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USMERNENIE č. 1  
 
k 
 

36. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 

 

Zameranie 
Výstavba zariadení využívajúcich biomasu 
prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich 
energetických zariadení na báze fosílnych palív 

Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2017-36 

Prioritná os 4 

Špecifický cieľ 4.1.1 

 
 
Dátum vydania usmernenia č. 1: 20.03.2018 
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 20.03.2018 

 



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 36. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom                 
OPKZP-PO4-SC411-2017-36 (ďalej len „usmernenie“) je:  

1. oprava mernej jednotky (MJ) merateľného ukazovateľa s kódom P0290 Počet podnikov, ktorým sa 

poskytuje podpora;   

2. aktualizácia formuláru ŽoNFP v zmysle vydaného vzoru CKO č. 15; 

3. aktualizácia Príručky pre žiadateľa na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych 

a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020. 

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. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, 

2. príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 

relevantných k HP, 

3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, vrátane prílohy č. 19 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 

žiadateľa. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

 
1. Zmena prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

1.1 Aktualizácia Formulára ŽoNFP v zmysle metodického vzoru CKO č. 15 verzia 2 Žiadosť o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

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

 

1.2 Zmena rozsahu povinných príloh ŽoNFP podmienky poskytnutia príspevku č. 11 (vypustenie 

prílohy č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa). 

Zosúladenie časti 14 formulára ŽoNFP Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP k podmienke 

poskytnutia príspevku č. 11 s Príručkou pre žiadateľa. 

 

2. Zmena prílohy č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 

ukazovateľov relevantných k HP 

V súvislosti s aktualizáciou č.13 dokumentu Príloha č. 1 k Metodickému pokynu CKO č. 17, verzia 3 – 

Zdrojová tabuľka, bola vykonaná oprava mernej jednotky (MJ) merateľného ukazovateľa s kódom P0290 

Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora. Oprava MJ pozostáva zo zmeny z pôvodného „počet“ 

na „podniky“. Usmernením sa aktualizuje príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných 

ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP. 

 

3. Zmena prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, vrátane prílohy č. 19 ŽoNFP Súhrnné čestné 

vyhlásenie žiadateľa 

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

Úprava spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 11 Podmienka, že žiadateľ 

ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 



splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný 

čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 

legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 bol 

zmenený spôsob preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku. Všetci žiadatelia 

predkladajú za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku prílohu č. 5 ŽoNFP – 

Výpis z registra trestov fyzickej osoby namiesto prílohy č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie 

žiadateľa. 

 

3.2 Zmena prílohy č. 19 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa: 

V nadväznosti na úpravu spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 11 sa 

vypúšťa nasledovný bod prílohy č. 19 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa: 

„Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani  osoba 

splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní  o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý 

z nasledujúcich trestných činov: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 – § 263 Trestného zákona);  

b) niektorý z trestných činov korupcie (§ 328 –  § 336 Trestného zákona);  

c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 – § 234 Trestného zákona);  

d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 296 Trestného zákona); 

e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona). 

(relevantné pre subjekty ústrednej správy, ostatné subjekty ústrednej správy a subjekty územnej 

samosprávy)“. 

 
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 20.03.2018.  

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/

