
                     
 

Oznámenie č. 1 o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy 

Názov Výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov 
(ďalej len ako „Výzva“) 

Kód Výzvy:  02I02-29-V01 

Komponent:  Komponent 2 – Obnova budov 

Reforma/investícia: Investícia 2 - Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov 

Dátum vyhlásenia Výzvy: 30.06.2022 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len ako „vykonávateľ“) oznamuje, že vo vyhlásenej 
Výzve vykonalo nasledovné formálne zmeny podľa § 15 ods. 7 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme 
na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“) (ďalej 
len ako „oznámenie č. 1“):  

1. Výzva 
1.1. Bod 2.1.1, písm. a) – vypúšťajú sa slová „... a oprávneným Žiadateľom“. 
1.2. Bod 3.7.1, názov kapitoly – vypúšťajú sa slová „... a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de 

minimis“. 
1.3. Bod 4.6 – doplnená informácia pre žiadateľa „4.6 Zmena Žiadateľa z dôvodu prevodu správy alebo 

vlastníckeho práva k dotknutej budove 

Zmenu pôvodného Žiadateľa po podaní Žiadosti je oprávnený vykonať pôvodný Žiadateľ alebo 
nástupca Žiadateľa. Takáto zmena musí byť Vykonávateľovi oznámená písomne spolu 
s uvedením nástupcu Žiadateľa a jej prílohou musí byť dohoda medzi pôvodným Žiadateľom 
a nástupcom Žiadateľa o postúpení práv a povinností vo vzťahu k podanej Žiadosti. Túto zmenu 
je možné vykonať do momentu zaslania oznámenia o záveroch posúdenia Žiadosti pôvodného 
žiadateľa Vykonávateľom. 

Nástupca Žiadateľa musí preukázať splnenie podmienok uvedených v bodoch 3.1, 3.2.1 a 3.7.2 
Výzvy a zároveň musí spĺňať podmienky podľa bodu 3.8 Výzvy. V relevantných prípadoch, kedy 
môže charakter činností vykonávaných nástupcom Žiadateľa mať vplyv na vyhodnotenie 
splnenia podmienky uvedenej v bode 3.7.1 Výzvy, môže Vykonávateľ vyzvať nástupcu Žiadateľa 
na preukázanie splnenia tejto podmienky vypracovaním nového testu štátnej pomoci. Nástupca 
Žiadateľa je zároveň povinný preukázať, že je oprávnený Projekt realizovať. 

Ak bola Žiadosť vyhodnotená ako úplná, zmena pôvodného Žiadateľa nemá vplyv na poradie 
Žiadostí, nakoľko sa na základe tejto zmeny vyhodnocuje splnenie podmienok poskytnutia 
príspevku rovnako ako by tomu bolo pri pôvodnom Žiadateľovi. 

Zmenu pôvodného Žiadateľa, po zaslaní oznámenia o záveroch posúdenia Žiadosti 
Vykonávateľom, nie je možné vykonať a je potrebné, aby nástupca Žiadateľa podal novú Žiadosť. 

Prevod a prechod práv a povinností Prijímateľa po podpise zmluvy o PPM je upravený v čl. 8 
Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o PPM.“. 

1.4. Celý dokument – aktualizované internetové odkazy. 

2. Príloha č. 1 Výzvy 
2.1. Úvod – doplnenie poľa „Pečiatka podateľne vykonávateľa“. 
2.2. Bod 1. Identifikačné údaje žiadateľa – vypúšťa sa riadok a slová „Názov Banky“. 
2.3. Bod 4.1 – na konci časti sa pridáva samostatný riadok s názvom „Dokumentácia“. 
2.4. Bod 4.2 – na konci časti sa pridáva samostatný riadok s názvom „Dokumentácia“. 
2.5. Bod 9. Zoznam príloh k žiadosti: názvy príloh č. 1., č. 2., č. 3., č. 10. a č. 11., - dopĺňa sa veta „Doklad sa 

predkladá v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.“. 
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2.6. Bod 9. Zoznam príloh k žiadosti: názov prílohy č. 7. – dopĺňajú sa slová „... v rozsahu podľa prílohy č. 5 
Výzvy.“. 

2.7. Bod 9. Zoznam príloh k žiadosti: názov prílohy č. 8. – text sa mení nasledovne „8. Projektové energetické 
hodnotenie budovy po realizácii Projektu (nový stav) v rozsahu podľa prílohy č. 5 Výzvy alebo ak je 
predmetom ukončená stavba, tak Energetický certifikát budovy vrátane správy k energetickému 
certifikátu (nový stav)“. 

3. Príloha č. 2 Výzvy 
3.1. Celý dokument – oprava štylistických a gramatických chýb, aktualizovanie číslovania bodov alebo 

odsekov. 

