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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD                                                                                                                  

Cieľom Usmernenia č. 2 k 61. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 (ďalej len „Usmernenie“) je: 

1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu; 

2. úprava výzvy v nadväznosti na aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, v. 11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“), Operačného programu Kvalita životného prostredia, v. 
12 (ďalej len „OP KŽP“) a ostatnej riadiacej dokumentácie s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho 
nastavenia výzvy; 

3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 3 k Schéme štátnej pomoci na 
podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „SŠP OZE“); 

4. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP; 

5. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU  (v pôvodnom znení) 
Týmto usmernením sa mení:  

1. výzva na predkladanie ŽoNFP 

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP 

3. Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa 

4. formulár Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 10 ŽoNFP – Podklad k stanoveniu investičných výdavkov 

5. formulár Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 12a ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 
(SŠP) 

6. formulár Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 12b ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 
(mimo SŠP) 

7. formulár Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 18 ŽoNFP - Technické a environmentálne ukazovatele 

8. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 
relevantných k HP 

9. Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

10. Príloha č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

11. Príloha č. 6 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení 
dodatku č. 2  

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Úprava časti 1. Formálne náležitosti, aktualizácia príslušnej schémy štátnej pomoci 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu 
využívania obnoviteľných zdrojov energie sa v celej dokumentácii výzvy upravuje odkaz na schému 
štátnej pomoci. 

1.2. Úprava časti 1. Formálne náležitosti výzvy, zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov 



- v súlade s § 17 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF došlo k zmene indikatívnej výšky finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu, (zmena formálnej náležitosti výzvy v zmysle § 17 ods. 2 písm. 
f) zákona o príspevku z EŠIF) z dôvodu vyššieho dopytu zo strany žiadateľov v 1. až 8. hodnotiacom 
kole v porovnaní s pôvodne vyčlenenou sumou 20 000 000 EUR. Indikatívna výška finančných 
prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu sa mení na 25 000 000 EUR. 

1.3. Úprava časti 1. Formálne náležitosti výzvy, aktualizácia Časového harmonogramu konania o 
ŽoNFP 

- v nadväznosti na časovú relevanciu v čase vydania Usmernenia č. 2 dochádza v časti stanovené 
hodnotiace kolá k aktualizácii termínu uzavretia hodnotiacich kôl;  

- v súlade so Systémom riadenia EŠIF bola zrušená povinnosť žiadať o výnimku Centrálny 
koordinačný orgán v prípade predĺženia lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP. 

1.4.  Úprava časti 1. Formálne náležitosti výzvy, časť Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

- z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF došlo k definovaniu spôsobu predloženia ŽoNFP na 
SO prioritne prostredníctvom e-schránky. V prípade technických obmedzení SO akceptuje aj listinné 
predloženie formulára ŽoNFP a príloh ŽoNFP.   

1.5. Úprava časti 1. Formálne náležitosti výzvy, časť Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob 
komunikácie s poskytovateľom 

- z dôvodu úpravy Vzoru CKO č. 7 došlo k doplneniu informácie o informačno-poradenských centrách. 

1.6. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku 

- z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF došlo k úprave informácií týkajúcich sa overovania 
splnenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“).  

1.7. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 1 Právna forma 

- z dôvodu zabezpečenia súladu znenia podmienky s definíciou referenčného účtovného obdobia 
uvedenej v Prílohe č. 4 ŽoNFP došlo k formálnej úprave znenia podmienky, tak že oprávnení 
žiadatelia musia byť účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a musia disponovať 
účtovnými závierkami minimálne za referenčné účtovné obdobie a jemu bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie. Zároveň bol názov Prílohy č. 4 ŽoNFP upravený na „Účtovná 
závierka“ v celej dokumentácii ku výzve. 

1.8.  Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 6 Podmienka zákazu vedenia 
výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

- formálna úprava opisu podmienky, ktorá upresňuje posúdenie PPP pri úhrade dlžnej sumy 
a všetkých trov súvisiacich s výkonom rozhodnutia, ak celková výška vymáhaného nároku za všetky 
exekúcie  alebo iné výkony rozhodnutia presiahla sumu 500 Eur.  

