
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

vyzýva 
 

 
 
 
 

žiadateľa 
 

SZRB Asset Management, a.s.  
 

na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

 
 

Názov vyzvania  Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP 

Kód vyzvania OPKZP-PO1-SC111-2016-FN 

Prioritná os 1 

Špecifický cieľ 1.1.1 
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1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry 

Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Schéma štátnej pomoci Neuplatňuje sa 

Fond Kohézny fond 

  

Poskytovateľ  

Názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
(ďalej aj „riadiaci orgán“ alebo „RO pre OP KŽP“) 

Adresa Námestie Ľ. Štúra 1  
812 35  Bratislava 

 

Dĺžka trvania vyzvania 

Typ vyzvania Otvorené 

Dátum vyhlásenia 22. január 2016 

Dátum uzavretia Uzavretie vyzvania nastáva:  

 vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie, alebo  

 na základe rozhodnutia RO pre OP KŽP o uzavretí vyzvania,  

a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie  

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na toto vyzvanie je 57 011 064 EUR. K výške zdrojov EÚ je 
vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 10 060 776 EUR.   

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR vyčlenených na toto vyzvanie je 67 071 840 EUR.    

Indikatívna výška finančných prostriedkov je určená v súlade s Prílohou č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán Zmluvy 
o financovaní a so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 
(ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).   
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Financovanie projektu  

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v rámci vyzvania bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v 
platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:  

 miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ - 85 % z celkových oprávnených výdavkov, 

 miera spolufinancovania zo zdrojov ŠR - 15 % z celkových oprávnených výdavkov.    

Miera spolufinancovania zo zdrojov štátneho rozpočtu uvedená vyššie sa môže znížiť v závislosti od výšky zapojenia súkromných 
zdrojov do implementácie finančných nástrojov (v zmysle článku 3.3 Zmluvy o financovaní). 

Miesto a spôsob podania ŽoNFP  

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, ako aj v písomnej forme 
podpísanej oprávnenou osobou v 1 origináli a 1 kópii na adresu RO pre OP KŽP:  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Odbor posudzovania projektov 
Karloveská 2 
841 04 Bratislava                                                                                                                                                                            

Žiadosť o NFP v písomnej forme je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu RO pre OP KŽP jedným z nasledovných 
spôsobov: 
- osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00, 
- doporučenou poštou, 
- kuriérskou službou. 

Žiadosť o NFP musí byť: 
1. odoslaná prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, 
2. doručená v písomnej forme1 na RO pre OP KŽP v pevnom, uzavretom, nepoškodenom a nepriehľadnom obale, na ktorom 

budú uvedené nasledovné údaje: 

a) kód písomného vyzvania, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2016-FN, 

b) názov a adresa žiadateľa o NFP, 

c) názov a adresa RO pre OP KŽP, 

d) názov projektu, 

e) kód Žiadosti o NFP vygenerovaný ITMS2014+ (13 miestny kód), 

f) nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“, 
3. zviazaná v hrebeňovej, tepelnej alebo inej mechanickej väzbe. 

 
Originál žiadosti o NFP žiadateľ viditeľne označí nápisom „Originál“. Kópiu žiadosti o NFP žiadateľ viditeľne označí nápisom „Kópia ŽoNFP“. 
Kópia žiadosti o NFP nemusí byť úrade osvedčená, avšak musí byť totožná s originálom žiadosti o NFP (t.j. žiadateľ z originálu vytvorí 
identickú kópiu).  

Žiadosť o NFP sa predkladá v slovenskom jazyku za každú prioritnú os a finančný nástroj zvlášť. Žiadosť o NFP musí spĺňať 
požiadavky na formát a na spôsob vypĺňania stanovený v Prílohe č. 1 tohto vyzvania. Technicko-organizačné inštrukcie 
k vypracovaniu a predloženiu žiadostí o NFP sú uvedené v Metodickom pokyne Koordinačného orgánu pre finančné nástroje č. 1 
k technickým aspektom implementácie finančných nástrojov. 

