
  

  

  

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. 2  
  

k  

  

46. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  

  
 

Zameranie  
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania 

obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch 

Kód výzvy  OPKZP-PO4-SC421-2018-46  

Prioritná os  4  

Špecifický cieľ  4.2.1  

  

  
 

 

Dátum vydania usmernenia č. 2: 04.11.2019   

Dátum účinnosti usmernenia č. 2: 04.11.2019    
  



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD  

Cieľom Usmernenia č. 2 k 46. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 (ďalej len „usmernenie“) je: 

 

1. úprava podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom 

optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy;  

2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon 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 a 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v 

pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene 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 v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“) 

od 1. júla 2019; 

3. úprava výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla; 

4. aktualizácia výzvy s ohľadom na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje 

z dôvodu nadobudnutia účinnosti ich neskorších verzií; 

5. aktualizácia Prílohy č. 6 výzvy z dôvodu nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej 

pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a dodatku č. 1 k Schéme štátnej 

pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a 

6. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy. 

 

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 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 

len „ŽoNFP“) 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa  

4. formulár prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 4 ŽoNFP Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

5. formulár prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 10 ŽoNFP Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

6. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

7. príloha č. 6b výzvy Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov 

energie a prílohy č. 6c Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby 

elektriny a tepla 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Úprava časti 1. Formálne náležitosti 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci 

na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla bolo uvedené doplnené 

do predmetnej časti výzvy.  



1.2. Úprava časti Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

- v nadväznosti na zverejňovanie informácie o aktuálnej disponibilnej (zostávajúcej) 

indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a jej pravidelnom 

aktualizovaní na webovom sídle www.op-kzp.sk, bolo uvedené zosúladené so skutkovým 

stavom a odstránená povinnosť zverejňovania tejto informácie aj na webovom sídle  

www.siea.sk.  

 

1.3. Úprava časti Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP  

- z dôvodu formálneho nedostatku číslovania bolo v texte zosúladené číslo podmienky 

poskytnutia príspevku Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v 

oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

1.4. Spresňujúca úprava  PPP č. 1 Právna forma  

- usmernením bola špecifikovaná povinnosť žiadateľa byť účtovou jednotkou v nadväznosti 

na PPP č. 12 Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a povinnosť 

predloženia/zverejnenia Prílohy č. 2 ŽoNFP Účtovná závierka za referenčné účtovné 

obdobie a Prílohu č. 5 ŽoNFP Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa.   

 

1.5. Spresňujúca úprava PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedených miestne 

príslušným daňovým úradom 

- usmernením bol špecifikovaný pojem „daň“ v súlade so Systémom riadenia EŠIF. 

 

1.6. Spresňujúca úprava PPP č. 12 Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny 

- v nadväznosti na Prílohu č. 5 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa bola 

zosúladená definícia pojmu „tržby“ s predmetnou prílohou.  

 

1.7. Úprava PPP č. 13 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, článok H prvý odsek, písm. b), ktorým 

sa za bod „• využitie vodnej energie;“ vkladá bod: „• využitie slnečnej energie na výrobu 

tepla;“  sa usmernením vo výzve v časti „Negatívne vymedzenie opatrení“ bod c) dopĺňa 

nasledovné: „touto výzvou nebudú podporené projekty zamerané na výstavbu zariadení 

na využitie slnečnej energie na výrobu tepla.“ Predmetné opatrenia je definované z dôvodu 

zachovania rovnakého prístupu a nediskriminácie žiadateľov, ktorí predložili projekty 

v predchádzajúcich hodnotiacich kolách; 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, článok H, písm. c) a dodatku č. 1 k 

Schéme štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, 

článok H, písm. a), ktorým sa pred slovné spojenie „rekonštrukciu a modernizáciu“ vkladá 

text „výstavbu,“ sa usmernením vo výzve v časti „Negatívne vymedzenie opatrení“ bod d) 

dopĺňa nasledovné: „touto výzvou nebudú podporené projekty výstavby energetických 

zariadení.“ Predmetné opatrenia je definované z dôvodu zachovania rovnakého prístupu 

a nediskriminácie žiadateľov, ktorí predložili projekty v predchádzajúcich hodnotiacich 

kolách; 

- v nadväznosti na vyššie uvedené sa primerane upravuje časť Všeobecné pravidlá 
aplikácie SŠP, bod b). 

