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ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

vydáva 
 

 

USMERNENIE č. 3 
 
k 
 

45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku 

 

Zameranie 
Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo 
verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) 

Kód výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-45 

Prioritná os 1 

Špecifický cieľ 1.4.1 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 3 k 45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je rozšírenie okruhu odborne spôsobilých osôb, ktoré sú oprávnené spracovať prílohu č. 10  
žiadosti o poskytnutie nevnáraného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) Energetické environmentálne posúdenie.  

Okruh odborne spôsobilých osôb sa rozširuje o osoby, ktoré majú spôsobilosť podľa § 6 zákona ods. 2 písm.  a) a b) 
zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dôvodom zmeny je akceptácia odbornej kvalifikácie týchto osôb pre vypracovanie prílohy č. 10 ŽoNFP. 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu 
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 spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku. Zmena nie je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého 
zaobchádzania. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č. 3. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. novembra 2019. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, 
ako aj všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté, t.j. nebolo vydané 
rozhodnutie o schválení alebo neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti. 