4. Príloha č. 1 prílohy č. 2 Výzvy 
4.1. Celý dokument – oprava štylistických a gramatických chýb, aktualizovanie číslovania bodov alebo 

odsekov. 
4.2. Článok 1., bod 2, pojem Ukončenie vecnej realizácie Projektu, písm. b) ods. i. – text sa mení nasledovne 

„predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu 
mať vplyv na funkčnosť a zároveň energetického certifikátu budovy vrátane správy k energetickému 
certifikátu“. 

4.3. Článok 10., bod 3., písm. a., sa druhá veta odstraňuje a nahradzuje sa novou vetou nasledovne – 
„V prípade zmeny alebo skutočnosti, ktorá nemá vplyv na znenie Zmluvy, Prijímateľ Vykonávateľovi 
takúto zmenu alebo skutočnosť oznámi v súlade s ods. 5.1 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu; v tomto prípade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje“. 

4.4. Článok 17b., bod 2., text sa na konci vety dopĺňa -  „,ktorý odsúhlasí Vykonávateľ“. 
4.5. V Článku 17b., sa na konci vkladá nový bod 15. – „Ak Prijímateľ identifikuje potrebu zmien, ktoré majú 

vplyv na Časový a finančný harmonogram Realizácie Projektu, je povinný predložiť bezodkladne nový 
Časový a finančný harmonogram Realizácie Projektu so zdôvodnením zmien na odsúhlasenie 
Vykonávateľovi“. 

5. Príloha č. 3 Výzvy 
5.1. Bod 3 – na konci odrážky „výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, resp. nadstavbu alebo 

prístavbu existujúcej budovy“ sa dopĺňa poznámka pod čiarou v znení „Box 3 Metodickej príručky k 
výstavbe a obnove budov, ktorá tvorí prílohu č. 3.1 – 4 Systému implementácie plánu obnovy a odolnosti 
SR dostupnej na webe https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/“. 

5.2. Bod 4.2.4.2, bod 2 – vypúšťa sa veta „je nový svetelný zdroj využívajúci LED technológiu zatriedený 
v triede energetickej účinnosti, ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti7). 

6. Príloha č. 5 Výzvy 
6.1. Celý dokument – aktualizované číslovanie príloh a aktualizovaný internetový odkaz v poznámke 

pod čiarou č. 1). 
6.2. Bod 1, prvý odsek – text prvej vety sa mení nasledovne „Projektová dokumentácia obnovy budovy sa 

predkladá v origináli alebo úradne osvedčenej kópii v listinnej podobe, pričom ide o dokumentáciu, ktorá 
bola overená stavebným úradom.“. 

6.3. Bod 1.4 – doplnená veta „Uvedený dokument nie je povinnou prílohou k projektovej dokumentácii, ak sa 
však realizuje, tak môže byť započítaný do oprávnených výdavkov.“. 

6.4. Bod 1.5.1, za prvý odsek sa vkladá podnadpis „Projektové energetické hodnotenie budovy pred 
realizáciou Projektu v prípade realizácie prístavby alebo nadstavby“. 

6.5. Bod 1.5.1, piaty odsek – vypúšťa sa celý odsek „V prípade zateplenia pôvodne nevyužívaného 
podkrovia... ... v súlade s predchádzajúcim odsekom.“. 

6.6. Bod 2, druhý odsek – text sa mení nasledovne „Rozpočet sa popri listinnej podobe overenej 
Žiadateľom/Prijímateľom a zhotoviteľom predkladá zároveň aj na dátovom nosiči v elektronickej verzii 
vo formáte xlsx.“. 

Ostatné formálne náležitosti a podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu stanovené vo Výzve ostávajú 

nezmenené. 

Z dôvodu právnej istoty žiadateľov sa zmeny v bode 2.5 uplatňujú odo dňa zverejnenia zmien na webovom sídle 

vykonávateľa. Ostatné formálne zmeny sa z dôvodu zjednotenia prístupu k overeniu formálnych náležitostí žiadostí 

uplatnia retroaktívne odo dňa vyhlásenia výzvy vrátane predložených žiadostí. Tieto zmeny nevyvolajú zmeny 

v posudzovaní už predložených žiadostí. 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty
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Konsolidované znenie Výzvy bude v zmysle § 15 ods. 2 zákona o mechanizme zverejnené na webovom sídle 

vykonávateľa spolu s oznámením č. 1. 

Prílohy 

1. Výzva v znení oznámenia č. 1 
2. Príloha č. 1 Výzvy v znení oznámenia č. 1 
3. Príloha č. 2 Výzvy v znení oznámenia č. 1 
4. Príloha č. 1 prílohy č. 2 Výzvy v znení oznámenia č. 1 
5. Príloha č. 3 Výzvy v znení oznámenia č. 1 
6. Príloha č. 5 Výzvy v znení oznámenia č. 1 


