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1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI 

Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“) 

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita 4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla 
a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple  

Špecifický cieľ 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 
založených na dopyte po využiteľnom teple 

Schéma štátnej pomoci Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby 
elektriny a tepla v znení dodatku č.2 (ďalej len „SŠP VUKVET“) 

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 „RO“ alebo „RO pre OP KŽP“). 

 

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ ŽoNFP“) 

Typ výzvy Otvorená  

Dátum vyhlásenia 18.12.2019 

Dátum uzavretia SO uzavrie výzvu na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“) v prípade 
predpokladu vyčerpania1 finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO 
môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to 
z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov2 
alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej 
implementácie OP KŽP3.  

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy bude 
zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr mesiac pred 
plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Zároveň bude táto informácia 
zverejnená aj na webovom sídle www.siea.sk.  

Presný dátum uzavretia výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy SO zverejní 
na webovom sídle www.op-kzp.sk. 

                                                      
1  Predpokladom vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa rozumie situácia, kedy vzhľadom na objem predložených ŽoNFP a 

zvyšnú disponibilnú alokáciu existuje odôvodnený predpoklad, že z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie nebude možné v konaní o ŽoNFP 
v rámci príslušného hodnotiaceho kola schváliť ďalšiu ŽoNFP, na základe čoho SO vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov určených na vyčerpanie. 

2  Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v ŽoNFP predložených a 
zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu. 

3  Za uvedený dôvod sa považuje situácia, keď dôjde k zmene operačného programu (jeho vecných alebo finančných prvkov), alebo keď je na 
základe aktuálneho stavu implementácie operačného programu (výsledkov monitorovania alebo hodnotenia) potrebné presmerovať podporu na 
aktivity iného charakteru (vyznačujúce sa rýchlejšou finančnou implementáciou alebo aktivity lepšie cielené z hľadiska aktuálnych potrieb vecnej 
implementácie operačného programu). 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)  

1 Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR.  

Indikatívna výška finančných prostriedkov je (v súlade s § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF4) formálnou náležitosťou 
výzvy. SO je v súlade s § 17 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. 

Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny, bude 
zverejnená na webových sídlach www.op-kzp.sk a www.siea.sk, v súlade s pravidlami podľa kapitoly 5 tejto výzvy.  

Za zmenu indikatívnej výšky alokácie sa nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených 
na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP. Aktuálne disponibilná (zostávajúca) indikatívna výška finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu je pravidelne aktualizovaná na webovom sídle www.op-kzp.sk. 

Z uvedeného dôvodu odporúčame žiadateľom pravidelne sledovať na webovom sídle www.op-kzp.sk informáciu 
o aktuálne disponibilnej (zostávajúcej) indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

V prípade, že existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, SO bezodkladne zverejní túto 
informáciu na webových sídlach www.op-kzp.sk a www.siea.sk v súlade s pravidlami podľa kap. 5 tejto výzvy. Súčasťou tejto 
informácie je aj upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným 
dátumom uzavretia výzvy. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webových 
sídlach www.op-kzp.sk a www.siea.sk s ohľadom na objem žiadaného NFP v predložených ŽoNFP nad aktuálne disponibilnú 
indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi 
uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. 

Financovanie projektu  

Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na základe 
predkladanej ŽoNFP a za podmienok ustanovených vo výzve a súvisiacich dokumentoch. 

Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť viacero ŽoNFP, za splnenia podmienok ustanovených vo výzve a súvisiacich 
dokumentoch.5 

NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR, pričom maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť stanovený strop pre jednotlivé typy 
žiadateľov uvedených v tabuľke nižšie.  

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými 
v platnej Stratégii financovania EŠIF a SŠP VUKVET s nasledovným podielom spolufinancovania: 

Žiadateľ 

Zdroj 
financovania 

NFP 

Výška príspevku zo zdrojov 
OP KŽP z celkových oprávnených 

výdavkov v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Mikropodnik, Malý podnik, Stredný podnik EFRR 50 50 

Veľký podnik EFRR 45 55 

Upozornenie: Vzhľadom na stanovenú maximálnu výšku intenzity pomoci, žiadateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo na uskutočnenie stavebných prác 
súvisiacich s predmetom  projektu, nebude postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

Žiadateľ je povinný pri realizácii obstarávania postupovať v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k 
procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.  

