
  

  

  

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  

  

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. 1:  13. marec 2019  

Dátum účinnosti usmernenia č. 1:  13. marec 2019  
  



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD  

Cieľom Usmernenia č. 1 k 46. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

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

 

1. upresnenie definície nepovolených podnájomných vzťahov v rámci podmienky poskytnutia 

príspevku č. 21, 

2. precizovanie definície verejného obstarávania, 

3. precizovanie formulácie spôsobu stanovenia výšky výdavkov.  

 

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. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa. 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

 1. Zmena výzvy 

- upresnenie definície nepovolených podnájomných vzťahov - zmena spočíva v presnej 

špecifikácii rozsahu nepovolených podnájomných vzťahov v rámci podmienky poskytnutia 

príspevku č. 21, 

 

2. Zmena prílohy č. 2 Príručka pre žiadateľa  

- precizovanie definície verejného obstarávania vzhľadom k postupom obstarávania 

ustanoveným v rámci časti 1. Formálne náležitosti výzvy,   

- upresnenie definície nepovolených podnájomných vzťahov - zmena spočíva v presnej 

špecifikácii rozsahu nepovolených podnájomných vzťahov v rámci podmienky poskytnutia 

príspevku č. 21, 

- úprava spôsobu preukázania vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v rámci Prílohy 

č. 8 ŽoNFP z dôvodu upresnenia definície nepovolených podnájomných vzťahov, 

- precizovanie spôsobu stanovenia výšky výdavkov na predmet projektu na základe 

vykonaného obstarávania v rámci Prílohy č. 10 ŽoNFP.  

 

 

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 13. marca 2019.  

  
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.  