 

1.8. Formálna úprava v rámci PPP č. 19 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo 

schém štátnej pomoci 

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


- v nadväznosti na zverejnenie dodatkov č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu 

využívania obnoviteľných zdrojov energie a Schéme štátnej pomoci na podporu 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla boli zosúladené čísla, dátumy a 

značky ich zverejnenia v Obchodnom vestníku  

 

1.9. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 

projekty 

- v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 

projekty OP KŽP bola vo výzve upravená verzia dokumentu na 2.2. 

2. Zmena prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP  

2.1. Aktualizácia prílohy 

- v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, verzia 4 bola upravená predmetná príloha.   

2.2. Zmena názvu Prílohy Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov 

- v nadväznosti na novelu zákona o príspevku z EŠIF sa mení názov prílohy „Udelenie 

súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov“ vo všetkých relevantných častiach na 

„Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“, časť 14. Zoznam povinných príloh žiadosti 

o NFP a 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa. 

2.3. Úprava časti 12. Verejné obstarávanie 

- usmernením bol došpecifikovaný pojem „verejné obstarávanie“ z dôvodu jeho 

zjednoznačnenia pre žiadateľa; 

- vzhľadom na stanovenú maximálnu výšku intenzity pomoci, žiadateľ, ktorý nie je verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, 

poskytnutie služieb alebo na uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s predmetom  

projektu, nebude postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola odstránená poznámka pod čiarou 1 a 2 

a došpecifikovaná časť Metóda podľa finančného limitu.  

 

2.4. Doplnenie relevantnej prílohy v časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 

- zosúladenie časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP, PPP Podmienka, že 

žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach s údajmi uvedenými v Prílohe č. 2 výzvy Príručka 

pre žiadateľa, na základe ktorej sa predmetná PPP overuje predložením Prílohy č. 16 

ŽoNFP – Testu podniku v ťažkostiach zo strany žiadateľa. 

2.5. Úprava časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

- zosúladenie časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa s PPP č. 28 Podmienka zákazu 

opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade neukončenia 

schvaľovacieho procesu projektu uvedenou vo výzve a Prílohe č. 2 výzvy Príručka pre 

žiadateľa; 

- odstránenie čestného vyhlásenia, ktorým žiadateľ vyhlasuje, že nie je podnikom 

v ťažkostiach, nakoľko ako súčasť ŽoNFP predkladá Prílohu č. 16 ŽoNFP -  Test podniku 

v ťažkostiach 

3. Zmeny v Prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Upresňujúce úpravy v rámci kapitoly 1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy 

- v súlade so Zákonom o e-Govermente – 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 boli došpecifikované pojmy „deň 

doručenia“, „doručovanie“ a „lehota“. 



3.2. Upresňujúce úpravy a doplňujúce informácie v rámci kapitoly 2.3 Podmienky doručenia 

ŽoNFP 

- v rámci predmetnej časti bol bližšie špecifikovaný dátum doručenia v prípade, ak ŽoNFP 

bola doručená v listinnej forme na adresu SO a aj prostredníctvom e-schránky z dôvodu 

vylúčenia pochybností a zjednoznačnenia. 

3.3. Upresňujúce úpravy a doplňujúce informácie v rámci kapitoly 3 Podmienky poskytnutia 

príspevku 

- z dôvodu vylúčenia pochybností bol v rámci predmetnej časti bližšie špecifikovaný postup 

v prípade nesplnenia PPP, resp. v prípade nemožnosti vykonania overenia PPP vo 

verejných registroch/ITMS2014+. 

3.4. Zosúladenie informácie v rámci PPP č. 1 Právna forma s informáciami uvedenými vo Výzve 

- v nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia bola zosúladená povinnosť žiadateľa byť účtovnou 

jednotkou v súlade  so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a špecifikovaný spôsob preukazovania a overenia PPP. 