1.9. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 8 Podmienka finančnej 
spôsobilosti spolufinancovania projektu 

- formálna úprava opisu podmienky, ktorá rozširuje rozsah spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa 
o neoprávnené výdavky vyplývajúce z kontrafaktuálneho scenára. 

1.10. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 15 Podmienka oprávnenosti 
aktivít projektu 

- v nadväznosti na aktualizáciu OP KŽP, v. 12 došlo k úprave názvu hlavnej aktivity B špecifického  
cieľa 4.1.1  a následne aj k prečíslovaniu oprávnených podaktivít podporovaných výzvou, pričom 
nedošlo k zmene ich rozsahu.  



1.11. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 18 Podmienky splnenia kritérií 
pre výber projektov  

- z dôvodu zosúladenia so Systémom riadenia EŠIF a za účelom zvýšenia miery transparentnosti sa 
rozširuje opis Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov. Boli doplnené informácie o spôsobe 
hodnotenia v rámci jednotlivých kritérií  pre výber projektov, o spôsobe aplikácie hodnotiacich kritérií, 
ako aj ich bodovania a zohľadnenia usmerňujúcich zásad pre výber projektov. Uvedené doplnenie 
je informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP, resp. zmenu hodnotiacich kritérií. 

1.12. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 22 Podmienka, že výdavky 
projektu sú oprávnené 

- v opise PPP (ako aj v celej dokumentácii výzvy) došlo formou poznámky k zmene uplatniteľnej verzie 
Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka 
k OV pre DOP“) na ktorú sa podmienka odkazuje, z pôvodnej verzie 2.5 na aktuálne platnú verziu 
2.7; 

- v nadväznosti na vypustenie PPP č. 29 Časová oprávnenosť realizácie projektu bola doplnená 
informácia o konečnom termíne časovej oprávnenosti výdavkov (vznik a uhradenie výdavkov 
prijímateľom) do 31. decembra. 2023. 

1.13. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, vypustenie PPP č. 29 Časová oprávnenosť 
realizácie projektu  

- v súlade so Systémom riadenia EŠIF a z dôvodu zabezpečenia riadnej implementácie projektov 
a OP KŽP došlo k odstráneniu PPP č. 29 Časová oprávnenosť realizácie projektu. Podmienky po 
nej nasledujúce boli primerane prečíslované. Informácie o časovej oprávnenosti realizácie projektu 
v nadväznosti na oprávnené výdavky boli primerane doplnené do PPP č. 22 Podmienky, že výdavky 
projektu sú oprávnené. 

1.14. Úprava časti 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve  

- v súlade so Systémom riadenia EŠIF boli upravené postupy spojené s overovaním PPP 
a s uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.15. Úprava časti 5. Zmena a zrušenie výzvy 

- v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF boli doplnené informácie súvisiace so zmenou formálnych 
náležitostí výzvy, ktoré SO zverejňuje formou informácie na  webovom sídle www.op-kzp.sk a 
www.siea.sk;   

- zároveň boli doplnené postupy pri zmene výzvy (inej než zmena formálnych náležitostí výzvy) 
a informácie o spôsobe vykonania zmien výzvy. 

1.16. Úprava časti 6. Prílohy výzvy  

- v nadväznosti na novelizáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) 
č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 došlo k úprave názvu Prílohy č. 5 výzvy na „Informácia pre žiadateľov o 
nenávratný finančný príspevok“. 

1.17. Ďalšie formálne úpravy výzvy 

- s cieľom spresnenia, resp. aktualizácie postupov v zmysle platnej legislatívy došlo k úprave 
formálnych náležitostí výzvy, pričom tieto úpravy nemajú vecný dopad na obsah dokumentu.  

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP  

2.1. Úprava časti 1. Identifikácia žiadateľa 



- zmenou dochádza v bunke č. 18 Platiteľ DPH k doplneniu informácie súvisiacej s oprávnenosťou 
DPH vo vzťahu k predmetu projektu a využívaním výsledkov projektu;  

- v bunke č. 20 Meno a priezvisko štatutára došlo k upozorneniu, že je potrebné tu uvádzať aj osoby 
splnomocnené na zastupovanie žiadateľa v konaní o ŽoNFP, ktoré poskytli informácie na získanie 
Výpisu z registra trestov. 

