bude viesť primerané záznamy o využití prostriedkov uvedených 

v odseku 3 a osobitne prostriedkov uvedených v odseku 4 tohto článku. Ak bude mať 

MPRV osobitné požiadavky na formu vedenia týchto záznamov, oznámi tieto požiadavky 

ŠFRB v hmotne zachytiteľnej podobe a ŠFRB sa zaväzuje požiadavky MPRV 

akceptovať, ak nebudú v rozpore s povinnosťami ŠFRB vyplývajúcimi zo všeobecne 

záväzných právnych prepisov. ŠFRB sa zaväzuje kedykoľvek poskytnúť tieto záznamy 

MPRV, najneskôr do 10 dní od doručenia požiadavky MPRV o ich poskytnutie.   

 

7. Finančné prostriedky na účte OFB je možné použiť iba v rámci oprávneného územia 

IROP, a to len na financovanie oprávnených činností zahŕňajúcich oprávnenú aktivitu (čl. 

I. ods. 1 písm. i) tejto zmluvy), ktorá predstavuje najmä nasledovné činnosti:  

a) činnosti súvisiace s vytvorením portfólia nových úverov financovaných podľa miery 

rozdelenia rizika podľa čl. II. ods. 3 tejto zmluvy z Prostriedkov prevedených 

riadiacim orgánom a z vlastných zdrojov ŠFRB,  

b) poskytovanie zvýhodnených úverových produktov žiadateľom o podporu,  

c) vykonávanie konzistentnej úverovej politiky, najmä pokiaľ ide o zloženie portfólia, 

ktoré umožňuje riadnu správu úverového portfólia a diverzifikáciu rizík, s cieľom 

obmedziť zlyhania trhu zistené v hodnotení ex-ante,  

d) ďalšie činnosti finančného nástroja v zmysle článku VI. tejto zmluvy,  

pričom pre všetky činnosti platí, že musia byť vykonávané v súlade so zákonom o ŠFRB, 

ostatnými právnymi predpismi SR a EÚ, vrátane prílohy č. IV. vykonávacieho nariadenia 

964/2014 a aplikovateľnou riadiacou dokumentáciou.   

 

8. Riadiaci orgán je oprávnený stanoviť podrobné pravidlá oprávnenosti výdavkov 

zahŕňajúce jednak všeobecné podmienky oprávnenosti vyplývajúce z článku 65 

všeobecného nariadenia a jednak osobitné podmienky vzťahujúce sa na oba druhy 

oprávnených činností podľa odseku 7 tohto článku v súlade s investičnou stratégiou, to 

všetko v nadväznosti na časť 3.4 Systému riadenia finančných nástrojov. V prípade 

poskytovania finančných prostriedkov z finančného nástroja podľa tejto zmluvy 

prostredníctvom schémy štátnej pomoc alebo schémy pomoci de minimis, oprávnené 
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výdavky sú určené priamo v schéme.  

 

Článok VI. 

Realizácia finančného nástroja v rámci OFB 

 

1. ŠFRB ako subjekt vykonávajúci finančný nástroj podľa tejto zmluvy, sa zaväzuje 

vykonávať svoje povinnosti v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ s odbornou 

starostlivosťou, efektívne, transparentne a s takou mierou  pozornosti, ktorá sa očakáva 

od odborného orgánu so skúsenosťami pri vykonávaní finančných nástrojov.  

 

2. ŠFRB musí mať takú riadiacu štruktúru, ktorá zabezpečuje jeho nestrannosť a nezávislosť 

vo vzťahu k riadeniu vykonávania finančného nástroja podľa tejto zmluvy. Súčasne táto 

riadiaca štruktúra musí umožňovať prijímať rozhodnutia o diverzifikácii úveru a rizika 

transparentne, v súlade s príslušnou trhovou praxou. Riadiaci orgán sa priamo 

nezúčastňuje na prijímaní jednotlivých investičných rozhodnutí a ani inak nezasahuje do 

jednotlivých rozhodnutí ŠFRB. Tým nie je dotknutá povinnosť riadiaceho orgánu byť 

zastúpený v riadiacej štruktúre finančného nástroja podľa tejto zmluvy, ktorá je podobná 

dozornému výboru v zmysle článku 4 ods. 1 vykonávacieho  nariadenia 964/2014 

a odseku 4 tohto článku.   

 

3. ŠFRB sa zaväzuje, že pri realizácii finančného nástroja podľa tejto zmluvy bude v súlade 

s odsekmi 1 a 2 tohto článku, ostatnou aplikovateľnou riadiacou dokumentáciou, v súlade 

s aktuálnou investičnou stratégiou a podnikateľským plánom, za podmienok a v rozsahu 

vyplývajúcom zo zákona o ŠFRB vykonávať nasledovné činnosti (ďalej ako „činnosť 

finančného nástroja“ alebo „činnosť FN“): 

a) vykonávanie všetkých úloh uvedených v článku 6 delegovaného nariadenia 

480/2014 a v prílohe č. IV. vykonávacieho nariadenia 964/2014, ktoré sú 

pripísateľné finančnému sprostredkovateľovi alebo subjektu vykonávajúcemu 

finančný nástroj,  

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

tak, aby došlo k podpore cieľovej skupiny,  

c) realizovanie vhodných úverových produktov pre žiadateľov o podporu, ktorí budú 

oprávnení získať finančné prostriedky z finančného nástroja za účelom realizácie 

oprávnenej aktivity v súlade s investičnou stratégiou a plánovaním uvedeným v 

investičnej stratégii,  

d) vykonanie riadneho postupu pri poskytovaní finančných prostriedkov oprávneným 

žiadateľom o podporu v súlade so zákonom o ŠFRB,  

e) 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 
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povinnosť vykonať finančné opravy podľa všeobecného nariadenia ako výsledok 

nezrovnalosti počas realizácie finančného nástroja,  

f) realizácia procesu poskytovania finančných prostriedkov z finančného nástroja 

jednotlivým oprávneným žiadateľom o podporu na realizáciu oprávnenej aktivity, 

vrátane činností monitorovania a podávania správ uvedených v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy a vykonávanie monitorovacích a kontrolných práv voči oprávneným 

žiadateľom o podporu, 

g) prijímanie opatrení na vymáhanie každého nesplácaného úveru, ktorý je 

spolufinancovaný prostredníctvom úveru na renováciu, v súlade s vnútornými 

postupmi, aplikovateľnou riadiacou dokumentáciou a zákonom o ŠFRB,  

f) podávanie informácií riadiacemu orgánu o vývoji a výkonnosti finančného nástroja 

a činnosti ŠFRB v rámci činnosti FN podľa podmienok tejto zmluvy, 

aplikovateľnej riadiacej dokumentácie a požiadaviek riadiaceho orgánu, ktoré 

môžu byť adresované ŠFRB aj na ad hoc princípe,   

g) zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na audit a audítorský záznam (audit 

trail) uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zo strany oprávnených žiadateľov o 

podporu,  

h) zabezpečovanie dodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ ohľadom štátnej 

pomoci (vrátane minimálnej pomoci) pri realizácii finančného nástroja podľa tejto 

zmluvy 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 

MPRV. 

 

4. 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. 

 

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

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

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

 

6. Z dôvodu dodržania pravidiel pre riadenie finančného nástroja podľa štandardných 

podmienok v zmysle článku 4 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia 964/2014, ako aj s cieľom 

zjednodušenia procesov a vzájomnej komunikácie zmluvných strán, ako aj za účelom 

predchádzania a eliminácie budúcich problémov a nedostatkov, sa zmluvné strany dohodli 

na zriadení osobitného dozorného výboru finančného nástroja. Dozorný výbor sa bude 

vyjadrovať k štandardným otázkam týkajúcim sa implementácie finančného nástroja podľa 

tejto zmluvy v zmysle štatútu dozorného výboru, pričom okrem štandardných otázok je 
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každá zmluvná strana, ako aj MDV, oprávnená predložiť dozornému výboru na 

prerokovanie akúkoľvek otázku, ktorá sa nesmie týkať záležitostí, ktoré sú zverené výlučne 

ŠFRB v súvislosti s prijímaním investičných alebo iných rozhodnutí týkajúcich sa 

operatívy vykonávania finančného nástroja (článok 4 ods. 2 a 3 vykonávacieho 

rozhodnutia 964/2014). ŠFRB bude povinný poskytnúť dozornému výboru informácie, 

o ktoré požiada v súvislosti s realizáciou svojej pôsobnosti a iba na tento účel. Výsledky 

činnosti dozorného výboru budú mať odporúčací charakter, ak zo štatútu nebude výslovne 

vyplývať, že určitý úkon nemôže byť vo vzťahu k vykonávaniu finančného nástroja 

vykonaný bez schválenia alebo prerokovania dozorným výborom. Výsledky činnosti 

dozorného výboru podľa predchádzajúcej vety nebudú nahrádzať schválenia alebo iné 

právne úkony, na ktoré je povinná alebo oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana alebo 

MDV podľa tejto zmluvy, avšak môžu byť využité ako podklad na prijatie rozhodnutia 

alebo vykonanie úkonu zmluvnou stranou alebo MDV. Bližšie pravidlá týkajúce sa 

pôsobnosti, zloženia, rokovania a ďalších otázok súvisiacich s existenciou osobitného 

dozorného výboru finančného nástroja budú obsiahnuté v štatúte a rokovacom poriadku 

dozorného výboru.  

 

7. ŠFRB sa zaväzuje, že vykonávaním finančného nástroja podľa tejto zmluvy budú 

dosiahnuté tieto očakávané výsledky s cieľom prispieť k osobitným cieľom a výsledkom 

priority 4.1 IROP:  
 

Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

 

Kategória 

regiónov (ako je 

tento pojem 

upravený 

v aplikovateľnej 

riadiacej 

dokumentácii) 

 

Míľnik na rok 

2018 

 

Zdroj údajov 

 

Ročná spotreba 

primárnej energie 

v bytových domoch 

kWh/rok 
Menej rozvinutý 

región 
212 500  

 
Monitorovací 

systém 

Ročná spotreba 
primárnej energie 
v bytových domoch 

kWh/rok 
Viac rozvinutý 

región 
25 000 

Monitorovací 
systém 

 
 
Článok VII. 

Investičná stratégia 

 

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

spĺňať nasledovné podmienky:  

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

využívať správa finančného nástroja podľa tejto zmluvy, ako aj cenovú politiku 

aplikovanú ŠFRB.  

 

b) Investičná stratégia musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami  

aplikovateľnej riadiacej dokumentácie. V rozsahu, ktorý nie je upravený 

v aplikovateľnej riadiacej dokumentácii a v tejto zmluve, bude riadiaci orgán 
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určovať podrobnosti činností, ktoré majú byť vykonané v súvislosti s ukončením 

realizácie finančného nástroja po uplynutí programového obdobia 2014- 2020 v 

súlade s úpravou v právnych predpisoch SR a EÚ o EŠIF, a ďalšie použitie 

finančných prostriedkov z finančného nástroja, ktoré sa pripisujú na účet OFB. 

 

c) Investičnú stratégiu na rok 2017, s výhľadom na rok 2018, vypracoval ŠFRB po 

konzultácii s MPRV a tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Aktualizovanú investičnú 

stratégiu predloží ŠFRB na schválenie Riadiacemu orgánu do 31. januára 2018. 

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 VIII. 

Iné práva a povinnosti zmluvných strán a MDV 

 

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 FN, 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. 1 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, 
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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 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 IROP. ŠFRB je bezodkladne povinný oznámiť riadiacemu orgánu 

akúkoľvek okolnosť, ktorá mu bráni v riadnom a včasnom plnení záväzkov podľa tejto 

zmluvy.  

 

4. MDV bude spolupracovať s MPRV v nadväznosti na uzavreté memorandum o spolupráci 

(čl. III. ods. 2 tejto zmluvy). MDV sa rovnako zaväzuje poskytnúť zmluvným stranám 

súčinnosť, ak o ňu požiadajú, v súvislosti s realizáciou ich práv a povinností podľa alebo 

na základe tejto zmluvy.  

 

5. Z dohodnutej spolupráce alebo poskytovanej súčinnosti MDV nevyplýva žiadna 

zodpovednosť súvisiaca s vykonávaním finančného nástroja,  ani povinnosť poskytovať 

finančné plnenie.  

 

6. ŠFRB zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek na informovanie a publicitu podľa 

všeobecného nariadenia v spolupráci s riadiacim orgánom a v súlade so schváleným 

Komunikačným plánom v rozsahu stanovenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

 

7. 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 EŠIF a boli povinní uchovať dokumentáciu týkajúcu sa 

prijímaných finančných prostriedkov po dobu uvedenú v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

 

8. V nadväznosti na záväzky ŠFRB obsiahnuté v článku VI. 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 IX. 
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Odplata ŠFRB 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za úkony súvisiace s vykonávaním finančného nástroja 

podľa tejto zmluvy nenáleží ŠFRB žiadna iná odplata, ako je výslovne uvedená 

v tomto článku .  

