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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD                                                                                                                  

Cieľom Usmernenia č. 3 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 najmä: 

1. aktualizácia výzvy na základe aktuálnej verzie Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na 
programové obdobie 2014 – 2020, verzia 12 (ďalej len „Systém riadenia“); 

2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“); 

3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní (ďalej len „zákon o VO“); 

4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov 
k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 (ďalej len „Jednotná príručka“); 

5. úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) a spôsobu preukazovania a 
overenia ich splnenia s cieľom optimalizácie výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre 
žiadateľov; 

6. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“); 

7. úprava finančných limitov investičnej náročnosti na jednotku inštalovaného výkonu [EUR/MW] pre 
jednotlivé typy podporovaných zariadení na využívanie OZE; 

8. úprava limitných hodnôt Value for Money; 

9. úprava referenčných výdavkov menej ekologickej investície na jednotku inštalovaného výkonu zariadenia 
na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla pre potreby kontrafaktuálneho scenára 

10. ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a 8 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. 12a ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 
(SŠP) 

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

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

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

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



- v nadväznosti na časovú relevanciu v čase vydania Usmernenia č. 3 a zverejneného termínu 
plánovaného uzavretia výzvy dochádza v časti stanovené hodnotiace kolá k aktualizácii termínu 
uzavretia 10. hodnotiaceho kola a termínu uzavretia výzvy. 

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

- formálna úprava opisu podmienky, ktorá upresňuje posúdenie splnenia PPP tak, že v prípade 
vykonávania exekúcie alebo vedenia iného výkonu rozhodnutia sa do sumy vymáhaného nároku 
(istina vrátane príslušenstva) započítavajú aj trovy konania súvisiace s výkonom rozhodnutia.   

1.3. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 10 Podmienka, že žiadateľ má 
schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením 
§ 7 ods.6 a § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja 

- formálna úprava opisu podmienky, ktorá definuje moment splnenia PPP ku dňu predloženia ŽoNFP. 

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

- z dôvodu navýšenia hodnôt finančných limitov investičnej náročnosti na jednotku inštalovaného 
výkonu [EUR/MW] zariadenia OZE v rámci prílohy č. 4 výzvy (Osobitné podmienky oprávnenosti 
výdavkov) pre nárast cien stavebných prác, tovarov a služieb na trhu došlo, v rámci hodnotiaceho 
kritéria 1.2 (príspevok projektu k príslušnému špecifickému cieľu operačného programu) k úprave 
limitných hodnôt [EUR/MW] princípu Value for Money, na základe ktorých je projekt bodovaný 
v odbornom hodnotení.  

1.5. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. Úprava časti 2. Podmienky 
poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 21 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

- z dôvodu novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a aktualizácie Jednotnej 
príručky pre žiadateľov / prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania 
došlo k úprave okruhu žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť mať ku dňu predloženia ŽoNFP 
vyhlásené VO na všetky hlavné aktivity projektu (okrem výnimiek);  

- došlo k úprave výnimiek, kedy žiadatelia nie sú povinní mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené 
VO/O; 

- došlo k doplneniu pokynov pre žiadateľov, ktorí nemajú povinnosť ku dňu predloženia ŽoNFP mať 
vyhlásené VO.   

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

- z dôvodu nárastu cien stavebných prác, tovarov a služieb na trhu došlo k navýšeniu referenčných 
výdavkov menej ekologickej investície na jednotku inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu 
elektriny a zariadenia na výrobu tepla pre potreby kontrafaktuálneho scenára; 

- zároveň došlo k úprave odkazu aktuálnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP na verziu 2.8. 

1.7. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 30 Podmienka zákazu 
opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade neukončenia 
schvaľovacieho procesu   

- v súlade so zákonom o príspevku z  EŠIF došlo k úprave PPP v súvislosti s ukončením schvaľovania 
ŽoNFP právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP v prípade podania odvolania (v súlade s § 22 zákona o 
príspevku z EŠIF) voči rozhodnutiu, ak  rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť alebo prebieha 
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.  

1.8. 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 

- v bunke č. 20 došlo k doplneniu pokynov pri zastupovaní žiadateľa v konaní o ŽoNFP 
splnomocnenými osobami. 

2.2. Úprava časti 6.A. Miesto realizácie projektu 

- došlo k úprave inštrukcií pri vypĺňaní miesta realizácie projektu.  

2.3.  Úprava časti 7.1. Popis východiskovej situácie  

- v bunke č. 77 bolo doplnené upozornenie na potrebu uvádzať hypertextový odkaz aj na uznesenie 
o schválení aktualizácie programu rozvoja obce/spoločného programu rozvoja obcí/programu 
rozvoja vyššieho územného celku, ak obce/VÚC nahradili predloženia prílohy č. 6 ŽoNFP Uznesenie 
(výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie 
odkazom na zverejnené dokumenty a došlo k aktualizácii programu rozvoja. 

2.4.  Úprava časti 7.2. Spôsob realizácie aktivít projektu 

- v bunke č. 78 v rámci popisu projektu došlo k upozorneniu uvádzať kritéria na výber dodávateľa ak 
ku dňu predloženia nebolo vyhlásené VO/obstarávanie. 

2.5. Úprava časti 10.1. Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele  

- došlo k úprave inštrukcií pri vypĺňaní tabuľky merateľných ukazovateľov projektu. 
 

2.6. Úprava časti 11.A. Rozpočet žiadateľa  

- došlo k úprave inštrukcií pri vypĺňaní rozpočtu projektu. 
 

