
 
 

 
 
 

 

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 

 
 
 
 

vyzýva 
 
 

žiadateľa 
 

Slovak Investment Holding, a. s. 

 
na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

 
 

Zameranie 
Vyzvanie na navýšenie alokácie pre finančné 
nástroje OP KŽP 

Kód vyzvania OPKZP-PO4-SC431-2018-FN 

Prioritná os 4 

Špecifický cieľ 4.3.1 
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1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 
budov a v sektore bývania 

Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Schéma štátnej pomoci neuplatňuje sa 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) 

  

Poskytovateľ  

Názov Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „riadiaci orgán“ alebo „RO“). 

Adresa Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

 

Dĺžka trvania vyzvania 

Typ vyzvania Otvorené 

Dátum vyhlásenia 3.12.2018 

Dátum uzavretia Uzavretie vyzvania nastáva: 

 vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie, alebo 

 na základe rozhodnutia SO o uzavretí vyzvania,  

a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvanie 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na toto vyzvanie je 26 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ 
je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 4 588 236 EUR. 

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR vyčlenených na toto vyzvanie je 30 588 236 EUR. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov je určená v súlade s Prílohou č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán 
Zmluvy o financovaní v znení dodatku č. 1 a so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“). 

Financovanie projektu  

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v rámci vyzvania bude realizované v súlade s pravidlami 
stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne: 
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 miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ – 85 % z celkových oprávnených výdavkov; 

 miera spolufinancovania zo zdrojov ŠR – 15 % z celkových oprávnených výdavkov. 

Miesto a spôsob podania ŽoNFP  

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Zároveň žiadateľ predkladá 
formulár ŽoNFP:  

1. prostredníctvom e-schránky1 vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte PDF a podpísaný 
kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou  

alebo  

2. v listinnej podobe v origináli, podpísaný a opečiatkovaný2 žiadateľom na adresu: 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Sekcia implementácie EŠIF 
Odbor riadenia OP 
Bajkalská 27 
827 99 Bratislava 

 

Dokumenty predkladané v listinnej podobe je nevyhnutné  predložiť na vyššie uvedenú adresu SO jedným z nasledovných spôsobov: 

 osobne v pracovné dni v čase 9.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00, 

 doporučenou poštou, 

 kuriérskou službou. 

Žiadosť o NFP sa predkladá v slovenskom jazyku a musí spĺňať požiadavky na formát a na spôsob vypĺňania stanovený 
v Prílohe č. 1 tohto vyzvania.  

Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom  

Listinnou formou na adrese SO:  

Slovenská inovačná a energetická agentúra  
Sekcia implementácie EŠIF  
Odbor riadenia OP  
Bajkalská 27  
827 99 Bratislava  

Elektronickou formou na e-mailovej adrese: esif@siea.gov.sk  

Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 401  

Ďalšie formálne náležitosti 

Identifikácia Zmluvy o financovaní v znení dodatku č. 1:  

Číslo zmluvy: 78/2015/5.1  

Dátum podpisu zmluvy: 29. 4. 2015  

Dátum účinnosti zmluvy: 12. 5. 2015  

                                                      
1 Elektronické úložisko podľa zákona 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. Zasielanie cez e-schránku sa vykonáva priamo z prostredia 
ITMS2014+, ktorý je integrovaný s ústredným portálom verejnej správy, alebo cez webové sídlo www.slovensko.sk „Podania v procese 
implementácie EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 (podania podporované v rámci ITMS2014+)“.  

2  V prípade, že má žiadateľ povinnosť používať pečiatku. 
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Zmluvné strany: Ministerstvo životného prostredia SR; Slovak Investment Holding, a. s.; National Development Fund II., a. s., 

Identifikácia finančného nástroja: Finančný nástroj pre Operačný program Kvalita životného prostredia.  

 

2. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

Na to, aby mohol byť žiadateľovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), musia byť splnené nižšie 
uvedené podmienky poskytnutia príspevku. V rámci každej podmienky poskytnutia príspevku je uvedený opis podmienky 
poskytnutia príspevku a forma, resp. spôsob preukazovania jej splnenia, ak relevantné (formulár žiadosti o NFP, resp. príloha 
žiadosti o NFP). 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 

P.
č. 

Znenie podmienky poskytnutia 
príspevku 

Stručný opis podmienky poskytnutia príspevku 

1 Oprávnený žiadateľ Slovak Investment Holding, a. s. 
Grösslingová 44 
811 09  Bratislava  
IČO: 47 759 097  

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU   

2 Podmienka, že aktivity 
vykonávané v rámci finančného 
nástroja sú vo vecnom súlade 
s oprávnenými aktivitami OP KŽP 

Zameranie finančného nástroja musí byť vo vecnom súlade s oprávnenými 
aktivitami OP KŽP, ktoré sú zároveň zadefinované v Prílohe č. 1 Investičná 
stratégia a podnikateľský plán Zmluvy o financovaní v znení dodatku č. 1. 
V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke 
verejných budov je oprávnený nasledujúci typ aktivity: 
A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov3. 
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne iba tie činnosti, ktoré spadajú 
do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU  

3 Podmienka, že výdavky na 
finančný nástroj sú oprávnené 

Výdavky na finančný nástroj musia byť v súlade s legislatívou EÚ a legislatívou 
SR, ako aj v súlade so Systémom riadenia finančných nástrojov financovaných 
z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém 
riadenia finančných nástrojov“).   

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU  

4 Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom 
území 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.  

Orávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem 
regiónu NUTS II Bratislavský kra, t.j.:  

1.1 Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, 
Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, 
Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Košický 
samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj). 