 

3.5. Doplnenie informácie v rámci PPP č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 

- v rámci uvedenej PPP boli doplnené informácie pre žiadateľov, ktorí účtujú v systéme 

jednoduchého účtovníctva o predložení účtovnej závierky za posledné dve schválené 

účtovné obdobia (ak nie sú zverejnené v Registri účtovných závierok) a príslušné doklady 

z účtovnej evidencie preukazujúce výšku nákladových úrokov za posledné dve účtovné 

obdobia z dôvodu overenia splnenia predmetnej PPP; 

- v rámci uvedenej prílohy bol doplnený spôsob preukázania splnenia predmetnej PPP 

prostredníctvom  predloženia Prílohy č. 16 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach prioritne 

z dôvodu optimalizácie overenia informácie týkajúcej sa skupiny podnikov. 

3.6. Zmena PPP č. 10 Podmienka, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, 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 nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, ako aj oznam o zmene 

spôsobu overovania bezúhonnosti, zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk, bola v 

opise PPP č. 10 zmenená Príloha č. 4 ŽoNFP Údaje na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov, ktoré budú použité na vyžiadanie výpisu z registra trestov prostredníctvom 

integračnej funkcie ITMS2014+ za účelom overenia tejto PPP a zároveň upravený  

a bližšie špecifikovaný popis PPP. 

 

3.7. Úprava spôsobu overenia PPP č. 11 Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, 

nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu 

účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu 

- v nadväznosti na technické možnosti overenia predmetnej PPP bola odstránená možnosť 

overenia prostredníctvom webového sídla https://oversi.gov.sk. 

 

3.8. Spresňujúca úprava PPP č. 12 Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny 

- v nadväznosti na Prílohu č. 5 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa bola 

zosúladená definícia pojmu „tržby“ s predmetnou prílohou . 

 



3.9. Formálna úprava v rámci PPP č. 19 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo 

schém štátnej pomoci 

- v nadväznosti na zverejnenie dodatkov č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu 

využívania obnoviteľných zdrojov energie a Schéme štátnej pomoci na podporu 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla boli zosúladené čísla, dátumy a 

značky ich zverejnenia v Obchodnom vestníku.  

 

3.10. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 

projekty 

- v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 

projekty OP KŽP bola vo výzve upravená verzia dokumentu na 2.2. 

 

3.11. Úprava spôsobu overenia PPP č. 20 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a 

nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

- v súlade s platným Systémom riadenia EŠIF, verzia 9 bol upravený odkaz na webové sídlo 

Národného inšpektorátu práce pre overenie splnenia PPP. 

 

3.12. Úprava opisu PPP č. 28 Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým 

predmetom projektu v prípade neukončenia schvaľovacieho procesu projektu 

- v rámci predmetnej PPP boli z dôvodu zjednoznačnenia preukázania a splnenia PPP 

doplnené špecifikačné informácie a zosúladené s výzvou a Prílohou č. 1 Výzvy – Formulár 

ŽoNFP. 

 

3.13. Doplnenie informácií v časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

- z dôvodu vylúčenia pochybností a zjednoznačnenia v rámci predmetnej časti boli 

doplnené informácie v prípade vydania dokumentu v elektronickej forme. 

 

3.14. Zmena opisu prílohy č. 2 ŽoNFP Účtovná závierka za referenčné obdobie 

- s cieľom lepšieho overenia údajov vkladaných žiadateľom do testu podniku v ťažkostiach 

bola v kapitole 3.1 v časti opisujúcej prílohu č. 2 ŽoNFP doplnená požiadavka pre 

žiadateľov, ktorí účtujú v systéme jednoduchého účtovníctva predložiť účtovné závierky v 

prípadoch, ak nie sú zverejnené Registri účtovných závierok vrátane príslušných dokladov 

z účtovnej evidencie preukazujúcej výšku nákladových úrokov za posledné dve účtovné 

obdobia.  

 

3.15. Zmena opisu prílohy č. 4 ŽoNFP Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov / Výpis z 

registra trestov 

- v nadväznosti na bod 3.6 Usmernenia bola upravená príloha č. 4 ŽoNFP vrátane popisu 

predkladania predmetnej prílohy. 

 

3.16. Zmena opisu prílohy č. 5 ŽoNFP Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

- v nadväznosti na bod 3.8 Usmernenia bol upravený popis v rámci prílohy č. 5 ŽoNFP.  

