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Operačný program Kvalita životného prostredia 

 
v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho 
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USMERNENIE č. 2 
 
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. 2: 26.06.2019 
Dátum účinnosti usmernenia č. 2: 26.06.2019 

 



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom                 
OPKZP-PO4-SC431-2018-48 (ďalej len „usmernenie“) je:  

1. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy; 

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

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

1.1 Úprava Podmienky poskytnutia príspevku č. 16 Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho 
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich 
podaniu ŽoNFP 

Usmernením bol upravený a doplnený spôsob preukázania splnenia podmienky v prípade 
evidencie v zozname vedenom Národným inšpektorátom práce z dôvodu širšieho okruhu porušení, 
ako je stanovené v PPP. 

1.2 Zosúladenie Podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka mať vysporiadané 
majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v Prílohe č. 2 výzvy – 
Príručka pre žiadateľa  

Usmernením bolo zosúladené preukazovanie majetkovo – právnych vzťahov uvedených v Prílohe 
č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa  s Výzvou z dôvodu zrejmej nesprávnosti. 

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 26.06.2019.  

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 prípadnom potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia prílohy, za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými 
týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od doručenia 
písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 

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