  

                                                      
1 žiadateľ vytlačí vyplnenú ŽoNFP z verejnej časti ITMS2014+ 
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Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom  

Písomnou formou na adrese RO pre OP KŽP: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Karloveská 2 
841 04 Bratislava 

Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk 

Telefonicky na telefónnom čísle: +421 906 314 282 

Ďalšie formálne náležitosti 

Identifikácia Zmluvy o financovaní: 

Číslo zmluvy: 78/2015/5.1 
Dátum podpisu zmluvy: 29.04.2015 
Dátum účinnosti zmluvy: 12.05.2015 
Zmluvné strany: Ministerstvo životného prostredia SR 
                           SZRB Asset Management, a.s. 
                           Slovak Investment Holding, a.s.    

Identifikácia finančného nástroja: 

Finančný nástroj pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

 

2. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

Na to, aby mohol byť žiadateľovi poskytnutý NFP, musia byť splnené nižšie uvedené podmienky poskytnutia príspevku. 

V rámci každej podmienky poskytnutia príspevku je uvedený popis podmienky poskytnutia príspevku a forma, resp. spôsob 
preukazovania jej splnenia, ak relevantné (formulár žiadosti o NFP, resp. príloha žiadosti o NFP). 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA  

P.č. 
Znenie podmienky poskytnutia 
príspevku 

Stručný popis podmienky poskytnutia príspevku 

1 Oprávnený žiadateľ SZRB Asset Management, a.s. 
Vazovova 2 
811 07  Bratislava 
IČO: 47 759 097 

Forma preukázania:   
 Formulár  Žiadosti o NFP – tab. č. 1. Identifikácia žiadateľa 

Bez osobitnej prílohy. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU  

2 Podmienka, že aktivity vykonávané 
v rámci finančného nástroja sú vo 
vecnom súlade s oprávnenými 
aktivitami OP KŽP 

Zameranie finančného nástroja musí byť vo vecnom súlade s oprávnenými 
aktivitami OP KŽP, ktoré sú zároveň zadefinované v Prílohe č. 1 Investičná 
stratégia a podnikateľský plán Zmluvy o financovaní.  

V rámci špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov sú oprávnené tieto aktivity:  

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na 

mailto:vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk
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recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného 
zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov  

C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov 

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne iba tie činnosti, ktoré spadajú do 
vyššie definovaného rámci oprávnených aktivít.  

Forma preukázania: 
Formulár Žiadosti o NFP – tab. 7. Popis projektu 

Bez osobitnej prílohy. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU  

3 Podmienka, že výdavky na 
finančný nástroj sú oprávnené  

Výdavky na finančný nástroj musia byť v súlade s legislatívou EÚ a legislatívou SR, 
ako aj v súlade so Systémom riadenia finančných nástrojov financovaných 
z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskeho 
sociálneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len Systém riadenia 
finančných nástrojov). 

Forma preukázania: 
Formulár Žiadosti o NFP – tab. 11. Rozpočet projektu 

Bez osobitnej prílohy. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU  

4 Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom území 

Pre toto vyzvanie je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie 
Slovenskej republiky (celý región NUTS I).  

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre posúdenie, či sa 
projekt bude realizovať na oprávnenom území, je rozhodujúce miesto realizácie 
projektu a nie miesto sídla žiadateľa. 

Forma preukázania: 
Formulár Žiadosti o NFP – tab. 6. Miesto realizácie projektu 

Bez osobitnej prílohy. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: SPÔSOB FINANCOVANIA   

5 Podmienka spôsobu financovania Spôsob financovania prijímateľa (prevod tranží) sa bude realizovať v súlade 
s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 
a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 
(ďalej len „Systém finančného riadenia EŠIF), ktorý je zverejnený na 
www.finance.gov.sk.  

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok (finančné 
nástroje). 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU  

6 Maximálna a minimálna výška 
príspevku 

Maximálna výška príspevku na projekt je uvedená v časti „Výška finančných 
prostriedkov vyčlenených na vyzvanie“ tohto dokumentu. Žiadateľ nie je oprávnený 
zmeniť výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie. Minimálna výška 
príspevku na projekt sa nestanovuje.   