2.2. Úprava časti 4. Komunikácia vo veci žiadosti  

- v  súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo v rámci časti Poznámka k doplneniu informácie týkajúcej 
sa komunikácie SO so žiadateľom v zmysle platnej legislatívy cez e-schránku.  

2.3. Úprava časti 5. Identifikácia projektu 

- v nadväznosti na bod 1.1 Usmernenia došlo k aktualizácii čísla dodatku k SŠP OZE na verziu č. 3.  

2.4. Úprava časti 7.1. Popis východiskovej situácie 

- za účelom zjednodušenia overovania úplnosti ŽoNFP v rámci administratívneho overovania sa 
v bunke č. 77  Stručný popis projektu dopĺňa požiadavka na identifikáciu príloh ŽoNFP, ktoré žiadateľ 
predkladá v listinnej podobe.  

2.5. Úprava časti 9.1. Aktivity projektu realizované v oprávnenom území 

- v nadväznosti na bod 1.10 Usmernenia došlo v rámci bunky č. 85 Typ aktivity k úprave názvu 
oprávnenej aktivity a aktualizácii číselného označenia jednotlivých podaktivít; 

- v nadväznosti na bod 1.10 Usmernenia došlo v rámci bunky č. 86 Hlavné aktivity projektu k úprave 
názvu hlavnej aktivity. 

2.6. Úprava časti 11. Rozpočet projektu 

- v bunkách č. 128d a 133d došlo k doplneniu pokynov pri vypĺňaní sumy podpoložiek výdavku. 

2.7. Úprava časti 12. Verejné obstarávanie 

- úprava pokynov na vyplnenie v bunkách č. 171, 173-177. 

2.8. Úprava časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 

- v nadväznosti na bod 1.7 Usmernenia bol názov Prílohy č. 4 ŽoNFP upravený na „Účtovná závierka“; 
- v nadväznosti na bod 1.13 Usmernenia bola PPP Časová oprávnenosť realizácie projektu zo 

zoznamu PPP vypustená a PPP nasledujúcej po nej boli primerane prečíslované. 

2.9. Úprava časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

- čestné vyhlásenie k zabezpečenie prevádzky predmetu projektu po jeho obstaraní bolo 
premiestnené do bunky č. 191;  

- v nadväznosti na zmeny pri predkladaní ŽoNFP na SO boli primerane upravené relevantné čestné 
vyhlásenia.  

3. Zmeny v Prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa (ďalej aj „PpŽ“) 

3.1. Formálne úpravy v časti 1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy 

- v nadväznosti na doručovanie ŽoNFP prioritne prostredníctvom e-schránky v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF,  sa primerane upravuje opis doručenia ŽoNFP v rámci pojmov „deň doručenia“ a  
„doručovanie“;  

- zároveň sa dopĺňa a definuje: „deň pracovného pokoja“; 
- aktualizácia zoznamu skratiek v zozname F skratiek a skrátených názvov pojmov. 

3.2. Úpravy v časti 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP 



- v súlade so systémom riadenia EŠIF došlo k úprave postupov zriadenia a aktivácie e-schránky, pri 
predkladaní ŽoNFP do e-schránky;  podmienok  predkladania dokumentácie ŽoNFP v listinnej 
podobe a podmienok doručenia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme. 

3.3. Upresňujúca úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku 

- v rámci overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejných registrov, 
resp. ITMS2014+ zo strany žiadateľa pred predložením ŽoNFP boli upravené postupy v prípade 
nesprávnosti/neúplnosti údajov v súlade so Systémom riadenia EŠIF a aplikačnou praxou. 

3.4. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava preukazovania a overenia 
splnenia PPP č. 1 Právna forma 

- v nadväznosti na bod 1.7 Usmernenia došlo k formálnej úprave popisu formy preukázania a spôsobu 
overenia splnenia PPP, že žiadateľ je účtovnou jednotkou.  

3.5. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava preukazovania a overenia splnenia 
PPP č. 18 Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov  

- v nadväznosti na bod 1.11 Usmernenia došlo k úprave opisu spôsobu preukazovania a overenia 

splnenia podmienky. 

