
 

 

 

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. 1 
 
k 
 

48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 

 

Zameranie Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48 

Prioritná os 4 

Špecifický cieľ 4.3.1 

 
 
Dátum vydania usmernenia č. 1: 18.03.2019 
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 18.03.2019 

 



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom                 
OPKZP-PO4-SC431-2018-48 (ďalej len „usmernenie“) je:  

 

1. zosúladenie spôsobu predkladania Prílohy č. 9 ŽoNFP Energetický audit s kapitolou 2 Vypracovanie 

a predloženie ŽoNFP v Prílohe č. 2 Výzvy Príručka pre žiadateľa 

2. formálna úprava Prílohy č. 6 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, hárok Podrobný 
rozpočet projektu 

3. formálna úprava Prílohy č. 8 Technické a environmentálne ukazovatele, časť Prehľad o spotrebe 
energie pred realizáciou projektu.  

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. 2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 

2. Príloha č. 6 Príručky pre žiadateľa (záväzné formuláre) - Podporná dokumentácia k oprávnenosti 

výdavkov v znení Usmernenia č. 1 

3. Príloha č. 8 Príručky pre žiadateľa (záväzné formuláre) – Technické a environmentálne ukazovatele 

v znení Usmernenia č. 1. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zosúladenie spôsobu predkladania Prílohy č. 9 ŽoNFP Energetický audit s kapitolou 2 

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP v Prílohe č. 2 Výzvy Príručka pre žiadateľa 

Z dôvodu zosúladenia spôsobu predkladania príloh, uvedeného v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa, 

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP, v rámci ktorého žiadateľ predkladá všetky prílohy elektronicky 

prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (s výnimkou tých, ktoré z technických príčin nie je možné 

predložiť elektronicky), upravuje sa spôsob predloženia Prílohy č. 9 ŽoNFP Energetický audit v kapitole 

3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, časť Predloženie prílohy cez ITMS2014+, 

v nasledujúcom znení: „Sken originálu (vo formáte PDF) cez ITMS2014+.“ 

  

2. Úpravy prílohy č. 6 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

Z dôvodu nesprávneho definovania vzorca, upravuje sa vzorec v kategórii Hlavná aktivita projektu – 

Zníženie energetickej náročnosti budovy 1/budov ..., časť „Ostatné“ (bunka F38 – H38) a v nadväznosti 

na vykonanú zmenu upravuje sa aj bunka F48 - H48. 

 

V časti „Podporné aktivity projektu“ sa upravuje znenie bunky E52 na „Celková cena práce/resp. cena v 

[EUR]“ a upravuje sa vzorec v bunke G61. 

 

3. Úprava prílohy č. 8 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele  



Doplňuje sa znenie roletového menu hárku „Budova 1“ až „Budova 5“ v časti Príloha č. 9 ŽoNFP – 

Energetický audit, bunka  D44 - D48 v rozsahu odstránenia zrejmej nesprávnosti, nakoľko nebolo 

definované roletové menu a legenda k vyplneniu hárku „Budova 1“ až „Budova 5“. 

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 18.03.2019.  

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

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu 
zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po 
zverejnení tohto usmernenia. Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na SO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti 
tohto usmernenia a ktorých sa týka zmena podľa tohto odseku, SO pre OP KŽP informuje dotknutých žiadateľov 
o potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia prílohy, za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto 
usmernením.  

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

