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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 59. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-
PO4-SC421-2019-59 (ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

- posun termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy o 1 mesiac, na 30.11.2020. Interval medzi 
uzávierkami jednotlivých kôl ostáva nezmenený; 

- precizovanie podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP) č. 14 Podmienka oprávnenosti aktivít 
projekt; 

- doplnenie možnosti zmeny a zrušenia výzvy v súlade s § 57 ods. 1 a 3 v čase krízovej situácie v zmysle 
zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Týmto usmernením sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO 
pre OP KŽP“) mení 59. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 
zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v 
podnikoch (ďalej len „výzva“) v súlade s § 57 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení Výzva. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Posun termínu uzavretia hodnotiacich kôl 

Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP“ sa 
v „Stanovených hodnotiacich kolách“ posúva termín uzavretia 5. a 6. hodnotiaceho kola na 
30.11.2020, resp. 29.01.2021.  

K posunu termínu uzavretia hodnotiacich kôl výzvy dochádza z dôvodu zabezpečenia plynulého 
priebehu schvaľovania ŽoNFP v súvislosti s optimálnym nastavením termínu uzávierky hodnotiaceho 
kola aj vzhľadom na uzávierky ďalších vyhlásených výziev zo strany SO pre OP KŽP, ako aj 
v nadväznosti na vyhlásený núdzový stav na celom území SR vládou SR dňa 01. októbra 2020. 

1.2. Precizácia PPP č. 14 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

Z dôvodu odstránenia pochybností ohľadom oprávnenosti opatrení sa v rámci opatrenia 7. iné 
opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov 
(nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až 6) pre jednoznačnosť dopĺňa poznámka pod čiarou č. 29: 
„Predmetné opatrenie je možné realizovať len v kombinácii s iným/i opatrením/iami, ktoré prispeje/ú 
k zníženiu energetickej náročnosti podnikateľskej činnosti, keďže v zmysle všeobecných pravidiel 
aplikácie opatrení, písm. g) „Realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť podnikateľskej 
činnosti v oprávnených odvetviach, ktoré sú zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) v rámci Sekcie C Priemyselná výroba“. 
V súlade s Prílohou č. 6 Výzvy, Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu 
opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis) kapitola C. 
Použité definície sa energetická náročnosť definuje ako „spotreba energie na vyrobenú jednotku pre 
danú technológiu alebo spotreba energie na poskytnutú službu.“ 

 



1.3. Doplnenie možnosti zmeny a zrušenia výzvy v súlade s § 57 ods. 1 a 3 v čase krízovej situácie 
zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V súlade s § 57 ods. 1 a 3 v čase krízovej situácie zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza 
vo Výzve, kapitola 5. Zmena a zrušenie výzvy k doplneniu možnosti zmeny/zrušenia výzvy. 

Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú 
bezo zmeny. 

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 29.10.2020. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny 
vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy. 

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