3.6. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 21 Oprávnenosť z hľadiska VO 
na hlavné aktivity projektu 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Jednotnej príručky pre žiadateľov / prijímateľov k procesu 
a kontrole verejného obstarávania / obstarávania vydanou Ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky došlo k úprave dodržiavania postupov pri realizácii VO; 

- zároveň došlo k upresneniu spôsobu overenia splnenia PPP a k úprave upozornenia pre žiadateľa.  

3.7. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, vypustenie PPP č. 29 časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

- v nadväznosti na bod 1.13 Usmernenia došlo k odstráneniu PPP Časová oprávnenosť realizácie 
projektu. Podmienky po nej nasledujúce boli primerane prečíslované.  

3.8. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava popisu Prílohy č. 2 
ŽoNFP - Plnomocenstvo 

- v nadväznosti na § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
bolo v rámci Prílohy č. 2 ŽoNFP umožnené, aby v prípade žiadateľa, ktorým je obec, pri poverení 
zástupcu starostu, žiadateľ predložil písomné poverenie s úradne osvedčeným podpisom starostu; 

- doplnenie poznámky k doručovaniu písomností splnomocnenej osobe a informácie o potrebe 
predloženia splnomocnenia v prípade, ak je ŽoNFP predložená prostredníctvom e-schránky a je 
podpísaná iným ako štatutárnym orgánom žiadateľa.  

3.9. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava opisu Prílohy č. 4 ŽoNFP 
- Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie   

- v nadväznosti na bod 1.7 Usmernenia došlo k úprave názvu Prílohy č. 4 ŽoNFP na „Účtovná 
závierka“ a k formálnej úprave opisu prílohy. 

3.10. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava opisu Prílohy č. 6 ŽoNFP 
Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej 
dokumentácie  

- s cieľom predchádzania nedostatkov pri predkladaní ŽoNFP bol spresnený opis Prílohy č. 6 ŽoNFP 
v tom zmysle, že príslušný program rozvoja obce, resp. VÚC musí zahŕňať obdobie, v ktorom je 
ŽoNFP predkladaná. V prípade, že program rozvoja obce, resp. VÚC bol aktualizovaný, je potrebné 
predložiť aj uznesenie, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva o schválení aktualizácie programu 



rozvoja, pričom aktualizácia musí byť zrealizovaná pred ukončením obdobia, na ktoré bol program 
rozvoja schválený.  

3.11. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava opisu Prílohy č. 16 
ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na 
územia sústavy NATURA 2000 

- z dôvodu zosúladenia s riadiacou dokumentáciou a v nadväznosti na aplikačnú prax bolo do 
predmetnej prílohy k relevantným dokumentom doplnené stanovisko Štátnej ochrany prírody podľa 
§ 65a ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny.  

3.12. Úprava časti 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP  

- v nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v  súlade so Systémom riadenia EŠIF 
došlo k úprave schvaľovacieho procesu ŽoNFP .  

3.13. Úprava časti 4.1.1 Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP  

- v nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF 
došlo k úpravám overenia splnenia podmienok doručenia ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej 
SO. 

3.14. Úprava časti 4.1.2 Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku  

- v nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
došlo k úprave postupov pri výzve žiadateľa na doplnenie požadovaných náležitostí, neúplných 
údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov ak pri overovaní splnenia 
podmienok poskytnutia príspevku vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, resp. ak 
na základe overenia splnenia PPP prostredníctvom ITMS2014+ alebo verejných registrov žiadateľ 
nespĺňa príslušnú PPP. Zároveň boli upresnené postupy na zmeny/úpravy formulára ŽoNFP pri 
výzve na doplnenie ŽoNFP. 

3.15. Úprava časti 4.2.3 Vydávanie rozhodnutí 

- v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k úpravám postupov súvisiacich s vydávaním rozhodnutí 
o ŽoNFP. 

3.16. Úprava časti 4.4.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok) 

- došlo k rozšíreniu spôsobu podania odvolania, ktoré sa podáva písomne a okrem listinnej formy je 
možné ho po novom podať aj elektronicky do e-schránky SO (podpísané kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom 
zodpovednej osoby).  

3.17. Úprava časti 4.4.4 Sťažnosti 

- došlo k rozšíreniu spôsobu podania sťažnosti, ktorú je v prípade písomného podania možné po 
novom podať aj prostredníctvom e-schránky.  

