Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
IČO: 00002801
konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu
pre Operačný program Kvalita životného prostredia

2018/EŠIF/11994

12.06.2018

ROZHODNUTIE
O PRESKÚMANÍ ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
MIMO ODVOLACIEHO KONANIA Z VLASTNÉHO PODNETU
Štatutárny orgán Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, konajúci v mene a na účet riadiaceho
orgánu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v medziach splnomocnenia
obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa
29.04.2015, ako orgán príslušný na konanie podľa § 24 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) vo veci preskúmania Rozhodnutia o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu (ďalej len
„Rozhodnutie o schválení ŽoNFP“)

Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok

NFP310040H591

Identifikácia žiadateľa

Obec Banské
Banské 320, 094 12 Banské
IČO: 00 332 259

Názov projektu

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ
BUDOVY - BANSKÉ

Kód výzvy/vyzvania

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

rozhodol tak, že v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o EŠIF Rozhodnutie o schválení ŽoNFP
č. 2018/EŠIF/6179-24 zo dňa 04.04.2018
mení
tak, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“)
schvaľuje
s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 121 361,54 Eur (slovom:
jednostodvadsaťjedentisíctristošesťdesiatjeden eur päťdesiatštyri centov), pričom celkové oprávnené
výdavky projektu boli schválené vo výške 127 748,99 Eur (slovom: jednostodvadsaťsedemtisíc
sedemstoštyridsaťosem eur deväťdesiatdeväť centov) a súčasne upravuje Prílohu „Podrobný
položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu“.
RoO/KZP/ver1

Odôvodnenie:
Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) z vlastného podnetu v súlade
s § 24 zákona o EŠIF preskúmala právoplatné Rozhodnutie o schválení ŽoNFP žiadateľa Obec Banské,
so sídlom Banské 320, 094 12 Banské, IČO: 00 332 259 (ďalej len „žiadateľ“).
Preskúmavacie konanie začalo dňa 22.05.2018, t. j. doručením oznámenia štatutárneho orgánu SIEA
o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu žiadateľovi podľa § 24
ods. 4 zákona o EŠIF.
Žiadateľ podal ŽoNFP dňa 28.04.2017. Predmetná ŽoNFP prešla odborným hodnotením a bola
vyhodnotená ako schválená.
SIEA vydala dňa 04.04.2018 pod č. 2018/EŠIF/6179-24 Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekt
„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY – BANSKÉ“, a to tak, že schválila ŽoNFP
s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 121 361,62 Eur (slovom: jednostodvadsať
jedentisíctristošesťdesiatjeden eur šesťdesiatdva centov), pričom celkové oprávnené výdavky
projektu boli schválené vo výške 127 749,07 Eur (slovom: jednostodvadsaťsedemtisíc
sedemstoštyridsaťdeväť eur sedem centov). Neoddeliteľnou súčasťou predmetného Rozhodnutia
o schválení ŽoNFP je aj príloha „Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu“.
Počas procesu zadávania schválených údajov do systému ITMS2014+ bolo zistené, že v Rozhodnutí
o schválení ŽoNFP sú uvedené neoprávnené výdavky v sume 500,00 Eur za výdavok Stála tabuľa,
avšak neoprávnené výdavky sú po kontrole reálne vyššie, nakoľko v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP nie
je uvedený neoprávnený výdavok na energetický audit v sume 276,18 Eur.
V tejto súvislosti boli kontaktovaní odborní hodnotitelia daného projektu, ktorí neoprávnený výdavok
na energetický audit v sume 276,18 Eur neuviedli v Hodnotiacom hárku. Dňa 06.04.2018 bol SIEA zo
strany odborných hodnotiteľov predmetného projektu doručený opravený Hodnotiaci hárok spolu
s upravenou Prílohou č. 11 Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu. Hodnotiteľmi bolo
identifikované prekročenie limitu na priamy výdavok Energetický audit o 276,18 Eur v zmysle Prílohy
č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.
Nakoľko odborní hodnotitelia daného projektu neoprávnený výdavok na energetický autdit neuviedli
v Hodnotiacom hárku, chýbajúce neoprávnené výdavky nie je možné považovať za chybu v písaní,
počítaní ani zrejmú nesprávnosť, ktorú by bolo možné opraviť v súlade 47 ods. 6 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), keďže uvedená skutočnosť má vplyv na zmenu výšky
schválených celkových oprávnených výdavkov a výšku schváleného nenávratného finančného
príspevku, a preto je potrebné zmeniť Rozhodnutie o schválení ŽoNFP a jeho prílohu „Podrobný
položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu“.
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP došlo v písomnom vyhotovení
daného rozhodnutia k chybe v počítaní, po zistení ktorej bola vykonaná oprava v zmysle § 47 ods. 6
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), o čom bol žiadateľ písomne
informovaný.
Po preskúmaní a zhodnotení vlastného podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania, podaného v súlade s § 24 zákona o EŠIF, štatutárny orgán SIEA konštatuje, že vlastný podnet
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je opodstatnený, nakoľko má preukázané,
že odborní hodnotitelia daného projektu neoprávnený výdavok na energetický autdit neuviedli
v Hodnotiacom hárku, chýbajúce neoprávnené výdavky nie je možné považovať za chybu v písaní,
počítaní ani zrejmú nesprávnosť, ktorú by bolo možné opraviť v súlade 47 ods. 6 zákona
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č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) keďže uvedená skutočnosť má vplyv na zmenu
výšky schválených celkových oprávnených výdavkov a výšku schváleného nenávratného finančného
príspevku, a preto bolo potrebné rozhodnúť o zmene Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a jeho prílohy
„Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu“ tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie
byť prekročená.
V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká
nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je
viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť doručením žiadateľovi.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Alexandra Velická, PhD.
generálna riaditeľka SIEA

Príloha:
Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu
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