 

2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 13 delegovaného nariadenia 480/2014 dohodli, 

že za vykonávanie finančného nástroja podľa tejto zmluvy patrí ŠFRB odplata, ktorá 

je zahrnutá v nákladoch na riadenie, ktoré možno podľa článku 42 ods. 1 písm. d) 

všeobecného nariadenia deklarovať ako oprávnené výdavky z IROP a ktorá  

neprekročí nasledovné sumy: 

a. základnej odmeny vo výške 0,5 % ročne z objemu Prostriedkov vyplatených 

do OFB na vykonávanie finančného nástroja podľa tejto zmluvy (najmä čl. IV. 

a V. tejto zmluvy), vypočítaných pro rata temporis od dátumu skutočného 

vyplatenia Prostriedkov do OFB na vykonávanie finančného nástroja podľa 

tejto zmluvy až do konca obdobia oprávnenosti, vrátenia sumy riadiacemu 

orgánu, alebo do dátumu likvidácie, podľa toho, ktorý je skorší, a  

b. výkonnostnej odmeny vo výške 1% ročne zo sumy Prostriedkov, ktoré sa vo 

forme úveru poskytnú žiadateľom o podporu a z reinvestovaných zdrojov, 

ktoré sa vzťahujú k Prostriedkom, avšak ich ešte treba vrátiť do finančného 

nástroja podľa tejto zmluvy, vypočítaných pro rata temporis od dátumu 

vyplatenia žiadateľovi o podporu až do vrátenia poskytnutého úveru, skončenia 

procesu vymáhania v prípade nesplácania poskytnutého úveru alebo skončenia 

obdobia oprávnenosti, podľa toho, ktorý je skorší. 

 

3. Súhrnná suma nákladov na riadenie pre ŠFRB v období oprávnenosti stanovenom v 

článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia nesmie prekročiť sumu stanovenú v čl. 13 

ods. 3 písm. c) delegovaného nariadenia 480/2014, t.j. 8% z celkovej sumy 

Prostriedkov vyplatených do OFB na vykonávanie finančného nástroja podľa tejto 

zmluvy. Vlastné zdroje financovania, ktoré je ŠFRB povinné vniesť do OFB 

v nadväznosti na princíp rozdelenia rizika finančného nástroja, nevstupujú do základu 

pre výpočet odplaty podľa tejto zmluvy (najmä v zmysle odseku 2. tohto článku).  

 

4. ŠFRB je oprávnený vyplatiť si odplatu na základe vykonaného vyúčtovania odplaty, 

ktoré podlieha súhlasu riadiaceho orgánu. Vyúčtovanie odplaty je ŠFRB oprávnený 

vykonať na štvrťročnej báze (31.03., 30.6., 30.09 a 31.12. kalendárneho roka). 

Riadiaci orgán je povinný do 30 dní od predloženia vyúčtovania vydať:  

a) súhlasné stanovisko s vyúčtovaním odplaty, ak vyúčtovanie odplaty je súladné 

s touto zmluvou, všeobecným nariadením, delegovaným nariadením 

a aplikovateľnou riadiacou dokumentáciou, alebo  

b) súhlas s vyúčtovaním odplaty odoprieť, pričom v tomto prípade je riadiaci 

orgán povinný uviesť konkrétne dôvody odopretia súhlasu, s odkazom na 

konkrétne ustanovenie tejto zmluvy, všeobecného nariadenia, delegovaného 
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nariadenia alebo aplikovateľnej riadiacej dokumentácie, ktoré nebolo splnené 

alebo bolo postupom ŠFRB porušené a ktoré je potrebné napraviť; v takom 

prípade ŠFRB upraví vyúčtovanie odplaty podľa stanoviska riadiaceho orgánu 

a riadiaci orgán v takom prípade nemôže udelenie súhlasu odoprieť, a to ani 

vyjadrením nových dôvodov nesúhlasu; ak ŠFRB so stanoviskom riadiaceho 

orgánu aspoň v časti nesúhlasí, zmluvné strany a MDV vyriešia pretrvávajúce 

rozpory vzájomným rokovaním v primeranej lehote nie dlhšej ako 60 dní od 

vyjadrenia prvotného nesúhlasu riadiaceho orgánu tak, aby boli tieto 

pretrvávajúce rozpory odstránené a aby bolo nepochybné, že odplata bude 

predstavovať oprávnený výdavok z IROP, alebo  

c) súhlasné stanovisko iba v časti vyúčtovania odplaty, ak dôvod nesúhlasu sa 

týka iba časti vyúčtovanej odplaty; v takom prípade sa primerane aplikujú 

postupy uvedené v písm. a) a b) tohto odseku 4.  

5. Zmluvné strany a MDV sa dohodli, že si poskytnú navzájom všetku potrebnú 

súčinnosť osobitne vo vzťahu k riešeniu prípadných problémových situácií vo vzťahu 

k vyplateniu odplaty tak, aby na jednej strane mohla byť ŠFRB odplata vyplatená a na 

druhej strane, aby odplata predstavovala oprávnený výdavok z IROP. Riadiaci orgán 

sa zaväzuje neodoprieť súhlas s vyplatením odmeny bez uvedenia dôvodov podľa 

písm. a) tohto článku.  

6. Odplata môže byť odpísaná z účtu OFB podľa článku V. ods. 2 písm. d) bod ii) časť 3. 

tejto zmluvy v prospech ŠFRB po vydaní úplného alebo čiastočného súhlasného 

stanoviska riadiaceho orgánu podľa odseku 4. písm. a) a c) na základe interného 

účtovného dokladu ŠFRB vystaveného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších prepisov a príslušných postupov účtovania, ak 

z aplikovateľnej riadiacej dokumentácie nebude vyplývať odlišný postup.  
 
 

Článok X. 
Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do uplynutia ôsmich rokov od uplynutia 

doby oprávnenosti výdavkov podľa článku 65 všeobecného nariadenia, ak z hodnotenia  

trhových podmienok podľa článku V. ods. 5 tejto zmluvy nevyplynie ďalšia potreba 

využívania rovnakého alebo obdobného finančného nástroja po kratšiu dobu ako je doba 

ôsmich rokov; v takom prípade je trvanie tejto zmluvy obmedzené na túto kratšiu dobu 

a zmluva zaniká uplynutím tejto kratšej doby, nikdy však nie skôr, ako uplynie doba 

oprávnenosti výdavkov podľa článku 65 všeobecného nariadenia.  

 

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

v prípade, ak vláda SR rozhodne o predčasnom ukončení realizácie 

finančného nástroja podľa tejto zmluvy, 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 z 

rozhodnutia iného relevantného orgánu alebo z právneho predpisu SR alebo 

EÚ, 

 

 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 FN k dátumu účinnosti tohto ukončenia a zároveň bude povinný 

k dátumu ukončenia vypracovať odpočet stavu realizácie finančného nástroja podľa tejto 

zmluvy, z ktorého bude zrejmé, v akom štádiu použitia sa nachádzajú všetky 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.  

 

4. Pri ukončení trvania tejto zmluvy musia byť dodržané pravidlá uvedené v článku 10 

delegovacieho nariadenia 480/2014, ktoré sa aplikujú pri zrušení platieb na finančné 

nástroje a pri následných úpravách s ohľadom na žiadosti o platbu vo vzťahu 

k príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (najmä posledná veta uvedeného 

ustanovenia nariadenia).  
 
 

Článok XI. 
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. 

(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 
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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 9 vyhotoveniach, z ktorých každé predstavuje autentický 

originál tohto dokumentu. Každá zmluvná strana a MDV dostane tri vyhotovenia tejto 

zmluvy. 

 7.  

Prílohy: 

 
Príloha č. 1 – Monitorovanie a podávanie správ  
Príloha č. 2 – Audit  
Príloha č. 3 – Investičná stratégia 

Príloha č. 4 – Opis finančného nástroja 

Príloha č. 5 – Podnikateľský plán 

Príloha č. 6 – Opis výberu vykonávateľa finančného nástroja 

Príloha č. 7 – Memorandum o spolupráci medzi MPRV a MDV 

 
 

V Bratislave, dňa......................... V Bratislave, dňa ................. 
 

Za MPRV: Za ŠFRB: 
 

_____________________________ ________________________________ 
 

Gabriela Matečná Juraj Kurňavka 

ministerka generálny riaditeľ 
 
 
 

V Bratislave, dňa.........................  
 

Za MDV:  
 

_____________________________  
 

Arpád Érsek  
minister 
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Monitorovanie a podávanie správ 

 

Monitorovanie 

 

Monitorovanie je pravidelný proces zbierania a analýzy finančných a nefinančných informácií 

na jednotlivých úrovniach implementačnej štruktúry finančného nástroja s cieľom posudzovať 

súlad implementácie finančného nástroja s cieľmi operačného programu, so zmluvou 

o financovaní, s investičnou stratégiou, podnikateľským plánom a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi EÚ a SR (ďalej ako „monitorovanie“).  

 
Medzi povinné informácie, ktoré bude musieť ŠFRB zbierať od konečných prijímateľov, 

patria údaje: 

- ukazovatele o ročnej spotrebe primárnej energie v bytových domoch (kWh/rok), 

- ukazovatele o znížení energetickej náročnosti budov (%), 

- ukazovatele o zateplenej ploche (m2), 

- ukazovatele o počte poskytnutých úverov a počte podporených bytových domov. 

 

Monitorovanie bude vykonávané jednotlivo za menej rozvinutý región a viac rozvinutý 

región. Monitorovanie implementácie finančného nástroja začína dňom poskytnutia 

Prostriedkov na základe účinnej Zmluvy o financovaní a trvá až do ukončenia tejto Zmluvy.  

 

Monitorovanie má poskytnúť Riadiacemu orgánu, primerané uistenie, že:  

- realizácia finančného nástroja v rámci OFB je v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi, najmä s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ o štrukturálnych 

fondoch 

- ciele plánované na uskutočnenie realizácie finančného nástroja v rámci OFB sú 

uskutočňované 

- realizácia finančného nástroja plní podmienky stanovené v systéme riadenia 

finančných nástrojov financovaných z kohézneho fondu, európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a európskeho sociálneho fondu pre PO 2014 – 2020 v jeho 

aktuálnej verzií 

 
Monitorovanie plnenia činnosti OFB zo strany ŠFRB bude vykonávať Riadiaci orgán spolu 

s dozorným výborom. ŠFRB poskytne všetku zodpovedajúcu súčinnosť vyžadovanú 

Riadiacim orgánom na vykonávanie takejto aktivity.  

ŠFRB je povinný zabezpečiť, aby Zmluvy o úvere obsahovali nevyhnutné ustanovenia, ktoré 

umožnia zhromažďovať príslušné informácie od oprávnených žiadateľov o podporu na 

zabezpečenie dostatočného monitorovania.  

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.  

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.  
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Podávanie správ 

 

Monitorovanie stavu a pokroku v plnení cieľov operačného programu pri vykonávaní 

finančného nástroja sa vykonáva prostredníctvom agregovania údajov v osobitnej správe 

o operáciách.  

 
Účelom tejto správy je poskytnúť riadiacemu orgánu, Európskej komisii, vláde SR, 

Centrálnemu koordinačnému orgánu a Koordinačnému orgánu pre finančné nástroje 

informácie o stave a postupe pri implementácii finančného nástroja ako aj o stave 

dosahovania stanovených hodnôt ukazovateľov a cieľov operačného programu.  

 

Osobitná správa o operáciách 

 

ŠFRB je povinný raz ročne vypracovávať osobitnú správu o operáciách (ďalej ako „OSO“), 

ktorú predkladá riadiacemu orgánu, Koordinačnému orgánu pre finančné nástroje 

a certifikačnému orgánu. OSO sa predkladá za každý rok do 20. februára, pričom prvú OSO 

predloží ŠFRB v roku 2018 a následne každý rok až do roku 2023 vrátane. OSO je postavená 

na dátach k 31.12. roku n, za ktorý je vykazovaná.  

 

OSO sa predkladá elektronicky, pričom sa spracováva a predkladá cez verejnú časť portálu 

ITMS2014+. Vzor formuláru je súčasťou systému riadenia finančných nástrojov. ŠFRB je 

zodpovedný za rozsah a kvalitu dát poskytovaných na účely monitorovania, za ich aktuálnosť 

a správnosť v ITMS2014+.  

 
Osobitná správa o operáciách obsahuje minimálne tieto informácie:  

 

a) vymedzenie operačného programu a prioritnej osi, v rámci ktorej sa poskytuje podpora  

b) opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení 

c) určenie finančného sprostredkovateľa  

d) celkovú sumu príspevkov na finančný nástroj  

e) celková výška podpory poskytnutej konečným prijímateľom, ako aj vzniknutých 

nákladov na riadenie  

f) výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní  

g) úroky a ďalšie výnosy získané z podpory z EŠIF finančnému nástroju a programové 

prostriedky zaplatené späť finančnému nástroju z investícií, ako sa uvádza v článkoch 

43 a 44 všeobecného nariadenia 

h) príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu cieľov ukazovateľov príslušnej prioritnej 

osi. 
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Audit 

 

Hlavné zásady výkonu kontroly a auditu vyplývajú zo Systému riadenia finančných nástrojov 

a súvisiacej legislatívy EÚ a SR vzťahujúcich sa na výkon kontroly a auditu.   

