
Oprávnenosť aktivít 

1. Je možné s využitím NFP realizovať obnovu plášťa budovy ako celku, ak nebude využitie celého 

priestoru zodpovedať základným technickým a priestorovým parametrom výzvy podľa prílohy č. 

11 – teda že plocha bude väčšia a KC bude obsahovať posilňovňu? NFP by bol žiadaný len vo 

výške zodpovedajúcej benchmarku na plochu priestorov, ktoré budú zodpovedať štandardom 

vybavenia KC podľa prílohy č. 11 výzvy – teda klubovňu, kanceláriu a WC ako základné vybavenie 

KC (do 150m2). 

Áno, je možné realizovať obnovu plášťa celej budovy, s tým, že za oprávnené výdavky budú 

považované len tie, ktoré sú použité na obnovu plášťa v zmysle technických a priestorových 

parametrov podľa prílohy č. 11 výzvy.  

Všetky priestory musia v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 11 výzvy, v časti 6. rámcové 

požiadavky na priestory a vybavenie komunitného centra. Posilňovňu je možné považovať za ďalší 

vhodný priestor nevyhnutný pre rozvoj komunity, avšak služby posilňovne musia byť poskytované 

bezodplatne. Priestory realizované projektom musia byť prevádzkované žiadateľom/prijímateľom, 

alebo osobou poskytujúcou sociálne služby v KC na základe právneho vzťahu so 

žiadateľom/prijímateľom.  

Rámcové požiadavky na priestory stanovuje plán komunitného centra vypracovaný zriaďovateľom 

komunitného centra, ktorý v tomto prípade musí obsahovať aj posilňovňu.  

 

Zároveň v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 22 uvedenej v prílohe č. 9 výzvy:  

„V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektov komunitných centier budú podporené projekty 

uplatňujúce minimálne požiadavky na zníženie primárnej spotreby energie v renovovaných 

verejných budovách v zmysle požiadaviek uvedených v kritériách OP ĽZ.  

Požadovaná úspora energie je na úrovni minimálne 12,5 kWh/(m2.rok), pričom všetky stavebné 

konštrukcie a technické systémy, ktoré sú predmetom projektu musia spĺňať minimálne 

požiadavky na energeticky úsporné budovy.  

V prípade typov aktivít A a B, ak projekt spĺňa definíciu významne obnovenej budovy, musí žiadateľ 

spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ktoré sú tam uvedené.“ 

 

Bližšie informácie k uvedenej podmienke vrátane vysvetľujúcich poznámok pod čiarou si pozrite 

priamo v prílohe č. 9 výzvy „Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane 

popisu povinných príloh ŽoNFP“. 

 


