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USMERNENIE č. 1  
 
k 
 

35. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 

 

Zameranie 

Podpora v zavádzaní systémov energetického a 
environmentálneho manažérstva vrátane energetických 
auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a 
audit (EMAS) 

Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2017-35 

Prioritná os 4 

Špecifický cieľ 4.4.1 

 
 
Dátum vydania usmernenia č. 3: 28. 02.2018 
Dátum účinnosti usmernenia č. 3: 28.02.2018 

 



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 35. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom                 
OPKZP-PO4-SC441-2017-35 (ďalej len „usmernenie“) je: 

1. doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu“; 

2. upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 13 „Podmienka oprávnenosti aktivít projektu“ a doplnenie 
Prílohy č. 10 Nízkouhlíková stratégia/Koncepcia rozvoja obce v oblasti energetiky/Akčný plán 
udržateľného energetického rozvoja prijatý v rámci Dohovoru primátorov a starostov pre preukázanie 
splnenia uvedenej podmienky; 

3. zosúladenie Príručky pre žiadateľa a Formuláru ŽoNFP s formulárom Výzvy na predkladanie ŽoNFP v zmysle 
bodov 1 a 2 a doplnenie odvolávok na zákony relevantné pre danú výzvu; 

4. aktualizácia formuláru ŽoNFP v zmysle vydaného vzoru CKO č. 15 a doplnenie ŽoNFP, časť 15. Čestné 
vyhlásenia žiadateľa v nadväznosti na podmienky poskytnutia príspevku definované vo výzve. 

 

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 v 
znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku. 
 
DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 
Týmto usmernením sa mení: 
1. Výzva,  
2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, 
3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa. 
 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1a) Doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu“.  

SIEA posúdila s ohľadom na oprávnených žiadateľov (neziskové organizácie) v rámci predmetnej výzvy  a 
v súlade s § 2 zákona o registri partnerov VS relevantnosť zapracovania podmienky poskytnutia príspevku 
týkajúcej sa zápisu do registra partnerov verejného sektora. V nadväznosti na uvedené a v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF bola podmienka doplnená do výzvy. Splnenie podmienky sa preukazuje pred podpisom Zmluvy 
o poskytnutí NFP, čiže nemá vplyv na proces predkladania ŽoNFP. 

1b) Upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 13 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu. 

Úprava výzvy spočíva v došpecifikovaní dokumentov, na ktoré môže nadviazať potreba zavedenia systémov 
energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre 
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), v prípade, že žiadateľ nedisponuje schválenou nízkouhlíkovou 
stratégiou a upresnenie možnosti realizácie Schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 
v nadväznosti na zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva. 

1c) Zmena termínov uzavretia aktuálneho a nasledujúcich hodnotiacich kôl. 

Vzhľadom na zmeny výzvy a relevantných príloh v rozsahu Usmernenia č. 1 sa predĺžil termín uzavretia 
aktuálneho a nasledujúcich hodnotiacich kôl. 

 



2. Zmena prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

2a) Aktualizácia Formulára  ŽoNFP v zmysle metodického vzoru CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku. 

Usmernením sa aktualizuje vzor formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15. 

2b) Doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu“ a s tým súvisiace doplnenie časti 15. Čestné vyhlásenie 
žiadateľa.  

V nadväznosti na doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ do výzvy bola uvedená podmienka doplnená aj do 
Tabuľky 14 Formulára ŽoNFP.  Zároveň do časti 15 Formulára ŽoNFP bolo doplnené čestné vyhlásenie 
žiadateľa, že po schválení žiadosti o NFP (najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO) 
bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

 2c) Doplnenie prílohy č. 10 k ŽoNFP k preukázaniu splnenia podmienky poskytnutia príspevku 
Podmienka oprávnenosti aktivít projektu. 

V nadväznosti na spôsob overovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 13 Podmienka oprávnenosti 
aktivít projektu bola doplnená nová príloha č. 10  Nízkouhlíková stratégia/Koncepcia rozvoja obce v oblasti 
energetiky/Akčný plán udržateľného energetického rozvoja prijatý v rámci Dohovoru primátorov a starostov. 
 

2d) Doplnenie časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.  

V nadväznosti na podmienku poskytnutia príspevku „Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s 
rovnakým predmetom projektu v prípade neukončeniu schvaľovacieho procesu“ bolo doplnené čestné vyhlásenie 
žiadateľa, že predmet projektu v predloženej ŽoNFP nebol RO pre OP KŽP schválený v konaní o inej ŽoNFP a 
zároveň neprebieha na RO pre OP KŽP schvaľovanie ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu, ktoré by nebolo 
ku dňu predloženia tejto ŽoNFP ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP. 

 

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

3a) Doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu“. 

SIEA posúdila s ohľadom na oprávnených žiadateľov (neziskové organizácie) v rámci predmetnej výzvy  a 
v súlade s § 2 zákona o registri partnerov VS relevantnosť zapracovania podmienky poskytnutia príspevku 
týkajúcej sa zápisu do registra partnerov verejného sektora. V nadväznosti na uvedené a v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF bola podmienka doplnená do výzvy. Splnenie podmienky sa preukazuje pred podpisom Zmluvy 
o poskytnutí NFP, čiže nemá vplyv na proces predkladania ŽoNFP. 

3b) Upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 13 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu. 

 Úprava výzvy spočíva v došpecifikovaní dokumentov, na ktoré môže nadviazať potreba zavedenia systémov 
energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre 
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), v prípade, že žiadateľ nedisponuje schválenou nízkouhlíkovou 
stratégiou a upresnenie možnosti realizácie Schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). 

3c) Doplnenie prílohy č. 10 ŽoNFP Nízkouhlíková stratégia/Koncepcia rozvoja obce v oblasti energetiky/ 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja prijatý v rámci Dohovoru primátorov a starostov 
a špecifikovanie spôsobu jej predloženia. 

V nadväznosti na spôsob overovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 13 Podmienka oprávnenosti 
aktivít projektu bola doplnená nová príloha č. 10  Nízkouhlíková stratégia/Koncepcia rozvoja obce v oblasti 
energetiky/Akčný plán udržateľného energetického rozvoja prijatý v rámci Dohovoru primátorov a starostov. 
 
 
 



3d) Doplnenie odvolávky na zákon o registri partnerov VS a odvolávky na zákon o e-Govermente. 

V nadväznosti na doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ bola do časti 1.2 Definície pojmov a použité skratky 
a pojmy doplnená odvolávka na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na inštrukcie k používaniu elektronických schránok pre doručovanie 
písomností bola doplnená odvolávka na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov. 

4. Celá dokumentácia výzvy: 

V celej dokumentácii výzvy bola vykonaná zmena poradových čísiel podmienok poskytnutia príspevku v 
nadväznosti na doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“. 

 
 
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 28.02.2018. 

Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto 
usmernenia. 

 

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