 

ŠFRB je povinný dodržiavať nasledujúce požiadavky na audit: 

 

- urobiť vhodné opatrenia, aby umožnil orgánu auditu, certifikačnému orgánu, riadiacemu 

orgánu, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov a všetkým ostatným inštitúciám 

Európskej únie alebo orgánom Európskej únie, ktoré sú oprávnené overovať a kontrolovať 

použitie Prostriedkov, aby tieto mali prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré umožňujú 

splnenie ich povinností, 

- zabezpečiť, aby Zmluvy o úvere priamo oprávňovali orgán auditu, certifikačný orgán, 

riadiaci orgán na vykonanie kontroly alebo auditov u konečných prijímateľov, 

- zabezpečiť, aby akákoľvek strana zainteresovaná v rámci finančného nástroja uchovávala 

všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov podporovaných projektov, a tieto boli 

na požiadanie k dispozícii počas obdobia troch rokov od 31.12. po predložení účtov, do 

ktorých sa tieto výdavky na operácie zahrnuli.  

ŠFRB je povinný zabezpečiť, aby: 

- operácie boli v súlade s platnými právnymi predpismi, IROP 2014-2020 a zmluvou o 

financovaní, a to v priebehu procesu hodnotenia a výberu operácií a tiež pri zriadení a 

vykonávaní finančného nástroja,  

- sa kontrola riadenia vykonávala počas celého programového obdobia a počas zriadenia a 

implementácie finančných nástrojov (v zmysle platnej zmluvy o financovaní),  

- doklady o deklarovaných výdavkoch boli: 
 

- vedené pre operáciu RO, finančným sprostredkovateľom s cieľom poskytnúť dôkazy 

o použití finančných prostriedkov na plánované účely, dodržiavaní platných 

právnych predpisov a kritérií a podmienok financovania poskytnutého na základe 

podmienok definovaných v IROP,  

- k dispozícii na umožnenie overenia zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov 

vykázaných Komisii,  

- podklady umožňujúce overenie dodržiavania právnych predpisov Únie a vnútroštátnych 

právnych predpisov a podmienok financovania obsahovali minimálne: 
 

- dokumenty o zriadení finančného nástroja, 

- dokumenty identifikujúce sumy príspevkov z operačného programu a  výdavky, 

ktoré sú oprávnené v rámci programu, úroky a iné výnosy generované podporou a 

opätovným použitím zdrojov, 

- dokumenty o fungovaní finančného nástroja, vrátane dokumentov súvisiacich s 

monitorovaním, vykazovaním a overovaniami, 

- dokumenty preukazujúce súlad s článkami 43, 44 a 45 všeobecného nariadenia, 

- dokumenty týkajúce sa výstupov z príspevkov operačného programu a likvidácie 

finančného nástroja, 

- dokumenty týkajúce sa nákladov na riadenie,  
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- formuláre žiadostí o úver a k nim priložené dokumenty alebo ekvivalentné 

dokumenty predložené konečnými prijímateľmi, 

- kontrolné zoznamy a správy vydávané ŠFRB, ak je to relevantné,  

- vyhlásenia týkajúce sa štátnej pomoci, pomoci de minimis, či už sú požadované v 

schéme pomoci de minimis alebo k schéme štátnej pomoci,  

- dohody uzavreté v súvislosti s pomocou poskytnutou finančným nástrojom, vrátane 

kapitálu, úverov, záruk alebo iných foriem investícií poskytnutých konečným 

prijímateľom, ak je relevantné, 

- dôkazy o tom, že pomoc poskytnutá prostredníctvom finančného nástroja bola 

použitá na stanovený účel, 

- záznamy o finančných tokoch medzi riadiacim orgánom a ŠFRB a v rámci 

finančného nástroja na všetkých úrovniach až po konečných prijímateľov, a v 

prípade záruky dôkaz, že boli vyplatené , 

- samostatné záznamy alebo účtovné kódy vyplateného programového príspevku alebo 

záruky vyčlenenej formou finančného nástroja v prospech konečného prijímateľa. 

 

Počas implementácie finančného nástroja bude zabezpečené, aby bola kontrola vykonávaná 

na nasledovných úrovniach: 

  

- kontrola riadiaceho orgánu u prijímateľa, 

- kontrola RO u konečného prijímateľa,  

- kontrola prijímateľa u konečného prijímateľa.  
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Investičná stratégia pre finančný nástroj implementovaný 

v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu 2014 – 2020 
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Úvod 

 

V zmysle záverov ex ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v Slovenskej 

republike pre programové obdobie 2014 – 2020
1
 boli overené aj možnosti uplatnenia 

finančných nástrojov zameraných na projekty na renováciu a novú výstavbu budov, ktoré 

zvyšujú energetickú efektívnosť bytových domov a verejných budov. Nakoľko na Slovensku 

sa nahromadilo veľa bytových domov, ktoré potrebujú modernizáciu, aby spĺňali súčasné 

normy pre energetickú efektívnosť, bol navrhnutý finančný balík na dlhodobé investovanie do 

ich modernizácie tzn. približne 111 miliónov EUR. V prípade bytových domov je predpoklad, 

že projekty v tejto oblasti budú realizovať menší súkromní vlastníci alebo domoví správcovia. 

Súčasný dopyt po úveroch na zabezpečenie energetickej efektívnosti bytových domov 

naznačuje schopnosť čerpať prostriedky, ktoré by mohli presiahnuť 200 miliónov EUR ročne. 

Na základe materiálu z ex ante hodnotenia Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 

operačný program (ďalej len „IROP“) predpokladá prideliť finančným nástrojom 100 % zo 

111 miliónov EUR z balíka určených na špecifický cieľ 4.1. Odporúčaným produktom pre 

tento typ modernizácie sú zvýhodnené úvery.  

 

V predchádzajúcom období bol na obnovu bytových domov a budov vyčlenený najväčší 

podiel podpory z existujúcich finančných nástrojov, a to prostredníctvom iniciatívy JESSICA. 

Iniciatíva prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) rozdelila 

131,5 miliónov EUR na financovanie rekonštrukcií súvisiacich so zlepšením energetickej 

efektívnosti prostredníctvom zvýhodnených úverov. ŠFRB je na tomto trhu jeden z najväčších 

aktérov, ktorý ročne poskytuje viac ako 150 miliónov EUR v podobe zvýhodnených úverov 

na financovanie kúpy, výstavby a obnovy bytových jednotiek.   

 

V súčasnosti upravuje postavenie ŠFRB  zákon č. 150/2013 Z. z.   o Štátnom fonde 

rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.. ŠFRB je právnickou osobou, ktorá 

bola zriadená na financovanie priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní bytového 

fondu, ktorým je nová bytová výstavba realizovaná v bytových alebo rodinných domoch 

a zveľaďovaní bytového fondu, ktorým je obnova bytového fondu realizovaná 

modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí a spoločných zariadení bytového 

domu, odstránením systémovej poruchy bytového domu a zateplením bytovej budovy.  

ŠFRB ako finančná inštitúcia slúžiaca na implementáciu nástrojov finančného 

inžinierstva, implementuje aj finančné zdroje z Európskej únie  v zmysle princípov 

a priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou SR. 

 

V dôsledku úspešného čerpania alokácie pochádzajúcej z prostriedkov Regionálneho 

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

„OPBK“) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len 

„KaHR“) v rámci troch fáz iniciatívy JESSICA, v kontexte pozitívnych výsledkov realizácie 

iniciatívy JESSICA prostredníctvom ŠFRB a vzhľadom na pretrvávajúci záujem 

o zvýhodnené úvery na obnovu bytového fondu sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

                                                           
1 http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=10365 
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vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) ako Riadiaci orgán pre IROP, 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) a ŠFRB 

dohodli na implementácií finančného nástroja na zvýšenie energetickej efektívnosti, ako 

plnenie jedného zo špecifických cieľov v rámci IROP.    
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1. Popis súčasnej situácie bytového fondu Slovenskej republiky a postavenie 

ŠFRB 
 

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

i komplexná obnova bytových budov. Aktuálnosť potreby komplexnej obnovy bytového 

fondu je premietnutá do Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020
2
, Aktualizácie 

koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020
3
, ako aj 

do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Koncepcia štátnej bytovej politiky 

do roku 2020 je rámcovým dokumentom, ktorý formuluje priority a strategické zámery štátu 

v rozvoji bývania.  

 

Obnova budov a dosiahnutie energetickej hospodárnosti bytových budov 

 

Aktuálny stav bytového fondu podľa koncepcie štátnej bytovej politiky je vo veľkej miere 

výsledkom výstavby bytových a rodinných domov pred rokom 1990 (takmer 3/4 bytového 

fondu). Značná časť bytov v bytových domoch postavených väčšinou formou hromadnej 

výstavby panelovou technológiou vykazuje nedostatky, ktorých neodstránenie môže vyústiť k 

vzniku porúch ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie ich obyvateľov. Hlavnými príčinami 

uvedeného stavu sú prekročenie pôvodne uvažovanej životnosti, dlhodobo zanedbávaná 

údržba, výrazné opotrebovanie nosných prvkov budov a obvodového plášťa a nevyhovujúci 

stav vnútorných rozvodov technických systémov a výťahov. V nadchádzajúcom období je 

preto nutné výrazne zrýchliť procesy celkovej (komplexnej) obnovy budov, nakoľko 

neriešenie tohto stavu môže v konečnom dôsledku znamenať aj zákaz užívania takýchto 

stavieb, resp. nariadenie o ich odstránení. Medzi dlhodobé strategické priority patrí aj obnova 

budov s cieľom dosiahnuť postupné znižovanie potreby energie v budovách v nadväznosti na 

uplatňovanie ustanovení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení 

neskorších predpisov. 

Pri obnove bytových budov je potrebné zohľadniť potrebu využitia celého 

nákladovoefektívneho potenciálu úspor energie pre danú budovu pri zohľadnení dlhého cyklu 

obnovy budovy, to znamená realizovať čo najkomplexnejšiu obnovu v čase, kedy je obnova 

nevyhnutná. Takáto komplexná obnova by mala zohľadniť aj efektívne využitie 

obnoviteľných zdrojov energie.  

 

V ďalšom období je potrebné s oveľa väčšou intenzitou prijímať a realizovať opatrenia 

zamerané na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií budov pre bývanie, účinnosti 

vykurovacích systémov a podielu využívania netradičných a obnoviteľných zdrojov, k čomu 

sa SR v rámci svojich medzinárodných záväzkov zaviazala. Z hľadiska financovania je 

potrebné v budúcom období vo zvýšenej miere využívať zdroje z EŠIF, predovšetkým 

prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov, ktoré vo zvýšenej forme umožňujú 

zapojenie súkromného kapitálu s cieľom dosiahnutia čo najväčšieho multiplikačného efektu 

zdrojov určených na financovanie obnovy. Realizáciou opatrení zameraných na zvyšovanie 

                                                           
2 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24186 
3 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21259 
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energetickej efektívnosti sa priamo prispieva k dosahovaniu jedného z hlavných cieľov 

stratégie Európa 2020. 

 

V „Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020“  sa konštatuje, že v rámci ŠFRB je 

potrebné naďalej vytvárať výhodnejšie podmienky pre úvery poskytované na výstavbu 

nájomných bytov a na obnovu bytového fondu. 

 

Úloha ŠFRB pri rozvoji bytového fondu SR 

 

ŠFRB používa pridelené verejné prostriedky zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na 

podporu rozvoja bývania formou zvýhodnených úverov. ŠFRB plní úlohy súvisiace 

s financovaním štátnej podpory pri výstavbe a obnove bytového fondu už od roku 1996. Po 

viac ako 20 rokoch existencie a činnosti ŠFRB je možné konštatovať, že ŠFRB je jedným z 

dôležitých nástrojov štátnej bytovej politiky. Opodstatnenosť zriadenia ŠFRB potvrdzujú 

počty dokončených a obnovených bytov, keď ŠFRB od zriadenia v roku 1996 až 

do 31. 12. 2016 podporil výstavbu a obnovu 289 702  nových a existujúcich bytových 

jednotiek a uzatvoril 48 340 úverových zmlúv. 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.  

 

Vývoj v počte žiadaných a priznaných zvýhodnených úverov na obnovu bytových domov: 

Tabuľka 1 Prehľad počtu doručených žiadostí, schválených úverov a počtu obnovených bytových 

jednotiek v r. 2012 až 2016 

Rok 

Počet doručených 

žiadostí 

o zvýhodnený 

úver 

Počet 

schválených 

úverov 

Výška schválených 

úverov v Eur 

Počet obnovených 

bytových jednotiek 

2012 1 208 955 146 560 542,44  21 586 

2013 1 263 939 157 929 912,41 25 612 

2014 996 717 177 222 463,00 24 618 

2015 1 290 1 024 261 319 070,00 40 537 

2016 1 114 903 197 089 500,00 34 845 

 

V roku 2016 rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch  žiadatelia prejavovali najväčší 

záujem o účel obnova bytovej budovy, kde bolo doručených 891 žiadostí a ŠFRB použil na 

podporu až 40,43 % z celkových rozpočtových prostriedkov ŠFRB vo výške 

155 969 080,00 EUR. Uvedenými finančnými prostriedkami sa prispelo k obnove 762 

bytových domov s 34 845 bytmi.  
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Graf č. 1 

 
 

V rámci obnovy bytových domov v roku 2016 z prostriedkov iniciatívy JESSICA III. 