Forma preukázania: 
Formulár Žiadosti o NFP – tab. 11. Rozpočet projektu 

Bez osobitnej prílohy. 

http://www.finance.gov.sk/
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7 Podmienka vo vzťahu k dĺžke 
realizácie projektu 

V rámci vyzvania nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie 
projektu. Obdobie oprávnenosti realizácie projektu začína plynúť od 29.04.2015 
(dátum podpisu Zmluvy o financovaní) a končí 31.12.2023 v súlade s čl. 10, ods. 
10.1 Zmluvy o financovaní, s výnimkou ustanovení o monitorovacích povinnostiach, 
audite a iných vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia2, ktoré končia najneskôr 
uplynutím ôsmeho roku od ukončenia obdobia oprávnenosti OP KŽP.  

Forma preukázania: 
Formulár Žiadosti o NFP – tab. 9. Harmonogram realizácie aktivít 

Bez osobitnej prílohy. 

8 Podmienka definovania 
merateľných ukazovateľov 
projektu 

 

 

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, sú 
kvantifikované prostredníctvom povinných merateľných ukazovateľov v Prílohe č. 2 
tohto vyzvania.  

Forma preukázania: 
Formulár Žiadosti o NFP – tab. 10. Aktivity projektu a očakávané merateľné 
ukazovatele 

Bez osobitnej prílohy. 

 

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE K VYZVANIU 

RO pre OP KŽP, po doručení písomnej formy žiadosti o NFP, postupuje v súlade s Metodickým pokynom č. 1 Koordinačného 
orgánu pre finančné nástroje k technickým aspektom implementácie finančných nástrojov.  

Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytované na základe Zmluvy o financovaní a v súlade so Systémom riadenia 
finančných nástrojov a Systémom finančného riadenia EŠIF, ktoré sú zverejnené na www.finance.gov.sk. 

 

4. ZMENA A ZRUŠENIE VYZVANIA 

RO pre OP KŽP je oprávnený zmeniť vyzvanie do uzavretia vyzvania, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky 
poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní (povolenou zmenou je, napr. zmena formy preukazovania podmienky poskytnutia 
príspevku). RO pre OP KŽP umožní žiadateľovi v primeranej lehote zmeniť žiadosť o NFP predloženú do termínu zmeny vyzvania.   

V prípade legislatívnych zmien, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku, takáto zmena 
nepredstavuje zmenu vyzvania za predpokladu, že novelizáciou alebo vydaním nového všeobecne záväzného právneho predpisu 
nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia príspevku. RO pre OP KŽP v takom prípade posudzuje žiadosť o NFP 
podľa aktuálne platného právneho predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti. V prípade, ak 
legislatívne zmeny vyvolajú potrebu zmeny v podmienkach poskytnutia príspevku, RO pre OP KŽP v nadväznosti na ich posúdenie 
rozhodne o potrebe zmeny alebo zrušenia vyzvania.  

V prípade zmien spojených s predkladaním žiadostí o NFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny v technickom spôsobe 
vypĺňania jednotlivých častí žiadosti o NFP), takéto zmeny nepredstavujú zmenu vyzvania a o relevantných technických postupoch 
bude RO pre OP KŽP žiadateľa informovať.  

V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce z potreby úpravy častí 
vyzvania) takéto zmeny nepredstavujú zmenu vyzvania a o vykonaných opravách/úpravách RO pre OP KŽP informuje žiadateľa 
zaslaním elektronickej informácie o vykonanej zmene. 

Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné financovať projekt 
na základe vyzvania, RO pre OP KŽP vyzvanie zruší. Žiadosť o NFP predložená do dátumu zrušenia vyzvania, o ktorej RO pre  
OP KŽP nerozhodol, vráti žiadateľovi alebo o ŽoNFP rozhodne, ak je možné rozhodnúť o ŽoNFP podľa podmienok poskytnutia 

                                                      
2 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka, Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým 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  

http://www.finance.gov.sk/
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príspevku platných ku dňu predloženia ŽoNFP.  

Pravidlá pre zmenu/zrušenie vyzvania sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré sa vyzvanie odvoláva a takéto 
zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

5. PRÍLOHY VYZVANIA 

1. Formulár žiadosti o NFP   

2. Zoznam merateľných ukazovateľov (vrátane cieľových hodnôt)  

 