Časový harmonogram konania o ŽoNFP  

                                                      
4 Zákon 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 (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 
5  Podmienka poskytnutia príspevku č. 29, Príloha č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, SŠP VUKVET. 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
https://www.finance.gov.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/


4 
 

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy. 

Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných časových období“).  

Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých 
hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP na SO kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termíny uzavretia 8. 
a 9. hodnotiaceho kola sú stanovené v tabuľke nižšie. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 3 mesiacov, pričom 
tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých ŽoNFP a primeraný časový limit na schvaľovanie ŽoNFP. 

S cieľom optimalizovať proces schvaľovania ŽoNFP si SO vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné 
termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval pre uzavretie hodnotiacich kôl. Aktualizácia termínov 
hodnotiacich kôl sa považuje za zmenu formálnych náležitostí výzvy.  

Harmonogram hodnotiacich kôl 

Hodnotiace kolo n 

(Uzavretie jednotlivých hodnotiacich kôl v určenom intervale) 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola  

(lehota 70 pracovných dní na vydanie Rozhodnutia o ŽoNFP začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po termíne uzavretia 
príslušného hodnotiaceho kola) 

Stanovené hodnotiace kolá  

Termín uzavretia 
hodnotiaceho kola 8 

Termín uzavretia 
hodnotiaceho kola 9 Termín uzavretia hodnotiaceho kola n 

31.01.2022 29.04.2022 
posledný pracovný deň každého tretieho 

nasledujúceho mesiaca 
 

Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej ŽoNFP informovaný rozhodnutím SO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP 
alebo rozhodnutím o zastavení konania o ŽoNFP.  

SO zabezpečí pre všetky ŽoNFP schvaľované v rámci príslušného hodnotiaceho kola vydanie rozhodnutia najneskôr v termíne 
do 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Príklad priebehu zaraďovania priebežne 
predkladaných ŽoNFP do príslušných hodnotiacich kôl je uvedený v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok 
v rámci 60. výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), v Kapitole 
4 Schvaľovanie ŽoNFP. Príručka pre žiadateľa tvorí prílohu č. 2 výzvy. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava doba 
potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa a ani lehota na overenie splnenia podmienky poskytnutia 
príspevku (ďalej aj „PPP“) č. 23 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie zo strany koordinátora EIA. Informáciu o dôvodoch nedodržania termínu ako aj o 
novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia, SO zverejní na webových sídlach www.opkzp.sk a www.siea.sk, v 
ITMS2014+ a zároveň individuálne na kontaktné e-mailové adresy žiadateľov uvedené v ŽoNFP. Pri nedodržaní oznámeného 
predpokladaného termínu SO opakovane zabezpečí informovanosť žiadateľov za rovnakých podmienok.  

Podrobnosti o procese schvaľovania ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa v Kapitole 4 Schvaľovanie ŽoNFP. 

Miesto a spôsob podania ŽoNFP  

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP (s výnimkou tých, ktoré z technických príčin, napr. 
z dôvodu obmedzení veľkosti predkladaných príloh, nie je možné predložiť) elektronicky prostredníctvom verejnej časti 
ITMS2014+ a zároveň formulár ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami cez ITMS2014+) do e-schránky6 poskytovateľa.  

Do e-schránky zasiela žiadateľ formulár ŽoNFP cez www.slovensko.sk alebo priamo z prostredia ITMS2014+. 

Formulár ŽoNFP vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte .pdf, ktorý zasiela žiadateľ 
prostredníctvom e-schránky bude autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým 

                                                      
6 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.  

http://www.opkzp.sk/
file:///C:/Users/pavol.borovsky/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/AppData/milosovic/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.siea.sk
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podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

V prípade, že nie je možné predložiť formulár ŽoNFP z technických príčin do e-schránky, je možné ho predložiť v listinnej 
podobe. V prípade, ak z technických príčin nie je možné predložiť niektorú z príloh elektronicky prostredníctvom ITMS2014+, 
žiadateľ predloží túto prílohu listinne tak, aby bolo zrejmé, že ide o prílohu formulára ŽoNFP. 