(posledná fáza) bolo vyčerpaných spolu viac ako 78 miliónov EUR.  

 

Tabuľka 2 Prehľad  priznaných úverov za obdobie 1.1.2016 – 31.12.2016  JESSICA III 

JESSICA III Kraj 
Vyčlenené finančné 

prostriedky (EUR) 

Priznané úvery k 31.12.2016 

Počet v EUR 

OPBK BA 

4 287 292,00 
-rozdiel fin. prostriedkov 

dofinancovaný 

z mimorozpočtoých zdrojov 17 4 303 880 

ROP 

TT 66 346 660,00 
- z toho finančné prostriedky 

v sume 51 585 030,00 EUR 

priznané v roku 2015, zostatok 

v sume 14 761 630,00 presun 

do roku 2016 

-rozdiel fin. prostriedkov 

dofinancovaný 

z mimorozpočtoých zdrojov 

 

7  1 474740 

TN 14 2 029 650 

NR 9 1 763 240 

ZA 10 2 309 760 

BB 6 931 790 

PO 9 1 470 880 

KE 31 4 803 100 

ROP – spolu     86 14 782 160 

OP KaHR 

TT 

59 000 000,00 
rozdiel fin. prostriedkov 

dofinancovaný 

z mimorozpočtoých zdrojov 

52 10 447 880 

TN 32 7 009 280 

NR 25 5 723 190 

ZA 33 8 203 210 

BB 32 5 703 730 

PO 42 6 957 280 

KE 83 14 955 900 

OP KaHR - spolu   299 59 000 470 
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Spolu za operačné programy  402 78 229 220  

 

Komplexná obnova bytových budov, ktorá zahŕňa o.i. zatepľovanie bytových budov 

s následnou reguláciou vykurovania je predovšetkým opatrením na znižovanie prevádzkových 

nákladov, ktoré prináša:   

 úsporu nákladov na energie, údržbu a opravy, 

 odstránenie porúch statického charakteru, 

 odstránenie zatekania, 

 ochranu obvodového plášťa, 

 zníženie letného prehrievania interiéru, 

 odstránenie hygienických nedostatkov, 

 predĺženie životnosti budovy, 

 ochranu životného prostredia, 

 zlepšenie vonkajšieho vzhľadu budovy a 

 zlepšenie komfortu bývania. 

 

Pozitívne dopady implementácie finančného nástroja JESSICA  

 

Hlavné pozitívne dopady implementácie finančného nástroja JESSICA v nadväznosti na ciele 

operačných programov sú:  

 Pozitívne skúsenosti s využitím pilotného projektu JESSICA slúžili ako vzorový príklad 

pri príprave IROP (Integrovaný regionálny operačný program) pre programové obdobie 

2014 - 2020, v ktorom sa opäť očakáva využitie inovatívnych finančných nástrojov.  

 Zatepľovaním a komplexnou obnovou bytových domov sa dosahuje dlhodobá energetická 

úspora v spotrebe tepla na vykurovanie; zvyšuje sa energetická hospodárnosť budov. V 

rámci každého projektu sa dosiahla úspora tepla na vykurovanie minimálne 35% oproti 

pôvodnému stavu.  

 Obnova bytových domov viedla zároveň k znižovaniu emisií skleníkových plynov, čo 

vedie k zlepšeniu ochrany životného prostredia.  

 JESSICA prispela k zlepšeniu fyzického stavu existujúceho bytového fondu a celkového 

predĺženia jeho životnosti.  

 Poskytnutie vhodných podmienok pri poskytovaní úverov zo zdrojov JESSICA 

užívateľom bytových domov viedlo k nárastu záujmu o ich kompletnú obnovu.  

 JESSICA mala pozitívny vplyv na estetiku miestnych častí, sídlisk a celkovú tvorbu 

mestského prostredia v Slovenskej republike.  

 V sekundárnej úrovni mala JESSICA pozitívny dopad aj na zvýšenie zamestnanosti v 

stavebnom odbore hospodárstva SR a jemu prislúchajúcim službám (multiplikačný efekt).  
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2. Finančný nástroj na zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov 

 

Prostredníctvom finančného nástroja budú implementované investičné projekty v oblasti 

zvyšovania energetickej efektívnosti bytových budov. Finančný nástroj na zvýšenie 

energetickej efektívnosti bytových domov prispeje k zlepšeniu kvality života v regiónoch 

s dôrazom na životné prostredie, čím bude naplnený globálny cieľ  IROP. Zároveň 

prostredníctvom finančného nástroja budú ponúknuté zvýhodnené úvery vlastníkom bytov 

a nebytových priestorov, čím dôjde k naplneniu cieľa aj v zmysle vykonávacieho nariadenia 

EK č. 964/2014. 

 

Realizácia opatrení zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti bytových domov a 

verejných budov priamo prispieva k plneniu jedného z hlavných cieľov stratégie Európa 

2020, a to „Znížiť emisie skleníkových plynov o 20% (resp. až o 30% pokiaľ k tomu budú 

vytvorené podmienky) v porovnaní s rokom 1990, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov 

energie v konečnej spotrebe energie na 20% a zvýšiť energetickú účinnosť o 20%“ . 

 

V zmysle IROP je odhadovaná absorpčná kapacita pre obnovu budov zlepšovaním tepelno-

technických vlastností stavebných konštrukcií budov na bývanie a modernizáciou technických 

zariadení budov na obdobie rokov 2014-2020 min. 780 miliónov EUR.
4
 Aplikáciou opatrení 

pre znižovanie energetickej náročnosti budov sa ročná úspora energie na vykurovanie po roku 

2015 predpokladá na úrovni 40,7 kWh/m2 pre rodinný dom a 25 kWh/m2 pre bytový dom. 

Odporúčania Rady 2013 k NPR SR40, podľa ktorých je potrebné zlepšiť energetickú účinnosť 

najmä v budovách a v priemysle, boli premietnuté do IROP v rámci prioritnej osi 4, 

investičnej priority 4.1. 

 

Zvyšovanie energetickej efektívnosti cestou zlepšenia energetickej hospodárnosti bytových 

domov a verejných budov bude zároveň viesť k zníženiu dopytu po energii a prispievať tak 

k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energie. 

 

Špecifický cieľ 4.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:  

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov 

(zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien),  

 modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, 

inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia / merače 

spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie,  

 modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie,  

 modernizácia výťahov za účelom zníženia spotreby energie,  

 odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia 

spotreby energie 

 

                                                           
4 http://www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovany-regionalny-operacny-program/ 
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Z hľadiska definovania obsahu podpory v zmysle zmluvy o financovaní sa prostriedky na 

realizáciu finančného nástroja poskytujú na základe uskutočneného ex-ante hodnotenia 

(december 2014) realizovaného v podmienkach SR v súlade s  (ďalej „ex-ante hodnotenie“) 

čl. 37, ods. 2 všeobecného nariadenia. Cieľom ex-ante hodnotenia bolo identifikovať trhové 

nedostatky a suboptimálne investičné situácie, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom 

finančných nástrojov. Ex-ante hodnotenie bolo realizované na základe zadania Ministerstva 

financií SR, jeho vypracovanie zabezpečovala skupina Európskej Investičnej banky.  

Predmetom hodnotenia bol, okrem iného, aj špecifický cieľ 4.1 Integrovaného operačného 

programu, z ktorého vecne realizácia finančného nástroja vychádza (kap., 3.2.5 Final report, 

vol I.). Závery ex-ante hodnotenia z decembra 2014 definovali pre oblasť energetickej 

efektívnosti budov nasledovné závery: 

- Definovaná ročná absorpčná kapacita v oblasti opatrení zameraných na energetickú 

efektívnosť bytových domov na úrovni 200 mil. EUR (časť 5.1.2 Synthesis report); 

- Opodstatnenie pre rozhodnutie riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program uplatniť prostriedky na finančný nástroj – energetická efektívnosť 

v bytových domoch na úrovni 100% všetkých zdrojov určených v rámci špecifického 

cieľa 4.1 (kap. 5.1.2 A study in support of the Ex-ante Assessment, vol I.); 

- Vynakladanie úsilia slovenských orgánov za účelom multiplikácie zdrojov určených 

na finančný nástroj prostredníctvom zapojenia dodatočných verejných alebo 

súkromných zdrojov. 

Z uvedených záverov ex-ante hodnotenia vo vzťahu k obsahu k zmluve o financovaní 

vyplýva, že: 

- Operácie, ktoré sú predmetom zmluvy o financovaní súvisia s cieľom Integrovaného 

regionálneho operačného programu definovaným prostredníctvom špecifického cieľa 

4.1, ktorý zároveň bol podrobený ex-ante hodnoteniu v zmysle čl. 37 všeobecného 

nariadenia; 

- Účel a povaha nástroja (úverový nástroj – úver na renováciu) bol prostredníctvom ex-

ante hodnotenia definovaný ako úverový nástroj. Zmluva o financovaní, v súlade s 

vykonávacím nariadením 964/2014 špecifikuje nástroj ako úver na renováciu; 

- Prostredníctvom opisu finančného nástroja, ktorý tvorí prílohu zmluvy o financovaní 

sa v kontexte záverov ex-ante hodnotenia definuje maximálna výška každého 

poskytovaného úveru na renováciu zo strany prijímateľa a jednotlivé podmienky 

súvisiace s poskytovaním úveru a realizáciou projektu. 

- Boli zohľadnené odporúčania ex-ante hodnotenia týkajúce sa zapojenia pákového 

efektu a uplatnenia ďalších zdrojov. V kontexte vykonávacieho nariadenia 964/2014 

zmluva o financovaní zohľadňuje ustanovenia o rozdelení rizika. Zároveň bola 

zabezpečená účasť/spolufinancovanie z vlastných zdrojov ŠFRB. Rozdelenie miery 

rizika zodpovedá rozdeleniu zdrojov financovania podľa vykonávacieho nariadenia 

964/2014. 
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3. Stratégia a ciele finančného nástroja 

 

Implementácia finančného nástroja v rámci IROP je navrhnutá v súlade so širšie 

definovanými cieľmi samotného Operačného programu, ako aj s užšími cieľmi príslušnej 

prioritnej osi 4.  Globálnym cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť 

udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný 

rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Tento globálny 

cieľ bude napĺňaný prostredníctvom Investičnej priority 4.1 – Podpora energetickej 

efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 

verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania. 

Investičná priorita 4.1 má špecifický cieľ Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových 

domov.  

 

Kritéria pre dosiahnutie maximálnej úspory energie v sektore bývania po komplexnej obnove 

existujúcich bytových domov a pre dosiahnutie parametrov takmer nulovej budovy:  

a) Zníženie mernej potreby tepla na vykurovanie na minimum 

b) Zníženie spotreby primárnej energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu 

teplej vody a osvetlenie 

c) Značné pokrytie celkovej potreby primárnej energie obnoviteľnými zdrojmi energie  

 

Monitorovanie a ukazovatele 

Výsledky implementácie finančných nástrojov na úseku IROP budú pravidelne monitorované 

a vyhodnocované za účelom získania spätnej väzby o priebehu napĺňania definovaných 

cieľov. V rámci sledovania výsledkov implementácie finančných nástrojov budú vykazované 

najmä nasledovné výsledkové a výstupové ukazovatele. Pri monitorovaní a zbere údajov 

o spotrebe energie na vykurovanie bytových domov, na ktorých budú realizované aktivity na 

zlepšenie energetickej efektívnosti bude ŠFRB spolupracovať so Slovenskou inovačnou 

a energickou agentúrou (ďalej len „SIEA“). Povinné údaje, ktoré ŠFRB prostredníctvom 

SIEA zbiera od konečných prijímateľov sú v zmysle výsledku podpory IROP pre špecifický 

cieľ 4.1 – zníženie energetickej náročnosti bytových domov. 

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

Monitorovanie a podávanie správ. 

 

 

Výsledkové ukazovatele v rámci PO4 IROP: 

- energetická hospodárnosť bytových domov 

 

Výstupové ukazovatele v rámci PO4 IROP: 

- počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy, 

- ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch, 

- konečná spotreba energie, 

- odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, 
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Tabuľka 3 Výsledkové ukazovatele  

Názov 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

(rok 2013) 

Cieľová 

hodnota 

(rok 2020) 

Zdroj dát 
Frekvencia 

sledovania 

Energetická 

hospodárnosť 

bytových 

domov 

kWh/(m2. 

