
 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC451-2019-57 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 10 000 000 EUR 

 

Minimálna výška NFP na projekt sa nestanovuje.  
Maximálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR.  

 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov, t. j:  
- osoby zapísané v obchodnom registri alebo  
- osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,  

 
pričom minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP:  
- sú držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti 
- rozvodu tepla alebo  
- výroby a rozvodu tepla,  
alebo  
- majú uvedený predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri  
 

Podporované aktivity v rámci výzvy:  
A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 

Podporené projekty musia splniť aj nasledovné podmienky: 

• projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom 
(ďalej len „CZT“) a súčasne  

• existujúce systémy CZT budú na základe pomoci z poskytnutého NFP po realizácii projektov 
energeticky účinnejšie ako pred realizáciou projektu a súčasne  

• pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu 
primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.  
 

Pod výstavbou sa rozumie  

optimalizácia trasy existujúcich rozvodov tepla, vrátane pripojenia nových odberateľov tepla k existujúcim 

rozvodom alebo prepojenie systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT), s cieľom vytvorenia 

systému CZT, ktorý ako celok bude po realizácii projektu energeticky účinnejší ako pred realizáciou 

projektu. 

 

Pod rozvodom tepla sa rozumie distribučná sieť tepla, vrátane súvisiacich zariadení potrebných na 

distribúciu tepla z výrobných zariadení do priestorov odberateľov najmä potrubí, čerpadiel, 

odovzdávacích/výmenníkových staníc tepla, meracej a riadiacej techniky. 

 



 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OP 
KŽP z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Všetci oprávnení žiadatelia v rámci 

výzvy (Mikropodnik, Malý podnik, 
Stredný podnik, Veľký podnik ) 
 

75 25 

Termín na podanie projektov:                                                          

 
Oprávnené miesta realizácie:  

• celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu Bratislavského kraja 

Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.  

 

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 
▪ nebyť dlžníkom na daniach a poistnom na zdravotnom a sociálnom poistení; 
▪ nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo 

v reštrukturalizácii; 
▪ nesmie byť vedený výkon rozhodnutia; 
▪ nebyť podnikom v ťažkostiach;  
▪ byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu – platí pre žiadateľov s povinnými 

spolufinancovaním; 
▪ žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 

splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení za 
niektorý z definovaných trestných činov;   

▪ nemôže byť právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa osobitného predpisu; 

▪ neporušiť zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP 

▪ nebyť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo 
subjekt v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046 

▪ Pomer tržieb k celkovým aktívam (T/CA) vypočítaného ako podiel tržieb27 a hodnoty celkového 
majetku (suma všetkých aktív) podniku. Minimálne akceptovaná hodnota ukazovateľa je stanovená 
na úrovni 0,03. Pomer celkových aktív k výške celkových oprávnených výdavkov žiadateľa 
(CA/COV) vypočítaného ako podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív) a 

 

31.1.2020 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

30.4.2020 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 3 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  



 

výšky celkových oprávnených výdavkov žiadateľa. Minimálne akceptovaná hodnota ukazovateľa je 
stanovená na úrovni 0,03  
 

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 18 mesiacov a aktivita musí byť ukončená do 

31.12.2023. 

 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 
E-mail: lanakova@octigon.sk 

mailto:lanakova@octigon.sk