SO akceptuje listinné predloženie príloh  len z dôvodu technických obmedzení, ktoré súvisia s rozsahom predkladaných príloh 
ŽoNFP a/alebo zachovaním ich zrozumiteľnosti a presnosti (napríklad rozsiahla projektová a technická dokumentácia alebo 
dokumentácia vytvorená v osobitných softvéroch ak relevantné). V prípade, ak žiadateľ predkladá určitú prílohu v listinnej 
podobe žiadateľ v časti 7.1 formuláru ŽoNFP identifikuje danú prílohu.  

Žiadateľ predkladá listinnú podobu príloh ŽoNFP na doručovaciu adresu uvedenú nižšie: 

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. 

Dokumentácia predkladaná v listinnej podobe sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení. 

Žiadateľ je, v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF, povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej SO. 

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola ŽoNFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO, vrátane presného 
procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní ŽoNFP, ako aj postup pri získavaní prístupu žiadateľa 
do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa. 

Ak vzniknú pochybnosti o predložení ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej SO, SO oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi 
a vyzve ho, aby sa k nim v primeranej lehote vyjadril a pochybenia odstránil. 

V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, 
SO zastaví konanie o ŽoNFP (vydá Rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP). 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa vypracovania a predloženia ŽoNFP, ako aj postupy súvisiace s e-schránkou sú uvedené 
v Príručke pre žiadateľa, v Kapitole 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP. 

Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom  

Upozorňujeme žiadateľa, že SIEA ako orgán verejnej moci bude v súlade so zákonom o e-Governmente komunikovať v procese 
konania o ŽoNFP so žiadateľom, ktorý má v zmysle tohto zákona aktivovanú elektronickú schránku, elektronicky. Žiadateľ, ktorý 
je zároveň orgánom verejnej moci komunikuje v rámci schvaľovania ŽoNFP so SO elektronicky. 

Pre účely tejto výzvy sa pod pojmom „písomne“, resp. „písomná forma“ rozumie aj komunikácia prostredníctvom elektronickej 
schránky poskytovateľa (SIEA) na Ústrednom portáli verejnej správy, ak nie je uvedené inak.  

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať na webových sídlach www.op-kzp.sk a www.siea.sk a zároveň jednou 
z nasledovných foriem: 

Telefonicky na telefónnom čísle +421 2 58 248 451 v nasledujúcich dňoch: 

- Pondelok v čase od 9.00 – 12.00 

- Utorok v čase od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 

- Streda v čase od 9.00 – 12.00 

- Štvrtok nestránkový deň 

- Piatok v čase od 9.00 – 12.00 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
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Písomne:  
- elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk  

- prostredníctvom elektronickej schránky SIEA 

- listom na adrese: 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Sekcia Implementácie EŠIF 
Bajkalská 27 
827 99 Bratislava 

Otázky predložené písomne je potrebné označiť odkazom na výzvu (kódom výzvy OPKZP-PO4-SC451-2019-60), pričom 
otázka musí byť formulovaná jasne a zrozumiteľne.  

SO zároveň zverejňuje na webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru, spolu 
s príslušnými odpoveďami (v kategórii: „často kladené otázky“).  

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webových sídlach www.op-kzp.sk a www.siea.sk, ako aj informácie 
poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné 
a odvolávať sa na ne. 

Ďalšie informačné kanály pre poskytovanie doplnkových informácií k výzve, ktoré môže SO využiť sú najmä nasledovné:  

- informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP, 

- informačné a propagačné materiály (plagáty, letáky, informačné panely, publikácie, tlačové informácie a pod.), 

- tlačové konferencie, prezentácie, informácie v novinách, časopisoch, TV a rozhlase, webových  portáloch. 

Konkrétne informačné aktivity, vo vzťahu k tejto výzve, zverejní SO na webových sídlach www.op-kzp.sk a www.siea.sk.  

Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali webové sídla www.op-kzp.sk a www.siea.sk, kde budú v prípade 
potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou. 