Rok) 

menej 

rozvinutý 

región 

96,4 53,0 

Monitorovací 

systém SIEA 

raz za 3 

roky viac 

rozvinutý 

región 

96,4 53,0 

 

 
Tabuľka 4 Výstupové  ukazovatele  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Kategória 

regiónu 

Cieľová 

hodnota 

(rok 2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 

sledovania 

Počet domácností 

zaradených do zlepšenej 

energetickej triedy 

počet 

menej 

rozvinutý 

región 

26 229 
Štatistický 

úrad SR 

ŠFRB 

ročne 
viac 

rozvinutý 

región 

11 570 

Ročná spotreba primárnej 

energie v bytových 

domoch 

kWh/rok 

menej 

rozvinutý 

región 

115 997 

120 Monitorovací 

systém SIEA, 

ITMS 

ročne 
viac 

rozvinutý 

región 

13 372 880 

Konečná spotreba energie kWh/rok 

menej 

rozvinutý 

región 

85 292 000 
Monitorovací 

systém SIEA, 

ITMS 

ročne 
viac 

rozvinutý 

región 

9 833 000 

Odhadované ročné 

zníženie emisií 

skleníkových plynov 

t ekviv. 

CO2 

menej 

rozvinutý 

región 

30 595 
Monitorovanie 

implementácie 

IROP 

ročne 
viac 

rozvinutý 

región 

3 527 
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4. Vízia ŠFRB v poskytovaní úverov 

 

Pri nastavení smerovania a vízie v poskytovaní úverov sa vychádza z doterajších skúseností 

a tempa podpôr pri komplexnej obnove bytových domov, ktoré sa plánuje zachovať aj 

v nasledujúcom období. Cieľom ŠFRB je zachovať jeho významné postavenie v segmente 

obnovy budov so zabezpečením dostatočného množstva finančných prostriedkov, a to 

približne 110 mil. EUR ročne, čo predstavuje mierne zníženie oproti dvom predchádzajúcim 

rokom. Mierne zníženie vychádza z predpokladu, že 50% z celkového počtu bytových domov 

na Slovensku je už zmodernizovaných a spĺňa kritéria energetickej hospodárnosti budov.  

 

Rok 

Počet priznaných 

úverov na obnovu 

Suma priznaných 

úverov na obnovu 

2015 855 198 mil. EUR 

2016 761 155 mil. EUR 

 

Odhadovaná absorpčná kapacita pre zlepšovanie energetickej efektívnosti budov 

a modernizáciu ich technických zariadení, je preto uvažovaná nielen z verejných zdrojov 

ŠFRB, ale aj za účastí európskych fondov. Okrem finančnej základne je vytvorená dostatočná 

kvalifikačná a personálna kapacita pre pokračovanie a udržanie tempa poskytovania úverov. 

Výhľadovo na rok 2018 predpokladá ŠFRB umiestniť minimálne 110 mil. EUR za 

predpokladu splnenia požiadaviek na poskytnutie úverovej podpory aj v zmysle Zmluvy 

o financovaní vrátane príloh pre účel komplexnej modernizácie bytových domov. Rok 2018 

zároveň prinesie zmeny v zákone o ŠFRB, ktoré plne rešpektujú národné a európske právne 

predpisy v oblasti bytovej politiky a energetickej efektívnosti. 

 

Pre efektívne umiestňovanie finančných prostriedkov do renovácie budov nesmú byť 

opomenuté prísnejšie požiadavky energetickej úrovne a nárokov na kvalitu prác súvisiacu 

s energetickou hospodárnosťou budov. ŠFRB preto plánuje zvýšiť angažovanosť žiadateľov 

o podporu o investície do obnoviteľných zdrojov energie, a to aj formou informačných 

konferencií. Z tohto dôvodu predpokladáme zvýšenie záujmu o modernejšie technológie aj pri 

modernizácií a obnove budov, nielen pri výstavbe nových. Ako príklad uvádzame niektoré 

z možných investícií do obnoviteľných zdrojov energie: 

 

- investície do fotovoltaických panelov 

- investície do solárnych kolektorov 

- investície do tepelných čerpadiel 

- investície do rekuperácie 

- investície do striekaných izolácií striech 

- investície do ekologických izolačných materiálov a podobne. 
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5.  Informovanie a publicita 

 

Podľa bodu 2.2 prílohy XII všeobecného nariadenia je prijímateľ povinný informovať 

verejnosť o podpore získanej z fondov EÚ. ŠFRB ako finančná inštitúcia bude priebežne 

vykonávať na základe Zmluvy o financovaní 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 

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.  

Podrobný prehľad o aktivitách informovania a publicity bude opísaný aj v monitorovacích 

správach, ktoré budú predkladané prostredníctvom ITMS2014+.  
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Opis finančného nástroja 
 

 

Charakteristika finančného nástroja 

 

Finančný nástroj predstavuje zvýhodnený úver na zlepšenie energetickej efektívnosti 

bytových domov prostredníctvom kompletnej obnovy bytových domov. Portfólio nových 

zvýhodnených úverov bude financované zo zriadených osobitných finančných blokov (ďalej 

len „OFB“) v rámci ŠFRB (minimálne samostatne pre každý typ regiónu – menej a viac 

rozvinutý región). OFB predstavuje úverový fond tvorený zo zdrojov IROP (tvorených 

zdrojmi EÚ a štátneho rozpočtu SR)  a zdrojov ŠFRB v dohodnutom pomere 85% - 15%, 

pričom pomer zdrojov IROP je určený ako maximálny a môže byť znížený na úkor zdrojov 

ŠFRB. Rozdelenie miery rizika zodpovedá rozdeleniu zdrojov financovania podľa 

vykonávacieho nariadenia 964/2014.  

 

Úvery na obnovu bytových domov (úver na renováciu) budú pri splnení energetických kritérií 

nad rámec minimálnych požiadaviek poskytované až do výšky 100% obstarávacej ceny 

nákladov, pričom každý úver bude pozostávať z maximálne 85% prostriedkov z IROP a 

z minimálne 15% finančných prostriedkov zo ŠFRB.  

 

Účely podpory z finančného nástroja 

 

Úver na obnovu bytových domov (úver na renováciu) je možné poskytnúť na účely podpory 

v zmysle pravidiel oprávnenosti operačného programu, vykonávacieho nariadenia a v súlade 

s vnútroštátnymi predpismi a pravidlami európskej únie na tieto aktivity: 

 

 Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov 

 Izolácia striech vrátane výstavby novej šikmej strechy 

 Izolácia fasádnych stien 

 Izolácia pivničných stropov 

 Výmena okien a vchodových dverí 

 Odstránenie systémových porúch bytových domov 

 Modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického 

vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania 

a riadenia spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie 

 Výmena alebo renovácia odovzdávacej stanice tepla alebo kotolne, ako aj systémov na 

prípravu teplej vody 

 Závažné opravy alebo výmena systémov vykurovania a teplej vody 

 Výmena alebo oprava spoločne využívaných technických systémov budovy 

(kanalizácia, elektrické zariadenia požiarnej ochrany, rozvody pitnej vody a zariadenia 

vetracích systémov) 
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 Závažné opravy výťahov alebo ich výmena a nahradenie energeticky efektívnejšími 

výťahmi  

 Modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie 

 Náklady na realizáciu časti projektu, ktorá sa týka opatrení v oblasti energetickej 

efektívnosti a energií z obnoviteľných zdrojov 

 Stavebné úpravy bytových domov, ktorým sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu 

 

Vyvolané výdavky  

 

Pri uskutočňovaní jednotlivých projektov sa pri realizácii oprávnených aktivít predpokladá aj 

vznik tzv. vyvolaných výdavkov. Vyvolané výdavky sú rovnako súčasťou financovaných 

výdavkov za podmienky, že bezprostredne a odôvodniteľne súvisia s niektorou z vyššie 

popísaných aktivít. Príklady vyvolaných výdavkov vo vzťahu k realizovaným aktivitám: 

 

 demontáž a montáž hromozvodov; 

 demontáž a montáž parapetných dosiek, sušiakov a satelitov; 

 prestavba okapového chodníka; 

 prestavba strechy – šikmá strecha krov a krytina a pod.; 

 kotvenie balkónových dosiek; 

 demontáž a montáž nového zábradlia na lodžii a balkóne; 

 demontáž a montáž zasklenia balkóna; 

 opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok 

v spoločných priestoroch, omietok, obkladov stien, podláh; 

 sanácia vlhkého muriva, oprava schodiskových stupňov, výmena zábradlia, úprava 

povrchov v spoločných priestoroch; 

 maliarske a natieračské práce a podobne; 

 a ďalšie obdobné výdavky. 
 

 

Podmienky poskytnutia úveru 

 

1. Výška úrokovej sadzby a lehota splatnosti úverovej podpory  

 

Výška úrokovej sadzby sa odvíja od typu účelu úverovej podpory a je v rozpätí  0 % - 2% pri 

lehote splatnosti úveru najdlhšie na 25 rokov v zmysle tabuľky č. 1.  

Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnovy bytového domu, určí sa 

pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre 

dané typy obnovy. 

Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnovy 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 



Príloha č. 4 Zmluvy o financovaní 

úrokovej sadzby v prípade realizácie 3 a viac typov obnovy, je pri uplatnení účelu s úrokom 

0,5% (výmena spoločných rozvodov alebo výťahov) výsledná úroková sadzba 0%.  

Ak sa na stavbe nachádza viac systémových porúch podľa prílohy č. 2 k zákonu o ŠFRB, 

maximálnu výšku úveru podľa stanoveného limitu je možné poskytnúť na každú systémovú 

poruchu. 

Tabuľka 1 Parametre úverovej podpory podľa jednotlivých podúčelov v zmysle zákona o 

ŠFRB 

Typ obnovy bytovej budovy 

Lehota 

splatnosti 

(najdlhšia 

možná) 

% z OC Úrok Max. úver 

Zateplenie bytového domu 25 100 0,5 100 €/ m
2
 ZP 

Odstránenie systémovej poruchy bytového 

domu 
25 75 1 

70 €/m
2
 PP 

bytu 

Výmena výťahu 25 100 0,5 70 000 €/výťah 

Modernizácia výťahu 25 75 0,5 50 000 €/výťah 

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, 

kanalizácie, vody a tepla 
25 75 0,5 

70 €/m
2
 PP 

bytu 

Stavebná úprava spoločných častí a spoločných 

zariadení BD, ktorou sa umožní prístup do 

bytov v BD pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu 

25 100 1 
150 €/m

2
 PP 

bytu 

Iná modernizácia bytového domu 25 75 2 
90 €/m

2
 PP 

bytu 

OC – obstarávacia cena,  ZP – zatepľovaná plocha, PP – podlahová plocha bytu = súčet PP obytných 

miestností, príslušenstva bytu a plochy lodžií, balkónov a terás, bez pivníc a komory mimo bytu, BD – bytový 

dom 

 

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

V prípade nesprávne vypočítanej výšky požadovaného úveru, môže ŠFRB upraviť výšku 

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

V prípade nesprávneho výpočtu úrokovej sadzby môže ŠFRB jej hodnotu znížiť v zmysle 

zákona o ŠFRB.  

Zvýšiť úrokovú sadzbu môže posudzovateľ v zmysle predmetného zákona len vtedy, ak 

nebola jej výška odsúhlasená na schôdzi vlastníkov.  

 

2. Zabezpečenie úveru 

 

ŠFRB pri posudzovaní úveru kladie vysoký dôraz na zabezpečenie úveru. Žiadateľ o úver má 

možnosť vybrať si z viacerých alternatív zabezpečenia úveru:   

a. nehnuteľnosťou - žiadateľ doloží znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti 

s prílohami (nie starší ako 3 mesiace) a zároveň výpis listu vlastníctva stavby 
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a stavebného pozemku (nie starší ako 3 mesiace, neakceptuje sa z katastrálneho portálu) 

+ poistná zmluva na nehnuteľnosť.  

b. bankovou zárukou - žiadateľ predkladá záväzný písomný prísľub resp. záväznú 

zmluvu o poskytnutí bankovej záruky.  

c. zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa (Fond prevádzky, údržby 

a opráv bytového domu) - najčastejšie využívaný druh zabezpečenia úveru na obnovu 

bytových domov. Žiadateľ musí doložiť zmluvu 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 spoločenstvom vlastníkov 

bytov) 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 klienta v banke vinkulované 3 

mesačné splátky úveru v prospech ŠFRB.  

