
 

 

 

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. 1  
 
k 
 

20. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

 

Zameranie Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2017-20 

Prioritná os 4 

Špecifický cieľ 4.5.1 

 
 
Dátum vydania usmernenia č. 1: 30.06.2017 
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 30.06.2017 

 



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 20. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 (ďalej len „usmernenie“) je zmena náležitostí 20. výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 (ďalej len 
„výzva“) vo vzťahu k: 

1. spresneniu spôsobu určenia maximálnej výšky NFP pre projekty generujúce príjem v rámci tejto výzvy, 

2. aktualizácii odkazu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.1 platnú od 1.6.2017, 

ktorá umožňuje posúdenie skupiny podnikov so spoločným zdrojom kontroly na úrovni konsolidovaných 

údajov skupiny týchto podnikov, 

3. úprave podkladov a doplneniu postupu pre vypracovanie záväzného formulára Finančná analýza 

(príloha č. 15 ŽoNFP), 

4. ďalšie upresňujúce zmeny 

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného 
prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 
 

1. výzva, 

2. príručka pre žiadateľa, 

3. záväzný formulár: príloha č. 15 Príručky pre žiadateľa – Finančná analýza. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 
1. Zmena výzvy 

- časť Financovanie projektu – zmena spočíva v došpecifikovaní, že výška príspevku zo zdrojov 

OP KŽP predstavuje tzv. mieru finančnej medzery maximálne však do výšky 85%, s čím tiež 

súvisí, že minimálny podiel spolufinancovanie oprávnených výdavkov žiadateľom je 15%, 

- upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom 

v ťažkostiach – zmena spočíva v aktualizácii odkazu na Inštrukciu k určeniu podniku 

v ťažkostiach verzia 3.1, platná od 1.6.2017, 

- upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 8 Podmienka finančnej spôsobilosti na 

spolufinancovanie projektu – zmena vyvolaná v nadväznosti na zmenu vykonanú v časti 

Financovanie projektu a zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 17, 

- upresnenie a doplnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka oprávnenosti 

výdavkov pre projekty generujúce príjem – zmena spočíva v úprave a doplnení znenia uvedenej 

podmienky z dôvodu upresnenia, že rozhodujúcim pre určenie spolufinancovania oprávnených 

výdavkov projektu zo zdrojov OP KŽP je výpočet tzv. miery finančnej medzery a v zmene 

podkladov pre podrobnosti zohľadňovania tzv. prevádzkového zisku pri výpočte miery finančnej 

medzery. 

 
2. Zmena Príručky pre žiadateľa 



- upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu 

rozhodnutia voči žiadateľovi – zmena spočíva v aktualizácii právnych predpisov, ktoré boli 

zrušené a nahradené novými uplatniteľnými právnymi predpismi, 

- upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom 

v ťažkostiach – zmena spočíva v aktualizácii odkazu na Inštrukciu k určeniu podniku 

v ťažkostiach verzia 3.1, platná od 1.6.2017, 

- upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 8 Podmienka finančnej spôsobilosti na 

spolufinancovanie projektu – zmena vyvolaná v nadväznosti na zmenu podmienky poskytnutia 

príspevku č. 17, 

- upresnenie a doplnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka oprávnenosti 

výdavkov pre projekty generujúce príjem – zmena spočíva v úprave a doplnení znenia uvedenej 

podmienky z dôvodu upresnenia, že rozhodujúcim pre určenie spolufinancovania oprávnených 

výdavkov projektu zo zdrojov OP KŽP je výpočet tzv. miery finančnej medzery a v zmene 

podkladov pre podrobnosti zohľadňovania tzv. prevádzkového zisku pri výpočte miery finančnej 

medzery, 

- upresnenie a doplnenie kapitoly 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, časť 

Príloha č. 7 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach – zmena spočíva v aktualizácii odkazu na 

Inštrukciu k určeniu podniku v ťažkostiach verzia 3.1, platná od 1.6.2017, 

-  upresnenie a doplnenie kapitoly 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, časť 

Príloha č. 15 ŽoNFP – Finančná analýza – doplnenie postupu pre vypracovanie Finančnej 

analýzy. 

 

3. Záväzný formulár: príloha č. 15 Príručky pre žiadateľa – Finančná analýza 

- doplnenie Prílohy č. 15 Príručky pre žiadateľa – Finančná analýza do zoznamu záväzných 

formulárov vybraných príloh ŽoNFP, ktorými je tvorená Príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa 

Vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené formou sledovania vykonaných zmien na príslušných 
miestach webového sídla pre OP KŽP. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30.06.2017. 

 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu 
zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po 
zverejnení tohto usmernenia. Rozdielne od predchádzajúcej vety sa zmena podmienky poskytnutia príspevku 
č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach vzťahuje len na ŽoNFP predložené po zverejnení 
tohto usmernenia. 