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je tiež možné získať prostredníctvom kontaktovania Informačno-poradenských centier pre 
EŠIF, ktoré poskytujú odborné poradenstvo pre žiadateľov. Kontaktné údaje sú dostupné na https://euroinfo.sk/. 

 

2. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných SO v procese schvaľovania ŽoNFP (konanie 
o ŽoNFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF), ktoré musí žiadateľ/prijímateľ splniť na to, aby mu bol schválený a následne  
vyplatený príslušný NFP. Poskytovateľ je oprávnený opakovane overovať plnenie podmienok poskytnutia príspevku aj počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu.  

SO overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v konaní o ŽoNFP, resp. pred zaslaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP, 
ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, t. j. počas obdobia realizácie a udržateľnosti projektu (týka sa podmienok 
poskytnutia príspevku, ktoré majú byť v zmysle Príručky pre prijímateľa splnené aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP). 

Podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tejto výzve musia byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je 
priamo uvedené v texte výzvy alebo je uvádzané, resp. bližšie popísané v dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva. 

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ v konaní o ŽoNFP preukázal, resp. SO preukázateľne 
overil, že žiadateľ spĺňa všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou. 

Ak v čase medzi nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a zaslaním návrhu na uzavretie Zmluvy 
o poskytnutí NFP SO zistí, že niektorá z podmienok poskytnutia príspevku nie je splnená, pristúpi k informovaniu štatutárneho 
orgánu SO o potrebe uplatnenia mimoriadneho opravného prostriedku v súlade s § 24 zákona o príspevku z EŠIF. 

Ak počas trvania zmluvného vzťahu medzi SO a prijímateľom (na základe uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP) dôjde k zisteniu, 
že niektorá z podmienok poskytnutia príspevku, ktorá má byť splnená aj po uzavretí zmluvy o NFP, nie je splnená, SO je 
oprávnený vyvodiť právne dôsledky vo vzťahu k prijímateľovi, v súlade s príslušnými ustanoveniami uzavretej Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

mailto:esif@siea.gov.sk
http://www.op-kzp.sk/obsah-faq/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
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V nasledujúcej tabuľke je uvedené znenie a popis podmienok poskytnutia príspevku. Forma preukázania jednotlivých podmienok 
poskytnutia príspevku, ako aj spôsob ich overenia zo strany SO, vrátane presnej špecifikácie požiadaviek na predloženie 
povinných príloh ŽoNFP, sú bližšie definované v Príručke pre žiadateľa, v Kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 

P. č. 
Znenie podmienky poskytnutia 

príspevku 
Stručný opis podmienky poskytnutia príspevku 

1 Právna forma7 V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby8 
podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, t. j. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než 
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov9, ktoré sú minimálne 36 
kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP držiteľom povolenia na 
podnikanie v tepelnej energetike10 v oblasti 

- výroby tepla alebo  
- výroby a rozvodu tepla. 

V prípade podnikov, ktoré vznikli splynutím, zlúčením alebo rozdelením11, sa pre 
účely posúdenia doby držby povolenia podľa predchádzajúceho odseku započítava 
aj doba držby povolenia najdlhšie podnikajúcej zanikajúcej spoločnosti, ktorej 
imanie alebo jeho časť prešla na nástupnícku spoločnosť.  

Oprávnený žiadateľ musí disponovať účtovnými závierkami za minimálne dve 
referenčné účtovné obdobia definované v časti 3.1 Príručky pre žiadateľa v rámci 
Prílohy č. 4 ŽoNFP. 

V prípade, že osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa je odlišná od 
štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných 
úkonov. 

2 Podmienka nebyť dlžníkom na 
daniach, vedených miestne 
príslušným daňovým úradom 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach12 vedených miestne príslušným 
daňovým úradom v sume vyššej ako 40 EUR, t. j. nesmie mať daňové nedoplatky 
po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku13 v sume vyššej ako 40 EUR. 

Schválený splátkový kalendár zo strany miestne príslušného daňového úradu (na 
dlžnú sumu vyššiu ako 40 EUR) sa nepovažuje za splnenie tejto PPP. 