 

3. Podmienky poskytnutia úveru – zásady výberu 

 

Úver  bude poskytnutý oprávnenému žiadateľovi, ktorý splní podmienky stanovené na 

národnej a európskej úrovni: 

- podporené budú len žiadosti o úver (projekty), ktorých opatrenia na úsporu energie budú 

navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť 

budov podľa všeobecne platných právnych predpisov
1
, tak aby sa potreba energie znížila 

na úroveň ultranízkoenergetických budov alebo budov s takmer nulovou spotrebou 

energie – kritérium globálneho ukazovateľa (viď tab. č.2); 

- žiadateľ je povinný predložiť projektové energetické hodnotenie budovy aj pred zásahom 

do tepelnej budovy a navrhovanej obnovy podľa príslušnej projektovej dokumentácie 

vrátane výpočtov globálneho ukazovateľa – primárna energie so zaradením budovy do 

energetickej triedy; 

- podporené budú žiadosti o úver (projekty), ktoré plnia požiadavky na hygienické 

parametre vnútorného prostredia budov;  

- podmienka, že žiadateľ preukáže schopnosť platiť splátky istiny úveru a úroky z úveru 

v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách; 

- podmienka, že žiadateľ preukáže schopnosť zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru; 

- podmienka, že spoluvlastníci bytového domu, ktorí využívajú priestor, ktorý je súčasťou 

bytového domu na hospodárske účely spĺňajú podmienky vyplývajúce s príslušnej schémy 

pomoci de minimis. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vyhláška č. 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 

555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  
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Tab. č. 2 Kritérium globálneho ukazovateľa 

 

Podmienky 

zatriedenia 

budovy do 

energetickej 

triedy 

 

Globálny 

ukazovateľ                       

kWh/(m
2
.a) 

 

Posúdenie 

 

(>), (≤)  

 

Požadované 

hodnoty 

energetickej triedy 

kWh/(m
2
.a)

 1)
 

Trieda 

energetickej 

hospodárnosti 

budovy 

 

Hodnotenie 

(vyhovuje/ 

nevyhovuje) 

Celková potreba 

energie 

 

39 < 40 / ( 79 ) 

 

A (B) nevyhovuje 

Primárna 

energia              58 < 63 / ( 126 ) 

 

A1 (B) vyhovuje 

Typ 

energetického 

nosiča 

CZT – plyn + kogenerácia 

Váhový faktor pre 

primárnu energiu 0,38 

1) Min. požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa §5 ods. 3) Vyhlášky 364/2012 Z.z. a §4 ods. 15) Vyhlášky 364/2012 Z.z. 

 

Podmienka je splnená, ak aspoň jeden z globálnych ukazovateľov zatriedenia budovy podľa 

primárnej energie je vyhodnotený v energetickej triede A0 – A1 alebo podľa celkovej potreby 

energie v triede A. 

 

4. Ostatné podmienky súvisiace s poskytovaním úveru 

 

Pri poskytovaní úveru budú uplatňované najmä nasledovné podmienky: 

- predloženie písomnej žiadosti o úver vo vymedzenom termíne podania žiadostí – 

15.01. – 30.09. príslušného kalendárneho roka prostredníctvom mestského úradu 

v sídle okresu podľa miesta stavby; 

- preukázanie, že oprávnený žiadateľ neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní 

s prostriedkami fondu; 

- preukázanie, že oprávnený žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na 

zdravotné poistenie a sociálne poistenie; 

-  preukázanie, že oprávnený žiadateľ má vysporiadané daňové nedoplatky; 

-  preukázanie, že oprávnený žiadateľ nie je v likvidácií, v konkurze, v reštrukturalizácií 

alebo proti ktorému bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku; 

- preukázanie, že oprávnený žiadateľ má vysporiadané iné finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom; 

- preukázanie údajov o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné 

vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadostí; 

- preukázanie právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo iným dokladom, že 

bytový dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadostí. 
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5. Koneční prijímatelia finančného nástroja 

 

Konečným prijímateľom pomoci, resp. podpory poskytovanej prostredníctvom zvýhodnených 

úverov sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na celom území Slovenskej 

republiky, ktorí si vyžadujú intervencie s cieľom zlepšenia infraštruktúry bývania a zvýšenia 

energetickej efektívnosti formou komplexnej obnovy bytových budov (bytových domov).  

Koneční prijímatelia predstavujú oprávnených žiadateľov v zmysle tejto prílohy Zmluvy 

o financovaní. Za cieľovú skupinu je možné označiť všetkých vlastníkov bytov. 

 

Minimálna pomoc 

 

V prípade, že príjemcom podpory bude podnik v zmysle podmienok pre poskytovanie 

minimálnej pomoci, budú finančné prostriedky poskytované podľa osobitnej schémy pomoci 

de minimis v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. 

 

Spôsob určenia výšky poskytnutej pomoci s dodržaním príslušného stropu minimálnej pomoci 

počas obdobia troch fiškálnych rokov bude súčasťou Schémy pomoci de minimis určenej pre 

tento finančný nástroj.  

 

Celkové prostriedky vyčlenené na finančný nástroj 

 

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na podporu finančného nástroja na 

zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov v zmysle Zmluvy o financovaní 

predstavuje 139 249 178,12 EUR (z toho 19 923 564 EUR na podporu projektov 

realizovaných vo viac rozvinutom regióne a 119 325 614,12 EUR na podporu projektov 

realizovaných v menej rozvinutých regiónoch). Celkové prostriedky zahŕňajú zdroje z ERDF 

a zdroje zo štátneho rozpočtu. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na 

podporu finančného nástroja zahŕňa aj odplatu ŠFRB v zmysle článku IX Zmluvy 

o financovaní.  

 

Finančné toky pri poskytnutí úveru v rámci finančného nástroja 

Prevod alokácie OP na účet ŠFRB 

1. Po splnení všetkých podmienok stanovených v písomnom vyzvaní (predložení 

a schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok) a v Zmluve o financovaní 

(predložení a schválení žiadosti o platbu) RO (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky) prevedie prostriedky IROP na osobitný rozpočtový účet 

ŠFRB zriadený na tento účel v Štátnej pokladnici v zmysle znenia čl. IV zmluvy o 

financovaní. 

2. ŠFRB zriadi tzv. (zberné) klientske účty: čerpací a splátkový, ktoré sú vedené 

v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s. (ďalej len „SZRB“).  

Prevod prostriedkov na účet klienta - čerpanie 
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3. Po uzavretí úverovej zmluvy a zabezpečení úveru (zriadení záložného práva na Fond 

prevádzky, údržby a opráv a poistenia nehnuteľnosti) ŠFRB prevádza na klientsky 

čerpací účet celý objem finančných prostriedkov priznaného úveru. Súčasne sa výšky 

priznaných úverov podľa jednotlivých klientov na klientskom čerpacom účte priradia 

k jednotlivým „čerpacím podúčtom klientov“, teda analytickej evidencii vedenej na 

úrovni konkrétnych úverov a zdrojov úverov (časť financovaná z IROP a časť 

financovaná z vlastných zdrojov ŠFRB – bližšie v kapitole „Mechanizmus splácania 

istiny a jeho zdôvodnenie“. 

4. Za moment vyplatenia prostriedkov prijímateľovi (a teda vynaloženia oprávneného 

výdavku v rámci IROP) sa v zmysle postupov ŠFRB a zákona o ŠFRB považuje presun 

finančných prostriedkov do dispozície klienta, teda prevod prostriedkov na klientsky 

čerpací účet.  

5. Z čerpacieho účtu sú finančné prostriedky na základe faktúr priebežne predkladaných 

klientom, tak ako sú realizované práce, prevedené na účet dodávateľa (zhotoviteľa). 

Splácanie úveru 

6. Klienti splácajú úver (vrátane prípadných úrokov) mesačne na klientsky splátkový účet, 

pre ktorý je podobne ako v prípade čerpacieho účtu vedená analytická evidencia vo forme 

klientskeho čerpacieho podúčtu pre každý splácaný úver. 

7. Ku koncu mesiaca sa prevedú prostriedky z „klientskeho splátkového účtu“ 

prostredníctvom „prevodového účtu splátok“ na osobitný mimorozpočtový účet ŠFRB 

(zriadený pre alokáciu IROP) vedený Štátnej pokladnici.  
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Podnikateľský plán 

 

Charakteristika spoločnosti 

 

Postavenie ŠFRB upravuje  zákon č. 150/2013 Z. z.  o Štátnom fonde rozvoja bývania 

v znení zákona č. 276/2015 Z. z.. ŠFRB je právnickou osobou, ktorá bola zriadená na 

financovanie priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní bytového fondu, ktorým je 

nová bytová výstavba realizovaná v bytových alebo rodinných domoch a zveľaďovaní 

bytového fondu, ktorým je obnova bytového fondu realizovaná modernizáciou alebo 

rekonštrukciou spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstránením 

systémovej poruchy bytového domu a zateplením bytovej budovy.  ŠFRB ako finančná 

inštitúcia slúžiaca na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva, implementuje aj 

finančné zdroje z Európskej únie v zmysle princípov a priorít štátnej bytovej politiky 

schválených vládou SR 

 

Hlavné činnosti 

 Činnosť ŠFRB sa vykonáva v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o ŠFRB“) a je zameraná 

na poskytovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu na Slovensku. 

 

Hlavné činnosti  ŠFRB: 

 

 posudzovanie žiadostí podľa účelov podpory v zmysle § 6 zákona o ŠFRB a spracovanie 

rozhodnutí o poskytnutí, resp. zamietnutí podpory,  

 prípravu zmluvnej dokumentácie, sledovanie plnenia zmluvných podmienok 

a zabezpečenie správy úverov počas celého ich životného cyklu,  

 sledovanie a vymáhanie splátok v omeškaní, ako aj vymáhanie poskytnutých úverov 

od dlžníkov, ktorí svoje záväzky voči ŠFRB neplnili, nesplácali úver, príp. závažne 

porušili zmluvné podmienky, 

 vykonávanie kontrol dodržiavania zmluvných podmienok u dlžníkov v súlade s § 17 ods. 

2. zákona o ŠFRB,  

 spolupráca s MDV SR pri príprave návrhu novely zákona o ŠFRB a vyhlášky č. 284/2013 

Z. z. 

 

Ďalšími významnými činnosťami ŠFRB: 

 

 sledovanie čerpania rozpočtu ŠFRB na príslušný rozpočtový rok a spracovanie návrhov 

na jeho zmeny, 

 organizačné a odborné zabezpečenie metodických seminárov pre pracovníkov mestských 
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úradov v sídle okresov a okresných úradov v sídle kraja k podmienkam novej legislatívy, 

 účasť na kontrolných dňoch stavieb bytových domov, 

 vybavovanie sťažností, 

 pravidelné aktualizovanie a inovácia webového sídla: www.sfrb.sk, 

 rokovania s financujúcou bankou, 

 pravidelné spracovávanie štatistických informácií o žiadostiach,  

 prednášková činnosť na konferenciách, seminároch a odborných podujatiach k podpore 

výstavby a obnovy bytového fondu, 

 poskytovanie telefonických, osobných a písomných informácií, poskytovanie informácií 

prostredníctvom e-mailov a masovokomunikačných prostriedkov 

 proces ukončovania implementácie finančného nástroja  JESSICA (Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas) na zvýšenie energetickej efektívnosti 

existujúcich bytových domov v mestských oblastiach 

 proces prípravy implementácie finančného nástroja na zvýšenie energetickej efektívnosti 

bytových domov z Integrovaného regionálneho operačného programu  

 

Poslanie spoločnosti 

 

ŠFRB je finančná inštitúcia, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje financovanie štátnej 

podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu poskytovaním výhodných dlhodobých 

úverov 

 

Rozpočet 

 

ŠFRB hospodári s finančnými prostriedkami na základe pravidiel, ktoré sú stanovené 

zákonom o ŠFRB. Podľa zákona môže fond na svoju prevádzku minúť maximálne do výšky 3 

% z príjmov za daný rok. Príjmy fondu predstavujú splátky za istinu a úroky z poskytnutých 

úverov na financovanie bytovej politiky.  

Rozpočet sa člení na prevádzkovú časť, ktorou sa financuje chod fondu a rozpočtovú časť, 

ktorá zahŕňa poskytovanie úverov podľa jednotlivých účelov stanovených zákonom o ŠFRB.  

 

Rozpočet sa vždy pripravuje na 3 nasledujúce roky a predkladá sa schválenie Ministerstvu 

dopravy a výstavby SR. Taktiež všetky následne zmeny a doplnenia rozpočtu predchádzajú 

schváleniu zo strany MDV SR.  

V súlade s § 14 ods.1 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  ŠFRB 

predkladá v prvom štvrťroku bežného roka prostredníctvom MDV SR  návrh východísk 

rozpočtu ŠFRB na nasledujúci rok a ďalšie dva roky tzv. „Bilanciu príjmov a výdavkov“ 

podľa metodiky ESA 2010. Podľa ods.3 tohto paragrafu predkladá Ministerstvo financií SR 

„Návrh rozpočtu verejnej správy“ vrátane ŠFRB  do 15.augusta bežného roku vláde SR, ktorá 

podľa ods.5 následne do 15.októbra predloží Návrh rozpočtu verejnej správy vrátane ŠFRB na 

schválenie vo forme zákona národnej rade SR. 