2.7. Úprava časti 12. Verejné obstarávanie  

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o VO a Jednotnej príručky, verzia 2 došlo 
k úprave inštrukcií pri vypĺňaní tabuľky Verejné obstarávanie projektu súvisiacich s názvom VO, 
celkovou hodnotou zákazky, začiatkom VO, stavom VO a ukončením VO. 

 

2.8. Úprava časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa  

- v súlade so Systémom riadenia došlo k odstráneniu povinnosti preukázať čestným vyhlásením, že 
žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená 
osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046); 

- došlo k odstráneniu povinnosti preukazovať splnenie PPP, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach  
prostredníctvom čestného vyhlásenia pre žiadateľov v rámci SŠP OZE.  

 

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 predkladanie ŽoNFP prioritne prostredníctvom e-schránky v súlade so Systémom 
riadenia, sa primerane upravuje opis doručenia ŽoNFP v rámci pojmu „deň doručenia“;  

- zároveň sa do zoznamu skratiek dopĺňa „EDES“ Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia. 



3.2. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava overenia splnenia PPP č. 9 
Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým 
bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom 

- v rámci spôsobu overenia splnenia PPP došlo k úprave webového sídla registra Európskej komisie 
na ktorom sú uvedené „Informácie o vymáhaní neoprávnenej pomoci.“  

3.3. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava preukázania a overenia  splnenia PPP 
č. 11 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe 

- v nadväznosti na Systém riadenia došlo k odstráneniu povinnosti predkladať na preukázanie 
splnenia PPP č. 11 Prílohu č. 7 ŽoNFP – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov/Výpis z registra trestov za štatutárny orgán subjektu ústrednej štátnej správy, subjektu 
verejnej správy a subjektu územnej samosprávy, pri ktorom práva a povinnosti zmluvných vzťahov 
štatutárnych orgánov k organizácii, resp. spôsob vymenovania štatutárneho orgánu upravuje 
osobitný predpis uvedený vo výzve; 

- zároveň sa za predmetné osoby (uvedené v predošlom odstavci) preukazuje a overuje splnenie PPP 
č. 11 formou čestného vyhlásenia žiadateľa v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP, že spĺňa PPP uvedené 
v príslušnej výzve. 

3.4. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava preukázania a overenia splnenia PPP 
č. 13 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia 
(EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 
2018/1046) 

- v nadväznosti na Systém riadenia žiadateľ nepreukazuje splnenie PPP č. 13 osobitnou prílohou 
a zároveň 

- došlo k doplneniu webového sídla EDES, na ktorom SO overuje splnenie tejto PPP.   
 

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

- v nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia došlo v rámci Upozornenia k úprave postupov pri realizácii 
a kontrole VO. 

3.6. 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 príslušné uznesenie o program rozvoja obce, resp. VÚC musí byť ku dňu 
predloženia platné, t. j. nesmie byť zrušené iným uznesením; 

- zároveň boli odstránené povinnosti žiadateľa spojené s aktualizáciou programu rozvoja.  

3.7. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava opisu Prílohy č. 13 
ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu 

- formálna úprava opisu prílohy z dôvodu zosúladenia so stavebným zákonom a aplikačnú prax.  

3.8. Úprava časti 4.1.1 Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP  

- v súlade so Systémom riadenia došlo k formálnym úpravám overenia splnenia podmienok 
predloženia ŽoNFP. 



3.9. Úprava časti 4.4.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok) 

- v súlade so Systémom riadenia došlo k úpravám postupov pri podaní odvolania voči rozhodnutiu 
o zastavení konania o ŽoNFP a pri späťvzatí podaného odvolania zo strany žiadateľa.  

3.10. 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. 12a ŽoNFP – Podporná dokumentácia 
k oprávnenosti výdavkov (SŠP) 

- v súlade s bodom 1.6 Usmernenia došlo vo vzorci bunky „H16“ hárku „Podrobný rozpočet projektu-
SŠP“ k úprave hodnôt referenčných výdavkov na zariadenie na výrobu elektriny/tepla pre stanovenie 
výšky oprávnených výdavkov v prípade ak žiadateľ nepredkladá výdavky na podobnú menej 
ekologickú investíciu prostredníctvom Prílohy č. 10 ŽoNFP – Podklad k stanoveniu investičných 
výdavkov; 

- v nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia došlo k úprave limitných hodnôt (EUR/MW) v hárku „Value for 
Money“ na základe ktorých sa pri odbornom hodnotení boduje miera príspevku projektu 
k špecifickému cieľu 4.1.1 OP KŽP (hodnotiace kritérium 1.2), ktorým je zvýšená kapacita výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov. 

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

- v nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia došlo k úprave limitných hodnôt (EUR/MW) v hárku „Value for 
Money“ na základe ktorých sa pri odbornom hodnotení boduje miera príspevku projektu 
k špecifickému cieľu 4.1.1 OP KŽP (hodnotiace kritérium 1.2), ktorým je zvýšená kapacita výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov. 

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

- v nadväznosti na bod 1.6 Usmernenia bol aktualizovaný odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV 
pre DOP na 2.8; 

- z dôvodu nárastu cien stavebných prác, stavebných materiálov a technologických zariadení (tepelné 
čerpadlá, slnečné kolektory atď.) na trhu došlo k úprave finančných limitov investičnej náročnosti na 
jednotku inštalovaného výkonu [EUR/MW] pre jednotlivé typy zariadení na využívanie OZE.  

 

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.  

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Všetky zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 31.03.2022. 

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi po 31.03.2022 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. 


