
 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

vydáva 
 

 

USMERNENIE č. 2 
 
k 
 

25. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

 

Zameranie Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia 

Kód výzvy OPKZP-PO1-SC141-2017-25 

Prioritná os 1 

Špecifický cieľ 1.4.1 

 
 
 
 
Dátum vydania usmernenia č. 2: 30. 04. 2018 
Dátum účinnosti usmernenia č. 2: 30. 04. 2018 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 
 
Cieľom Usmernenia č. 2 k 25. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Indikatívna 
výška finančných prostriedkov určených na výzvu sa navyšuje na sumu 37 mil. EUR za zdroj EÚ. 

 

Týmto usmernením riadiaci orgán 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. Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa vrátane 

 
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 
 

1. Zmena výzvy 

1.1. Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane zmeny 
indikatívnej výšky finančných prostriedkov na oprávnené podaktivity  

Usmernením sa v texte výzvy na str. 2 a 3 v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov 

vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov 26 000 000 EUR 

nahrádza novou výškou v sume 37 000 000 EUR. 

Zároveň sa mení rozdelenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé podporované 

podaktivity aktivity C „Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia“ OP KŽP tak, že dochádza k navýšeniu  

indikatívnej výšky finančných prostriedkov na podaktivitu C.4 Podpora modelových výpočtov znečistenia 

ovzdušia a chemických analýz: 

Podaktivity aktivity C OP KŽP** 
Indikatívna výška 

finančných prostriedkov  

C.1  Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality 
ovzdušia vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií ako aj odbornej 
podpory 

18 000 000 EUR 

C.2 Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému, vrátane 
zabezpečenia predkladania správ a informácií v elektronickej podobe povinnými 
osobami; najmä zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek 
na informovanie verejnosti a reportingových povinností 

300 000 EUR 

C.3 Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania 1 125 000 EUR 

C.4 Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz 17 575 000 EUR 

**značenie oprávnenej podaktivity a jej vecné vymedzenie ako je uvedené v podmienke poskytnutia 

príspevku č. 13 

 

RO pre OP KŽP rozhodol o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z 

dôvodu zabezpečenia štandardizovanej komunikačnej infraštruktúry pre potreby vytvárania detailných 

a presných správ, modelov a prognóz za účelom vydávania oznámení a výstrah na ochranu obyvateľstva 

v prípade nepriaznivej kvality ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov. Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu povedie k rozšíreniu 
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siete meraní, ktoré je nevyhnuté uskutočniť s cieľom naplnenia náležitej kvality a rozsahu monitorovania 

a modelovania. 

1.2. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 25 vo vzťahu k maximálnej výške oprávnených 
výdavkov projektu 

V dôsledku zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa mení podmienka 

poskytnutia príspevku č. 25 Maximálna a minimálna výška príspevku tak, že dochádza zvýšeniu 

maximálnej výšky oprávnených výdavkov projektu na 37 mil. EUR. 

2. Zmena prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa 

2.1 Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 25 vo vzťahu k maximálnej výške oprávnených 
výdavkov projektu 

Usmernením sa mení kapitola 3 Podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k podmienke poskytnutia 

príspevku č. 25 Maximálna a minimálna výška príspevku a to vo vzťahu k zvýšeniu maximálnej výšky 

oprávnených výdavkov projektu na 37 mil. EUR ako dôsledok zmeny indikatívnej výšky finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO 
FINANĆNÉHO PRÍSPEVKU 
 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30. 04. 2018. 
 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto 
usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu vydania tohto usmernenia rozhodnuté 
vydaním rozhodnutia o ŽoNFP. 


