
 

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
 

ako sprostredkovateľský orgán pre  
Operačný program Kvalita životného prostredia 

 
v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho 

orgánu pre  
Operačný program Kvalita životného prostredia 

 
 vydáva 

 
 

USMERNENIE č. 4  
 
k 
 

19. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 

 

Zameranie Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Prioritná os 4 

Špecifický cieľ 4.3.1 

 
 
Dátum vydania usmernenia č. 4: 15.10.2018 
Dátum účinnosti usmernenia č. 4: 15.10.2018 

 



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 4 k 19. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom                 
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnej náležitosti 19. výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva“), a to 
konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.  

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 177 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej 
správy a verejnoprávne ustanovizne a 117 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy) na 214 000 000 
EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 154 000 000 EUR pre 
subjekty územnej samosprávy).    

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „SO pre OP KŽP“) je v 
súlade s § 17 ods. 7 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 príspevku z EŠIF“) oprávnený 
kedykoľvek po zverejnení výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, keďže 
táto predstavuje formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF. 

Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Usmernením sa v texte výzvy na str. 3 v tabuľke s názvom – Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) nahrádza pôvodný text:  

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 177 000 000 EUR. K výške 
zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou 
financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len 
„Stratégia financovania EŠIF“). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je zároveň 
rozdelená v závislosti od kategórie oprávneného žiadateľa nasledovne: 

Kategória oprávnených žiadateľov 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu v rozdelení pre 
jednotlivé typy oprávnených žiadateľov 

Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne 60 000 000 EUR 

Subjekty územnej samosprávy 117 000 000 EUR  

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu 

177 000 000 EUR  

 

nasledovným znením: 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 214 000 000 EUR. K výške 
zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou 
financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len 
„Stratégia financovania EŠIF“). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je zároveň 
rozdelená v závislosti od kategórie oprávneného žiadateľa nasledovne: 

Kategória oprávnených žiadateľov 

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu v rozdelení pre 
jednotlivé typy oprávnených žiadateľov 

Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne 60 000 000 EUR 



Subjekty územnej samosprávy 154 000 000 EUR  

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu 

214 000 000 EUR  

 

Zdôvodnenie zmeny:  

SO pre OP KŽP rozhodol o zvýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu najmä 
z nasledovných dôvodov: 

Na základe objemu žiadaných finančných prostriedkov v žiadostiach o NFP predložených subjektmi územnej 
samosprávy v 1., 2. a 3 hodnotiacom kole je preukázateľný vyšší dopyt zo strany tejto kategórie žiadateľov v 
porovnaní s pôvodne vyčlenenou indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

Cieľom zmeny je optimalizácia využitia alokácie prioritnej osi 4 OP KŽP za účelom efektívneho čerpania 
finančných prostriedkov v rámci OP KŽP s ohľadom na plnenie podmienok výkonnostného rámca1 a pravidiel 
čerpania záväzkov na úrovni OP KŽP. 

Na základe vyššie uvedených dôvodov a v súlade s finančným plánom OP KŽP SO pre OP KŽP navýšil 
indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu v rámci kategórie oprávnených žiadateľov 
subjekty územnej samosprávy o 37 000 000 EUR, t. j. na 154 000 000 (EÚ zdroje), pričom celková výška 
alokácie vyčlenená na výzvu bola navýšená na 214 000 000 EUR (EÚ zdroje). 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy 
zostávajú bezo zmeny. 

Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení, ako aj vo forme so sledovaním vykonaných zmien na 
webovom sídle RO pre OP KŽP www.op-kzp.sk. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15.10.2018. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny 
vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy.  

                                                      
1 Merateľné ukazovatele OP KŽP, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom podpory projektov predložených na základ výzvy sú 

súčasťou výkonnostného rámca OP KŽP.    

 

http://www.op-kzp.sk/