3.18. Úprava časti 5. Zmluva o poskytnutí NFP 

- v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k úprave postupov pri podpisovaní Zmluvy o poskytnutí 
NFP. 

3.19. Ďalšie formálne úpravy 

- v rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náležitostí a vecných nesprávností, pričom 
tieto úpravy nemajú vecný dopad na obsah dokumentu. 



4. Úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 10 ŽoNFP – Podklad k stanoveniu investičných 
výdavkov 

- v nadväznosti na bod 1.10 Usmernenia došlo k úprave názvu oprávnenej aktivity. 

5. Úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 12a ŽoNFP – Podporná dokumentácia 
k oprávnenosti výdavkov (SŠP) 

- v nadväznosti na bod 1.10 Usmernenia došlo k úprave názvu hlavnej aktivity projektu v hárku 
„Podrobný rozpočet projektu-SŠP“; 

- v súlade s riadiacou dokumentáciou došlo k formálnej úprave opisu výpočtu hodnoty Value for 
money v rámci hárku „Value for money“. 

6. Úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 12b ŽoNFP – Podporná dokumentácia 
k oprávnenosti výdavkov (mimo SŠP) 

- v nadväznosti na bod 1.10 Usmernenia došlo k úprave názvu hlavnej aktivity projektu v hárku 
„Podrobný rozpočet projektu“; 

- v súlade s riadiacou dokumentáciou došlo k úprave opisu výpočtu hodnoty Value for money v rámci 
hárku „Value for money“. 

7. Úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 18 ŽoNFP – Technické a environmentálne 
ukazovatele 

- v nadväznosti na bod 1.10 Usmernenia došlo k úprave názvu aktivity B pre špecifický cieľ 4.1.1 
v hárku „Techn. a environm. ukazovatele“ a k úprave pokynov pri vypĺňaní hárku. 

8. Úprava Prílohy č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 
ukazovateľov relevantných k HP 

- v nadväznosti na bod 1.10 Usmernenia došlo k úprave názvu aktivity B pre špecifický cieľ 4.1.1.  

9. Úprava Prílohy č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- v nadväznosti na bod 1.1 Usmernenia bol upravený odkaz na aktuálny dodatok č. 3 k SŠP OZE; 
- v nadväznosti na bod 1.12 Usmernenia bol aktualizovaný odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV 

pre DOP na 2.7. 

10. Úprava Prílohy č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

- v nadväznosti na aktualizáciu vzoru informácie pre žiadateľov o NFP Národným úradom pre OLAF 
bola príloha aktualizovaná. Zároveň bol upravený názov prílohy na „Informácia pre žiadateľov o 
nenávratný finančný príspevok“. 

11. Zmena Prílohy č. 6 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných 
zdrojov energie v znení dodatku č. 3 

- v nadväznosti na bod 1.1 Usmernenia  sa nahrádza pôvodná Príloha č. 6 novou Prílohou č. 6 
„Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 
3“. Aktualizáciou boli vykonané ďalšie formálne zmeny, ktoré sú podrobne uvedené v Dodatku č. 3 
k SŠP OZE, ktorý je zverejnený na stránke https://www.op-kzp.sk/.  

 

Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav 
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto 
usmernením, a to aj formou sledovania zmien.  

 

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


ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Zmeny vykonané týmto usmernením vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti Schémy štátnej pomoci na 
podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 3 sú účinné od 31.12.2021 v súlade s 
§ 7 ods. 10 a 11 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov. 

Všetky ostatné zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 30.09.2021. 

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi po 30.09.2021 a zároveň pred vydaním Usmernenia a 
zmeny vykonané Usmernením majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej 
zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením. Poskytovateľ nebude vyzývať na úpravu ŽoNFP tých 
žiadateľov, ktorí síce predložili neaktualizované dokumenty (prílohy), ale z vecnej a obsahovej stránky je možné 
jednoznačne overiť ich úplnosť (relevantné vo vzťahu k dokumentom (prílohám), pri ktorých boli Usmernením 
vykonané iba formálne úpravy).  

Zmeny vykonané týmto Usmernením nemajú negatívny dopad na uplatňovanie princípu nediskriminácie a 
transparentnosti. 