1.2 Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie 
sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach 

                                                      
3  Podporované budú aj projekty realizované prostredníctvom energetických služieb. 
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(uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: SPÔSOB FINANCOVANIA   

5 Podmienka relevantného 
spôsobu financovania 

Spôsob financovania prijímateľa (prevod tranží) sa bude realizovať v súlade 
s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 
a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 
2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia EŠIF. 

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok (finančné 
nástroje). 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU  

6 Maximálna a minimálna výška 
príspevku 

Maximálna výška príspevku na projekt je uvedená v časti „Indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie“ tohto dokumentu. Žiadateľ nie 
je oprávnený zmeniť výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie. 
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. 

7 Podmienky poskytnutia 
príspevku z hľadiska definovania 
merateľných ukazovateľov 
projektu 

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavných aktivít projektu, 
musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
definovaných v Prílohe č. 2 tohto vyzvania. 

 

3.  DALŠIE INFORMÁCIE K VYZVANIU  

SO, po doručení žiadosti o NFP, postupuje v súlade s Metodickým pokynom č. 1 Koordinačného orgánu pre finančné nástroje 
k technickým aspektom implementácie finančných nástrojov. 

Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytované na základe Zmluvy o financovaní v platnom znení a v súlade 
so Systémom riadenia finančných nástrojov a Systémom finančného riadenia EŠIF. 

 

4. ZMENA A ZRUŠENIE VYZVANIA  

Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí vyzvania (§ 17 ods. 2 zákona 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), 
ako aj jeho príloh, pričom tieto zmeny vrátane zdôvodnenia ich vykonania je povinný vo forme usmernenia k vyzvaniu zverejniť 
na svojom webovom sídle. Zmeny formálnych náležitostí vyzvania, medzi ktoré patrí aj indikatívna výška alokácie finančných 
prostriedkov určených na vyzvanie, je poskytovateľ oprávnený vykonať aj po uzavretí vyzvania. Poskytovateľ v prípade 
vykonania zmien formálnych náležitostí vyzvania posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, 
rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

SO je oprávnený zmeniť vyzvanie do uzavretia vyzvania, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky 
poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní (povolenou zmenou je, napr. zmena formy preukazovania podmienky poskytnutia 
príspevku). SO umožní žiadateľovi v primeranej lehote zmeniť žiadosť o NFP predloženú do termínu zmeny vyzvania. 

V prípade legislatívnych zmien, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku, takáto zmena 
nepredstavuje zmenu vyzvania za predpokladu, že novelizáciou alebo vydaním nového všeobecne záväzného právneho 
predpisu nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia príspevku. SO v takom prípade posudzuje žiadosť o NFP 
podľa aktuálne platného právneho predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti. V prípade, ak 
legislatívne zmeny vyvolajú potrebu zmeny v podmienkach poskytnutia príspevku, SO v nadväznosti na ich posúdenie 
rozhodne o potrebe zmeny alebo zrušenia vyzvania. 

V prípade zmien spojených s predkladaním žiadostí o NFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny v technickom spôsobe 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10235
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10235
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10235
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10235
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vypĺňania jednotlivých častí žiadosti o NFP), takéto zmeny nepredstavujú zmenu vyzvania a o relevantných technických 
postupoch bude SO žiadateľa informovať. 

V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce z potreby úpravy častí 
vyzvania) takéto zmeny nepredstavujú zmenu vyzvania a o vykonaných opravách/úpravách SO informuje žiadateľa zaslaním 
elektronickej informácie o vykonanej zmene. 

Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné financovať 
projekt na základe vyzvania, SO vyzvanie zruší. Žiadosť o NFP predložená do dátumu zrušenia vyzvania, o ktorej SO 
nerozhodol, vráti žiadateľovi alebo o ŽoNFP rozhodne, ak je možné rozhodnúť o ŽoNFP podľa podmienok poskytnutia 
príspevku platných ku dňu predloženia ŽoNFP. 

Pravidlá pre zmenu/zrušenie vyzvania sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré sa vyzvanie odvoláva 
a takéto zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku.  

Zmena vyzvania je realizovaná formou usmernenia k vyzvaniu, ktoré SO zverejňuje na webovom sídle www.op-kzp.sk. 
Zrušenie vyzvania je realizované formou informácie o zrušení vyzvania, ktoré SO zverejňuje na webovom sídle                     
www.op-kzp.sk. Informácie podľa predchádzajúcej vety sú zároveň zverejnené aj na webovom sídle www.siea.sk. 
O zverejnení zmeny/zrušenia vyzvania informuje zároveň SO elektronicky žiadateľa. 

Každé usmernenie k vyzvaniu/informácia o zrušení vyzvania jasným spôsobom identifikuje zmeny vyzvania vrátane 
zdôvodnenia ich vykonania, resp. zdôvodnenie zrušenia vyzvania, ako aj dokumentáciu vyzvania, ktorá je zmenou vyzvania 
dotknutá. SO zverejňuje spolu s usmernením k vyzvaniu aj zmenou dotknuté príslušné dokumenty vyzvania, v ktorých sú 
zmeny vykonané formou sledovania zmien. 

Zmena vyzvania, resp. zrušenie vyzvania je účinné v súlade s informáciou uvedenou v usmernení/informácii o zrušení 
vyzvania, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle www.op-kzp.sk.  

 

5. PRÍLOHY VYZVANIA 

1. Formulár ŽoNFP   

2. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu 

 

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