3 Podmienka nebyť dlžníkom 
poistného na zdravotnom 
poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej 
zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR v sume vyššej 
ako 100 EUR vo vzťahu ku každej jednej zdravotnej poisťovni samostatne. 

Schválený splátkový kalendár zo strany zdravotnej poisťovne (na dlžnú sumu 
vyššiu ako 100 EUR) sa nepovažuje za splnenie tejto PPP. 

                                                      
7  Rozsah prijímateľov pomoci v zmysle tejto výzvy je v plnom súlade s definíciou prijímateľov pomoci podľa SŠP VUKVET, hoci je užšie vymedzený 

v porovnaní s rozsahom prijímateľov pomoci podľa SŠP VUKVET, ktorých rozsah prijímateľov pomoci je širšie vymedzený. Vo všeobecnosti sú 
SŠP všeobecne záväznými dokumentami, ktoré s primeranou mierou abstraktnosti upravujú základné princípy poskytnutia štátnej pomoci. Miera 
abstraktnosti umožňuje, aby bola SŠP uplatniteľná pre viacero výziev, ktoré sú zamerané na dosiahnutie odlišných cieľov. To je dôvod rozdielu 
definície prijímateľov pomoci v zmysle tejto výzvy a v zmysle SŠP VUKVET. 

8  Pod právnickými osobami sa rozumejú aj združenia právnických osôb a subjekty ústrednej správy a miestnej samosprávy, ak podnikajú na základe 
a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 v nadväznosti na § 2 písm. g) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon č. 657/2004 Z. z.). Pre účely tejto výzvy sa vyžaduje povolenie na podnikanie na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla. 

9  Napr. zákon č. 657/2004 Z. z., zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
10  Povolenie podľa § 2 písm. g) a § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. sa nemusí vzťahovať na zariadenie VUKVET, ktoré je predmetom projektu. 
11  Podľa § 69 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
12  Pre účely tejto podmienky poskytnutia príspevku sa danou rozumie daň z príjmov, DPH a daň z motorových vozidiel. 
13  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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4 Podmienka nebyť dlžníkom na 
sociálnom poistení  

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie14) v sume vyššej ako 40 EUR. 

Schválený splátkový kalendár zo strany Sociálnej poisťovne (na dlžnú sumu vyššiu 
ako 40 EUR) sa nepovažuje za splnenie tejto PPP. 

5 Podmienka, že voči žiadateľovi 
nie je vedené konkurzné 
konanie, reštrukturalizačné 
konanie, nie je v konkurze alebo 
v reštrukturalizácii 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné 
konanie, žiadateľ nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii podľa osobitného 
zákona15. 

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty uvedené v § 2 zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii. 

6 Podmienka zákazu vedenia 
výkonu rozhodnutia voči 
žiadateľovi  

Voči žiadateľovi nie je vykonávaná exekúcia16 alebo vedený iný výkon 
rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon 
povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku za všetky takto 
vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššej ako 500 EUR, alebo 
ktorých predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá 
nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek 
priamo alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý je predmetom ŽoNFP. 

Táto podmienka poskytnutia príspevku pokrýva aj skutočnosť, že projekt nesmie 
zahŕňať činnosti, ktoré boli súčasťou projektu, v prípade ktorého sa začalo alebo 
malo začať vymáhacie konanie po premiestnení výrobnej činnosti mimo územia 
Slovenskej republiky v súlade s článkom 71 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013  zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len „všeobecné 
nariadenie“).  

Za začatie vedenia výkonu rozhodnutia sa považuje doručenie poverenia na 
vykonanie exekúcie exekútorovi, resp. vydanie rozhodnutia o začatí 
daňového exekučného konania. 

V prípade, že celková výška vymáhaného nároku za všetky exekúcie alebo iné 
výkony rozhodnutia presiahla sumu 500 Eur, je pre účely posúdenia tejto PPP 
rozhodujúca skutočnosť, či dlžná suma a všetky trovy súvisiace s výkonom 
rozhodnutia boli uhradené17. 

Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných 
orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa.  