 

3.17. Zmena opisu prílohy č. 6 ŽoNFP Energetický audit 

- v rámci predmetnej prílohy bol z dôvodu formálnej nesprávnosti upravený text „výpočet  

úspor primárnych energetických zdrojov pred realizáciou opatrení“ na „výpočet  primárnych 

energetických zdrojov pred realizáciou opatrení“. 

 

 

 

 



3.18. Doplnenie opisu prílohy č. 9 ŽoNFP Povolenie na realizáciu projektu 

- z dôvodu eliminácie chýb v rámci predložených ŽoNFP boli v rámci predmetnej prílohy 

doplnené dôležité informácie týkajúce sa predkladania povolenia na realizáciu projektu 

a došpecifikované dokumenty, ktoré je žiadateľ povinný predložiť. 

 

3.19. Úprava termínu predloženia Prílohy č. 12 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z 

hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP 

- s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy bol v rámci predmetnej prílohy 

upravený hraničný termín jej predloženia a nadobudnutia právoplatnosti ku dňu doplnenia 

chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí 

ŽoNFP. 

 

3.20. Úprava termínu predloženia Prílohy č. 13 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s 

požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 

- s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy bol v rámci predmetnej prílohy 

upravený hraničný termín jej predloženia a nadobudnutia právoplatnosti ku dňu doplnenia 

chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí 

ŽoNFP. 

 

3.21. Doplnenie Prílohy č.  16 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach 

- v nadväznosti na bod 3.5 bola doplnená povinnosť žiadateľa predložiť spolu so ŽoNFP 

Prílohu č. 16 ŽoNFP - Test podniku v ťažkostiach. 

 

3.22. Úprava kapitoly 4. Schvaľovanie ŽoNFP 

- v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF bol upravený termín na vydanie 

rozhodnutí o ŽoNFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní.  

 

3.23. Úprava podkapitoly 4.4.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok) 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF od 1. júla 2019 

sa zo zoznamu rozhodnutí, voči ktorým nie je prípustné odvolanie vypúšťa rozhodnutie 

o neschválení ŽoNFP vydaného len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov 

určených vo výzve a dopĺňa sa rozhodnutie o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na konanie 

a rozhodnutie. Zároveň bola doplnená možnosť v rámci preskúmaného odvolania 

napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť SO na nové konanie a nové rozhodnutie. 

 

3.24. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav 

- doplnenie formálnych štylistických úprav a v rámci časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP bol doplnený text spôsobu predloženia príloh s potrebou ich podpísania 

z dôvodu vylúčenia pochybností. 

 

4. Zmena prílohy č. 4 ŽoNFP Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

- v nadväznosti na novelu zákona o EŠIF, ktorou sa menia podmienky pre získanie výpisu 

z registra trestov, definované v § 47a, sa mení názov prílohy č. 4 ŽoNFP z pôvodného 

„Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpis z registra trestov“ na „Údaje na vyžiadanie výpisu 

z registra trestov“ a primerane sa upravuje obsah tohto záväzného formulára prílohy 

ŽoNFP. Zároveň sa názov záväzného formulára prílohy č. 4 mení v celej dokumentácii 

výzvy. 

 



5. Zmena prílohy č. 10 ŽoNFP Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

- zosúladenie Prílohy č. 10 ŽoNFP Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov s podmienkou 

poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené. Dôvodom 

zmeny je odstránenie zrejmej nesprávnosti vo vzorci v hárku „Rozpočet projektu“, typ 

opatrenia „4. Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a 

environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby 

energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov“ (stĺpec H) 

a odstránenie zrejmej nesprávnosti vo vzorci v stĺpci H, riadok 46 - 55. 

6. Úprava prílohy č. 4 Výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 

projekty OP KŽP bola vo výzve upravená verzia dokumentu na 2.2. 

 

7. Úprava prílohy č. 6b výzvy Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov 

energie a prílohy č. 6c Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby 

elektriny a tepla 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k predmetným schémam boli 

upravené prílohy výzvy. 

 

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 04.11.2019.  

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

usmernenia.  