 

 

http://www.sfrb.sk/
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Schválený rozpočet na rok 2017 

 

Príjmy        

Kód položky / podpoložky Rok 2017 (v EUR) 

241 – úroky z úverov a pôžičiek 28 399 000 

243 – úroky z účtov finančného hospodárenia 6 000 

292 – ostatné príjmy (vratky nevyčerpaných podpôr) 150 000 

312 – transfery v rámci verejnej správy 25 000 000 

410 –príjmy zo splátok istín tuzemských úverov 115 827 501 

453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  178 881 637 

Príjmy celkom 348 264 138 

 

 

Výdavky 

Kód položky / podpoložky Rok 2017 (v EUR) 

Výdavky na podporu (úvery) spolu 225 000 000 

810 – úvery, pôžičky 225 000 000 

Výdavky na správu fondu 4 226 825 

600 – bežné výdavky  3 626 825 

700 – kapitálové výdavky  600 000 

Výdavky na bankové služby  1 272 991 

Výdavky celkom 230 499 816 

Prebytok / schodok (+/-) 120 808 553 

 

 

Výdavky na podpory podľa účelov 

Účel podpory  Výška podpory (EUR) úver 

Obstaranie bytu do vlastníctva FO 3 000 000 

Obstaranie nájomného bytu: 103 600 000 

Právnické osoby 5 000 000 

Obec 98 600 000 

- bez dotácie (100% financovanie ŠFRB) 10 000 000 

- spolufinancovanie s dotáciu zo ŠR  88 600 000 

Obnova bytovej budovy 114 400 000 
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Výstavba alebo dostavba zariadení soc. služieb 2 000 000 

Spolu 225 000 000 

 

 

Návrh rozpočtu na nasledujúce 3 roky  

 

Príjmy 2018, 2019, 2020 

Kód položky / podpoložky 2018 2019 2020 

241 – úroky z úverov a pôžičiek 26 017 500 26 117 500 26 217 500 

243 – úroky z účtov finančného hospodárenia 13 000 13 000 13 000 

292 – ostatné príjmy (vratky nevyčerpaných 

podpôr) 
100 000 100 000 100 000 

312 – transfery v rámci verejnej správy 25 000 000  25 000 000 25 000 000 

410 –príjmy zo splátok istín tuzemských úverov 127 436 429 135 436 429 143 436 429 

453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov  
117 764 322 65 455 061 32 487 065 

Príjmy celkom 296 331 251 252 121 990 227 253 994 

 

Výdavky 2018, 2019, 2020 

Kód položky / podpoložky 2018 2019 2020 

Výdavky na podporu (úvery) spolu 225 000 000 213 500 000 213 500 000 

810 – úvery, pôžičky 225 000 000 213 500 000 213 500 000 

Výdavky na správu fondu 4 597 583 4 850 718 5 103 398 

600 – bežné výdavky  
3 897 583   4 150 718 4 403 398 

700 – kapitálové výdavky  
700 000 700 000 700 000 

Výdavky na bankové služby  1 278 607 1 284 207 1 284 207 

Výdavky celkom 230 876 190 219 634 925 219 887 605 
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Výdavky na podpory podľa účelov 2018, 2019, 2020 

 

Výdavky na podpory podľa účelov návrh na 2018 

Účel podpory  Výška podpory (EUR) úver 

Obstaranie bytu do vlastníctva FO 3 000 000 

Obstaranie nájomného bytu: 107 600 000 

Právnické osoby 10 000 000 

Obec 97 600 000 

- bez dotácie (100% financovanie ŠFRB) 20 000 000 

- spolufinancovanie s dotáciu zo ŠR  77 600 000 

Obnova bytovej budovy 109 400 000 

Výstavba alebo dostavba zariadení soc. služieb 5 000 000 

Spolu 225 000 000 

 

Výdavky na podpory podľa účelov návrh na 2019 

Účel podpory  Výška podpory (EUR) úver 

Obstaranie bytu do vlastníctva FO 3 000 000 

Obstaranie nájomného bytu: 107 600 000 

Právnické osoby 10 000 000 

Obec 97 600 000 

- bez dotácie (100% financovanie ŠFRB) 20 000 000 

- spolufinancovanie s dotáciu zo ŠR  77 600 000 

Obnova bytovej budovy 97 900 000 

Výstavba alebo dostavba zariadení soc. služieb 5 000 000 

Spolu 213 500 000 

 

Výdavky na podpory podľa účelov návrh na 2020 

Účel podpory  Výška podpory (EUR) úver 

Obstaranie bytu do vlastníctva FO 3 000 000 

Obstaranie nájomného bytu: 107 600 000 

Právnické osoby 10 000 000 

Obec 97 600 000 

- bez dotácie (100% financovanie ŠFRB) 20 000 000 
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- spolufinancovanie s dotáciu zo ŠR  77 600 000 

Obnova bytovej budovy 97 900 000 

Výstavba alebo dostavba zariadení soc. služieb 5 000 000 

Spolu 213 500 000 
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Postup výberu Štátneho fondu rozvoja bývania  

ako orgánu vykonávajúceho finančný nástroj 

I. Úvodné ustanovenia 

 

V nadväznosti na prílohu č. IV. ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (ďalej ako „všeobecné 

nariadenie“) a Usmernenie pre členské štáty týkajúce sa výberu orgánov, ktoré vykonávajú 

finančné nástroje (2016/C276/01) vydaného Európskou komisiou (ďalej ako „Usmernenie 

EK“) bol pre finančný nástroj, ktorého vykonávanie je predmetom úpravy Zmluvy 

o financovaní, zvolený postup výberu vykonávateľa finančného nástroja tak, ako vyplýva 

z nižšie uvedenej štruktúry. V rámci aplikovanej štruktúry sa kombinujú dva postupy v súlade 

so smernicou 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní za účelom zverenia úloh vykonávania 

finančného nástroja ŠFRB, a to použitie spolupráce správnych orgánov a priame interné 

zadanie (in house). Na to, aby bolo možné konštatovať, že postup výberu je v súlade 

so smernicou 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní, je nevyhnutné, aby boli splnené v nej 

uvedené podmienky, ktoré sú bližšie špecifikované v Usmernení EK. Splnenie všetkých 

aplikovateľných podmienok výberu vyplývajúcich z Usmernenia pre realizovaný finančný 

nástroj sa sumarizuje v tabuľke A a v sprievodnom texte, v tabuľke B sa súčasne uvádza 

poznámka, ako bola konkrétna aplikovateľná podmienka splnená, ak je to potrebné.  

 

II. Základná štruktúra výberu vykonávateľa finančného nástroja v súlade 

so smernicou 2014/24/EÚ a za splnenia aplikovateľných podmienok 

vyplývajúcich z Usmernenia EK 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (RO pre IROP) 

zodpovedný za implementáciu špecifického cieľa 4.1 - zvýšenie 

energetickej efektívnosti bytových domov. V minulosti zodpovedný za 

implementáciu iniciatívy Jessica (vykonávateľ ŠFRB) 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) 

podľa kompetenčného zákona zodpovedné za oblasť bývania a politiku 

rozvoja sektora bývania. Zároveň je jediným správcom ŠFRB podľa 

zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB 

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) 

finančná inštitúcia priamo zákonom určená na implementáciu 

finančného nástroja. Jedná sa o účelovo zriadeného vykonávateľa 

politiky MDV SR v oblasti rozvoja sektora bývania. Je pod 100% 

kontrolou MDV SR. V minulosti plnil funkciu sprostredkovateľa pri 

implementácii iniciatívy Jessica. 

Priame zadanie podľa 

článku 12 ods.1 Smernice 

2014/24/EÚ o verejnom 

obstarávaní 

Spolupráca správnych 

orgánov podľa článku 12 

ods.4 Smernice 

2014/24/EÚ o verejnom 

obstarávaní 
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III. Preukázanie splnenia aplikovateľných podmienok výberu vykonávateľa 

finančného nástroja vyplývajúcich z Usmernenia EK 

Tabuľka A 

p.č. 
znenie relevantnej podmienky 

vyplývajúcej z Usmernenia EK 

časť 

Usmerneni

a EK, kde 

sa 

podmienka 

nachádza 

je 

podmienk

a 

splnená? 

právny základ ako dôkaz 

splnenia podmienky 

1.  

spolupráca medzi správnymi orgánmi – 

existencia písomnej zmluvy medzi 

riadiacim orgánom a MDV ako iným 

správnym orgánom preukazujúca ich 

vzájomnú spoluprácu 

časť 3.6 áno 

Zmluva o financovaní vrátane 

príloh (uzavretá medzi RO pre 

IROP, ŠFRB a MDV SR),  

Memorandum o spolupráci 

(uzavreté medzi MPaRV SR 

a MDV SR) 

2.  

spolupráca medzi správnymi orgánmi – 

existujúce uistenie, že ŠFRB spĺňa 

ustanovenia článku 7 ods. 1 a 2 

delegovacieho nariadenia 480/2014 

a tieto budú dodržané aj počas 

vykonávania finančného nástroja 

časť 3.6 áno 

Zmluva o financovaní vrátane 

príloh (uzavretá medzi RO pre 

IROP, ŠFRB a MDV SR),  

 

3. 

spolupráca medzi správnymi orgánmi – 

existujú spoločné ciele správnych 

orgánov, ktorých dosahovanie sa 

zabezpečuje prostredníctvom zmluvy 

časť 3.6.2 

i) 
áno 

Zmluva o financovaní vrátane 

príloh (uzavretá medzi RO pre 

IROP, ŠFRB a MDV SR),  

Memorandum o spolupráci 

(uzavreté medzi MPaRV SR 

a MDV SR), zák. č. 575/2001 Z. 

z.  (kompetenčný zákon) a na 

neho nadväzujúce interné 

organizačné normy (organizačný 

poriadok) konkretizujúce 

vykonávanie úloh zo strany 

spolupracujúceho správneho 

orgánu, ktoré sú komplementárne 

k úlohám, ktoré vykonáva 

v súlade s IROP riadiaci orgán 

4.  
spolupráca medzi správnymi orgánmi sa 

týka výlučne verejného záujmu 

časť 3.6.2 

ii) 
áno 

5.  

spolupráca medzi správnymi orgánmi - 

správne orgány vykonávajú na 

otvorenom trhu menej ako 20% činností, 

ktorých sa spolupráca týka 

časť 3.6.2 

iii) 
N/A 

podmienka sa neaplikuje, pretože 

v rozsahu dohodnutej spolupráce 

riadenej výlučne aspektmi 

verejného záujmu nevykonávajú 

správne orgány na otvorenom trhu 

žiadnu činnosť 

6.  

priame interné zadanie (in house) – 

podmienka týkajúca sa vlastníctva 

interného subjektu, ktorým je ŠFRB 

časť 

3.5.2.1 
áno 

zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom 

fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov 
7.  

priame interné zadanie (in house) – 

podmienka kontroly verejných 

obstarávateľov nad interným subjektom 

časť 

3.5.2.2 
áno 

8.  

priame interné zadanie (in house) – 

podmienka vykonávania činnosti pre 

kontrolujúcich verejných obstarávateľov 

časť 

3.5.2.3 
áno 

zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom 

fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov a štatút 

ŠFRB vydaný podľa §20 ods. 1 

zákona o ŠFRB. 
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Sprievodné vysvetlenia k právnemu základu preukazujúcemu splnenie konkrétnej podmienky, 

obsahujúce aj skutkové tvrdenia, ak sú pre popis postupu vykonávateľa finančného nástroja 

relevantné a nevyplývajú priamo z tabuľky A (vo vzťahu k obsahu právneho základu, na ktorý 

sa v tabuľke A odkazuje):  

Tabuľka B 

k p. č. 

podmienky 

z tabuľky 

A 

poznámky k spôsobu alebo iným okolnostiam splnenia podmienky výberu vykonávateľa 

finančného nástroja podľa tabuľky A 

6. a 7.  

K vlastníctvu interného subjektu: ŠFRB je v zmysle §1zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ŠFRB“) štátnym fondom. 

Podľa §5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov štátny fond je právnická osoba, ktorá sa zriaďuje zákonom na financovanie osobitne 

určených úloh štátu. Správcom štátneho fondu je ústredný orgán štátnej správy ustanovený 

zákonom. Správca štátneho fondu predkladá ministerstvu financií návrh rozpočtu štátneho fondu 

na príslušný rozpočtový rok, prehľad pohľadávok štátneho fondu a záväzkov štátneho fondu 

a návrh záverečného účtu štátneho fondu. Podľa §2 zákona o ŠFRB správu fondu vykonáva a 

správcom fondu je MDV SR. Štatutárnym orgánom fondu je generálny riaditeľ, ktorého 

vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Z uvedených 

skutočností vyplýva, že z hľadiska vlastníctva a tiež z hľadiska kontroly 100% kontrolu nad ŠFRB 

vykonáva Slovenská republika prostredníctvom MDV SR ako správcu fondu v súlade so zákonom 

o ŠFRB. Finančne je rozpočet ŠFRB priamo naviazaný na štátny rozpočet SR prostredníctvom 

MDV SR. 

8.  