7 Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach  

Žiadateľ nemôže byť, v súlade s čl. 3 ods. 3, písm. d) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie 
do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006, 

                                                      
14  V súlade o zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
15  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o konkurze a reštrukturalizácii“). Podmienka sa vzťahuje aj na konania realizované podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a vyrovnaní“), ktorý bol účinný pred zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. 
Rovnako sa podmienka vzťahuje na prípady zastavenia konkurzného konania alebo zrušenia konkurzného konania pre nedostatok majetku 
žiadateľa. 

16  Podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

17  Ak ide o exekučné konania začaté pred 01.04.2017, podmienka úhrady trov súvisiacich s výkonom rozhodnutia nie je relevantná v prípade, že 
ide o exekúcie, od vykonania ktorých sa upúšťa. 
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podnikom v ťažkostiach, tak ako je definovaný v čl. 2 ods. 18 Nariadenia Komisie 
(EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len „všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách“).  

Bližšie sú podmienky pre určenie splnenia podmienky poskytnutia príspevku 
upravené v dokumente Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.2. 

Pre účely tejto výzvy sa podnikom v ťažkostiach rozumie aj obec/vyšší územný 
celok v nútenej správe v zmysle § 19 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy18.  

8 Podmienka, že voči žiadateľovi 
sa nenárokuje vrátenie pomoci 
na základe rozhodnutia EK, 
ktorým bola pomoc označená 
za neoprávnenú a nezlučiteľnú 
s vnútorným trhom 

Pomoc nie je možné poskytnúť podniku, voči ktorému je nárokované vrátenie 
pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia EK, v ktorom bola táto pomoc 
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

 

9 Podmienka finančnej 
spôsobilosti spolufinancovania 
projektu 

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu.  

Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má 
zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové zdroje minimálne vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a NFP. 

Počas realizácie projektu je prijímateľ (bez ohľadu na výšku povinného 
spolufinancovania projektu) povinný zabezpečiť finančné prostriedky v plnej 
výške jeho spolufinancovania v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň 
zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v 
priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.    

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 

Žiadateľ, ktorým je obec/vyšší územný celok, musí mať schválený program rozvoja 
obce/spoločný program rozvoja obcí/program rozvoja vyššieho územného celku 
a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 
(v prípade VÚC) alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce) resp. § 8a ods. 4 (v prípade 
spoločného programu rozvoja obcí) zákona o podpore regionálneho rozvoja19.  

Podmienka sa vzťahuje iba na obce a vyššie územné celky. 

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 

Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP 
nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich trestných činov:  

 trestný čin korupcie (§ 328 – § 336 Trestného zákona20), 

 trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 – § 263 Trestného 
zákona),  

 trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 – § 234 Trestného 
zákona), 

 trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 296 
Trestného zákona), 

                                                      
18 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
19  Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších právnych predpisov. Program rozvoja obce/program rozvoja vyššieho 

územného celku bol v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. účinným do 1. 1. 2015 uvádzaný pod zákonným názvom ako Plán hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce/plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku.   

20  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.   

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
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skupiny, alebo za trestný čin 
machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe  

 trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až 
§ 268 Trestného zákona).  

12 Podmienka, že žiadateľ, ktorým 
je právnická osoba nemá 
právoplatne uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie alebo 
trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa osobitného 
predpisu21 

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba nemôže byť právoplatne uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa zákona o trestnej zodpovednosti PO. 

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty ustanovené v § 5 zákona o trestnej 
zodpovednosti PO. 

13 Podmienka, že žiadateľ je 
ekonomicky aktívny 

Žiadateľ musí byť ekonomicky aktívny, čo znamená, že majetkové zložky žiadateľa 
sú primerané k veľkosti projektu a súčasne žiadateľ aktívne pôsobí na trhu (nie je 
ekonomicky neaktívny).  

Splnenie uvedených podmienok sa overí prostredníctvom ukazovateľov:  

1) Pomer tržieb k celkovým aktívam (T/CA) vypočítaného ako podiel tržieb22 
a hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku. Minimálne 
akceptovaná hodnota ukazovateľa je stanovená na úrovni 0,03. 

2) Pomer celkových aktív k výške celkových oprávnených výdavkov 
žiadateľa (CA/COV) vypočítaného ako podiel hodnoty celkového majetku 
podniku (suma všetkých aktív) a výšky celkových oprávnených výdavkov 
žiadateľa. Minimálne akceptovaná hodnota ukazovateľa je stanovená na 
úrovni 0,3. 

Oba ukazovatele sa vypočítajú za posledné ukončené referenčné účtovné 
obdobie.23  

Pre splnenie podmienky poskytnutia príspevku Podmienka, že žiadateľ je 
ekonomicky aktívny je nutné splnenie oboch ukazovateľov.   

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty verejného sektora24 a neziskové 
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. 

14 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) 

Žiadateľ nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia 
ako vylúčená osoba alebo subjekt v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia 
č. 2018/1046.25 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU 

                                                      
21  Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov (zákon o trestnej zodpovednosti PO). 
22  Vymedzenie tržieb pre účely tejto podmienky pre jednotlivé typy žiadateľov je uvedené v Prílohe č. 9 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie 

žiadateľa. 
23  Referenčné účtovné obdobie je definované v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa v rámci Prílohy č. 4 ŽoNFP. 
24  Pre účely tejto podmienky poskytnutia príspevku sa za subjekt verejného sektora považuje subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom 

Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: verejnoprávna inštitúcia, obec, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia.  
25  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 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 v platnom 
znení. 
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15 Podmienka oprávnenosti aktivít 
projektu 

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity 
OP KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva.  

V rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného 
zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, je pre túto výzvu 
oprávnený typ aktivity26: 

B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny 
a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou27 s maximálnym tepelným 

príkonom 20 MW. 

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu 

a) Podporené budú iba projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 
zariadení KVET, ktoré slúžia prioritne na pokrytie dopytu po využiteľnom 
teple v systémoch centralizovaného zásobovania teplom.  

b) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit,28 vypracovaný odborne 
spôsobilou osobou.29 Pre účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje 
aj účelový energetický audit minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto 
výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 
321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite 
samostatne identifikovateľná. 

c) Podporené budú existujúce zariadenia VUKVET30 prinášajúce v porovnaní 
s pôvodnou situáciou vyššiu účinnosť a nové alebo existujúce zariadenia, 
ktoré dosiahnu parametre VUKVET realizáciou projektu. 

d) Výstavba zariadení na báze uhlia nebude podporená.  

e) Pri projektoch zariadení spaľujúcich biomasu alebo bioplyn budú 
podporené výlučne technológie kombinovanej výroby bez spaľovacích 
zariadení.31 

f) Projekt, ktorého súčasťou je zariadenie na spaľovanie palív, bude podporený 
len vtedy, ak ide o nízkoemisné zariadenie.32 

g) Podporené budú výlučne projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre 
redukciu PM10

33
 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.34 

h) Výzvou nebudú podporené projekty vylúčené z podpory podľa SŠP VUKVET, 
kapitola G Rozsah pôsobnosti. 

i) Oprávnené sú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s čl. H písm. b) SŠP 
VUKVET. 

                                                      
26  Názov oprávneného typu aktivity je zároveň aj povinným názvom hlavnej aktivity projektu. 
27  V zmysle § 2 ods. 2 písm. b) bod 1 a 3  zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.”). 
28 V zmysle § 2 písm. j) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 321/2014 Z. z.“). Energetický audit musí byť vypracovaný minimálne v rozsahu prílohy č. 6 Smernice EP a Rady č. 2012/27/EÚ 
o energetickej efektívnosti. Na vypracovanie správy z energetického auditu v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva 
hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. 