Vykonávanie činnosti pre kontrolujúceho verejného obstarávateľa: ŠFRB v zmysle zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 

o ŠFRB“) a v zmysle štatútu ŠFRB vydaného podľa §20 ods. 1 zákona o ŠFRB financuje 

a zabezpečuje priority štátnej bytovej politiky schválené vládou SR pri rozširovaní a zveľaďovaní 

bytového fondu, pričom koncepcia štátnej bytovej politiky (dokument štátu pre oblasť bývania) 

patrí ku kompetenciám MDV SR.  V zmysle zákona o ŠFRB a štatútu ŠFRB, článok VI. sa 

hospodárenie fondu riadi rozpočtom fondu, ktorý schvaľuje vláda SR na návrh MDV SR 

a rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet MDV SR. Zároveň prostriedky 

fondu možno použiť len na štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri 

rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu a výdavky súvisiace s činnosťou fondu.  
 



  

MEMORANDUM 

o spolupráci pri realizovaní Projektu 

uzavreté v súlade s § 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v  znení neskorších predpisov (ďalej len „memorandum“) 

 

medzi nasledovnými stranami:  
 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 

sídlo:    Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava     

IČO:   00156621 

štatutárny orgán:  Gabriela Matečná, ministerka 

 

(ďalej ako „MPRV“ alebo „riadiaci orgán“) 

 

a 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

  

sídlo:    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava     

IČO:   30416094 

štatutárny orgán:  Arpád Érsek, minister 

 

(ďalej ako „MDV“ alebo „spolupracujúci správny orgán“) 

 

(riadiaci orgán a spolupracujúci správny orgán spoločne ďalej ako „strany memoranda“) 

 

 

Úvodné ustanovenie 

 

(A) V zmysle § 38 ods. 1 a 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v  znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„kompetenčný zákon“) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy 

využívajú poznatky verejných inštitúcií, zapájajú ich do práce na riešenie otázok 

koncepčnej povahy a pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú.  

(B) Pre úspešnú realizáciu špecifického cieľa 4.1 Integrovaného regionálneho operačného 

programu (ďalej ako „IROP“) je nevyhnutné, aby obe strany memoranda vo 

vzájomnej súčinnosti uplatnili svoju právomoc vyplývajúcu pre nich z kompetenčného 

zákona a realizovali tak v kompetenčnom zákone vyjadrený verejný záujem v oblasti 

tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a politiky mestského rozvoja a využívaním 

finančných prostriedkov z európskych a investičných fondov (ďalej ako „EŠIF“) na 

uvedený účel, a to prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorého jediným  

správcom a vecným garantom je spolupracujúci správny orgán.  
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(C) Za účelom zjednodušenia preukázania existencie spolupráce medzi stranami 

memoranda, ktorá aj pred uzavretím memoranda existovala v neformálnej podobe 

v rámci existujúceho programového obdobia, ako aj programového obdobia 2007-

2013, pretože bola nevyhnutná pre úspešnú realizáciu projektov v oblasti mestského 

rozvoja (iniciatíva JESSICA), sa strany memoranda dohodli na uzavretí tohto 

memoranda v súvislosti s vykonávaním finančného nástroja uvedeného v čl. 1 ods. 1 

tohto memoranda.  

 

(D) V nadväznosti na uvedené skutočnosti toto memorandum súčasne prispieva 

k preukázaniu splnenia podmienok vyplývajúcich z časti 3.6 Usmernenia pre členské 

štáty týkajúce sa výberu orgánov, ktoré vykonávajú finančné nástroje, ktoré vydala 

Európska komisia pod č. 2016/C276/01 (ďalej ako „Usmernenie č. 2016/C276/01“).  

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia a predmet memoranda 

1. Riadiaci orgán plánuje poskytnúť finančné prostriedky z EŠIF prijímateľovi – „Štátny 

fond rozvoja bývania“ (ďalej ako „ŠFRB“) na vykonávanie finančného nástroja „úver na 

renováciu“ v zmysle podmienok vyplývajúcich z príslušnej výzvy
1
 riadiaceho orgánu pre 

realizáciu projektu v rámci špecifického cieľa 4.1 IROP a z vykonávacieho nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 964/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky 

pre finančné nástroje. V nadväznosti na Usmernenie č. 2016/C276/01, a pri splnení 

podmienok vyplývajúcich z príslušnej výzvy riadiaceho orgánu, ŠFRB bude realizovať 

projekt, ktorého predmetom je vykonávanie finančného nástroja „úver na renováciu“ 

v súlade so zmluvou o financovaní (ďalej ako „zmluva o financovaní“). Riadiaci orgán 

konštatuje, že podmienky finančného nástroja „úver na renováciu“, ktorého podmienky sú 

vymedzené v prílohe IV vykonávacieho nariadenia Komisie (EU) č. 964/2014, sa ku dňu 

uzavretia tohto memoranda zhodujú s podmienkami poskytovania zvýhodnených úverov 

na obnovu bytových domov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. 

2. MDV vykonáva svoju pôsobnosť v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky 

a politiky mestského rozvoja na základe kompetenčného zákona. Prostredníctvom 

samostatnej sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja plní úlohy ústredného orgánu 

štátnej správy na uvedených úsekoch štátnej správy. V zmysle organizačného poriadku 

MDV zahŕňa uvedená základná kompetencia plnenie bližšie špecifikovaných úloh 

spojených s tvorbou legislatívy, koncepcie, metodiky a programov v oblasti bytovej 

politiky a mestského rozvoja a súvislosti s ňou MDV vykonáva úlohy spojené 

s poskytovaním podpôr pre rozvoj bývania, so správou ŠFRB a jeho metodickým 

usmerňovaním, ako aj úlohy v súvislosti s prípravou a zabezpečovaním napĺňania 

programov podporujúcich bývanie.  

                                                 
1
 Výzvou sa rozumie aj písomné vyzvanie, vzhľadom na skutočnosť, že Systém riadenia finančných nástrojov 

používa v súvislostiach aplikovateľných na popisovanú situáciu oba pojmy.  
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3. ŠFRB bol zriadený zákonom č. 124/1996 Z. z. o Štátnom  fonde rozvoja bývania, ktorý 

upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja 

bývania. V súčasnosti je pôsobnosť ŠFRB je upravená zákonom č.150/2013 Z. z. o 

Štátnom  fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.. V súlade s uvedeným 

zákonom  a štatútom ŠFRB, v nadväznosti na §5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, správu ŠFRB vykonáva MDV. 

ŠFRB riadi a za jeho činnosť zodpovedá štatutárny orgán, ktorým je generálny riaditeľ 

fondu, ktorého menuje a odvoláva minister dopravy a výstavby SR.  

4. Vzhľadom na to, že MDV v rámci svojej kompetencie uvedenej v odseku 2. tohto článku 

ako ústredný orgán štátnej správy v súvislosti s čerpaním pomoci zo štrukturálnych 

fondov spolupracuje s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti prípravy, 

programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia operačných programov 

v častiach súvisiacich s bývaním a mestským rozvojom a súčasne riadiaci orgán sa 

v rámci špecifického cieľa 4.1 IROP zameriava na dosiahnutie komplexnej obnovy 

existujúcich bytových domov umožnením ich systematickej (nie čiastočnej) obnovy nad 

rámec nákladovo-optimálnych požiadaviek, je nevyhnutná spolupráca strán memoranda 

na dosiahnutí cieľov špecifického cieľa 4.1 IROP. Vychádzajúc z toho, že obe strany 

memoranda sú ústrednými orgánmi štátnej správy realizujúcimi úlohy stanovené 

v kompetenčnom zákone v súlade so štátnou politikou rozvoja bývania a mestského 

rozvoja (na strane MDV) a úlohami vyplývajúcimi z Partnerskej dohody a z IROP (na 

strane MPRV), strany memoranda vyjadrujú presvedčenie, že je nepochybne daný verejný 

záujem na plnohodnotnej spolupráci oboch strán memoranda.  

5. Strany memoranda súhlasia s tým, že ich vzájomná spolupráca umožní zefektívniť 

procesy a postup pri vykonávaní finančného nástroja podľa odseku 1. tohto článku, 

dosiahnuť ciele špecifického cieľa 4.1 IROP a predstavuje naplnenie verejného záujmu 

v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a politiky mestského rozvoja 

využívaním finančných prostriedkov z EŠIF na uvedený účel v zmysle odseku 4. tohto 

článku.   

6. Strany memoranda vyhlasujú, že nevykonávajú na otvorenom trhu žiadnu činnosť, ktorej 

sa ich spolupráca týka.  

7. Strany memoranda sa dohodli na uzatvorení tohto memoranda s cieľom formalizovať ich 

vzájomnú existujúcu spoluprácu a v tej súvislosti upraviť ich vzájomné práva a povinnosti 

a ostatné podmienky súvisiace s vykonávaním finančného nástroja podľa odseku 1. tohto 

článku. 

 

Článok 2 

Práva a povinnosti strán memoranda 

1. Právne postavenie vo vzťahu k vykonávaniu finančného nástroja podľa článku 1 ods. 1 

tohto memoranda pre obe strany memoranda stanovuje zmluva o financovaní. Z tohto 

právneho postavenia MDV nevyplýva žiadna zodpovednosť súvisiaca s vykonávaním 

finančného nástroja,  ani povinnosť poskytovať finančné plnenie.  

2. Spolupracujúci správny orgán uzavretím tohto memoranda súhlasí s tým, že bude 

spolupracovať s riadiacim orgánom pri plnení svojich úloh vyplývajúcich 
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z kompetenčného zákona a interných organizačných noriem v rámci realizácie bytovej 

politiky a politiky mestského rozvoja, aby nedošlo k narušeniu podmienok vykonávania 

finančného nástroja podľa zmluvy o financovaní a bol naplnený verejný záujem vyjadrený 

v článku 1 ods. 4 tohto memoranda, a to priamo a/alebo prostredníctvom ŠFRB.  

3. Strany memoranda sú pripravené navzájom si poskytnúť súčinnosť a informácie pri 

realizácii špecifického cieľa 4.1 IROP v súvislosti s vykonávaním finančného nástroja 

podľa zmluvy o financovaní, a to na základe požiadavky druhej strany memoranda 

v primeranej lehote plnenia. 

4. Strany memoranda vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto 

memoranda, ani v súvislosti s ním, im nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky.  

 

Článok 3 

Ostatné ustanovenia 

1. Podrobný popis výberu ŠFRB ako subjektu vykonávajúceho finančný nástroj podľa 

článku 1 ods. 1 tohto memoranda predstavuje prílohu č. 6 zmluvy o financovaní.  

2. Strany memoranda sa dohodli, že písomná forma, ktorá je preferovanou formou ich 

vzájomnej komunikácie podľa tohto memoranda, je splnená zaslaním elektronickej 

správy (e-mailu) druhej strane memoranda na e-mailovú adresu uvedenú 

v nasledujúcom odseku tohto článku.  

3. Za účelom zjednodušenia komunikácie si strany memoranda určili kontaktné osoby na 

operatívnu komunikáciu, ktorými sú:  

 za MPRV:  meno a priezvisko: Marek Mitošinka 

pracovné zaradenie: generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho 

rozvoja 

   telefón a e-mail: 02/58317436; marek.mitosinka@land.gov.sk 

 za MDV:  meno a priezvisko: Elena Szolgayová  

pracovné zaradenie: generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a 

mestského rozvoja 

   telefón a e-mail:  02/59494894; elena.szolgayova@mindop.sk 
  

Doručením požiadavky na e-mailovú adresu priradenú podľa tohto odseku 

k pracovnému zaradeniu kontaktnej osobe sa táto požiadavka považuje za doručenú 

strane memoranda. V prípade ak dôjde pri nezmenenom pracovnom zaradení len 

k zmene konkrétnej fyzickej osoby (vrátane e-mailu a telefónu) v tomto pracovnom 

zaradení, takáto zmena nepredstavuje zmenu tohto memoranda a nie je preto potrebné 

vyhotoviť dodatok tohto memoranda. 

4. Strany memoranda sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať akékoľvek zmeny 

v kontaktných údajoch ako aj v kontaktných osobách do 10 pracovných dní odo dňa, 

kedy táto zmena nastala.  
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Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto memorandum je uzavreté a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma 

stranami memoranda.  

2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia trvania zmluvy 

o financovaní.  

3. Strany memoranda uzatvárajú toto memorandum dobrovoľne, na základe svojej 

slobodnej vôle, s vedomím si záväzkov, ktoré tým na seba preberajú a vyhlasujú, že sú 

pripravení ich riadne a včas plniť.  

4. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných 

dodatkov v písomnej forme, na základe súhlasu oboch strán memoranda. Realizácia 

článku 3 ods. 3 tohto memoranda nepredstavuje zmenu tohto memoranda, preto sa 

vykoná len vzájomným odsúhlasením medzi kontaktnými osobami, bez potreby 

vypracovania dodatku podľa tohto článku.  

 

 

V Bratislave, dňa .....................    V Bratislave, dňa ....................... 

 

2
Podpisy strán memoranda:  

 

Za MPRV SR:       Za MDV SR:  

 

 

...................................................    ................................................... 

Gabriela Matečná      Arpád Érsek 

ministerka pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR  minister dopravy a výstavby SR 

 

                                                 
2
 V prípade podpisu splnomocneným zástupcom priložiť rovnopis alebo overené plnomocenstvo 