29  Odborne spôsobilá osoba musí spĺňať podmienky podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z.  
30  V zmysle § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 309/2009 Z. z.  
31  Podpora sa nevzťahuje ani na spaľovací motor, ktorý spaľuje bioplyn. 
32  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých 

spaľovacích zariadení s relevantnými alebo relevantné nariadenia Komisie, ktorými sa vykonáva smernica 2009/125/ES. 
33  Stratégia pre redukciu PM10, schválená uznesením vlády SR č. 77 z 11. februára 2013; vlastný dokument stratégie je prístupný prostredníctvom 

linku: http://enviroportal.sk/uploads/files/ovzdusie/Strategia-pre-redukciu-PM-10-1.pdf. 
34  Podľa § 11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

http://enviroportal.sk/uploads/files/ovzdusie/Strategia-pre-redukciu-PM-10-1.pdf
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j) NFP poskytnutý veľkému podniku v rámci tejto výzvy nesmie viesť 
k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.35 

16 Podmienka, že žiadateľ nezačal 
práce na projekte pred 
predložením ŽoNFP  

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.36 Splnením tejto 
podmienky bude preukázaný stimulačný účinok pomoci poskytnutej podľa schémy 
štátnej pomoci uplatňovanej v rámci tejto výzvy. 

Začatie prác na projekte je buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, 
alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na 
základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup 
pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení, vypracovanie štúdií 
uskutočniteľnosti alebo realizácia verejného obstarávania37 sa nepokladá za začatie 
prác. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU  

17 Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom 
území 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.  

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej 
republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.  

Pre túto výzvu sú preto oprávneným územím nasledujúce regióny NUTS II:  

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

1.2 Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie 
sídlo žiadateľa. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV  

18 Podmienky splnenia kritérií pre 
výber projektov 

Kritériá pre výber projektov pozostávajú z hodnotiacich kritérií a z výberových 
kritérií. ŽoNFP musí spĺňať hodnotiace kritériá a v prípade, že výška žiadaného NFP 
v ŽoNFP hodnotených v príslušnom hodnotiacom kole presahuje zostatok 
disponibilnej alokácie výzvy, musí ŽoNFP spĺňať aj výberové kritériá.  

Kritériá pre výber projektov vrátane spôsobu ich aplikácie sú uvedené v dokumente 
Kritériá pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, verzia 2.1. 

Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými hodnotiteľmi v procese odborného 
hodnotenia ŽoNFP. Hodnotiace kritériá vyjadrujú kvalitatívnu úroveň projektu 
predloženého v ŽoNFP. Pozostávajú z vylučujúcich a bodovaných hodnotiacich 
kritérií. Splnenie kritérií vyžaduje kladné vyhodnotenie všetkých vylučujúcich 
hodnotiacich kritérií a zároveň splnenie minimálnej hranice bodovaných 
hodnotiacich kritérií, ktorá predstavuje 60 % z maximálneho počtu bodov 
bodovaných hodnotiacich kritérií. Hodnotiace kritériá sú uvedené nižšie. 

1.1. Súlad projektu s intervenčnou stratégiou OP KŽP predstavuje vylučujúce 
kritérium. Kritériom sa posudzuje súlad projektu s príslušným špecifickým 
cieľom (ďalej aj „ŠC“) a očakávanými výsledkami, definovanou oprávnenou 
aktivitou a zásadami (osobitnými podmienkami) pre výber projektov 

                                                      
35  V prípade veľkého podniku nebude príspevok, ktorý zahŕňa investíciu do infraštruktúry alebo výroby prijímateľovi vyplatený, resp. prijímateľ ho 

bude musieť vrátiť, ak sa jeho výrobná činnosť v období 10 rokov od finančného ukončenia projektu presunie na územie mimo EÚ (čl. 71 ods. 2 
všeobecného nariadenia, ktoré je definované v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 6). 

36  Predložením ŽoNFP sa chápe predloženie ŽoNFP vo forme určenej poskytovateľom v zmysle kapitoly 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP prílohy 
č. 2 výzvy - Príručky pre žiadateľa.    

37  S výnimkou uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom na základe ktorej by investícia bola nezvratná. Uzatvorenie zmluvy s úspešným 
uchádzačom s odkladacou podmienkou však spĺňa podmienku poskytnutia príspevku. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/kriteria-na-vyber-projektov/
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stanovenými v OP KŽP. 

1.2. Príspevok projektu k príslušnému ŠC OP predstavuje bodované kritérium. 
Kritériom sa posudzuje kvantifikovaná miera príspevku projektu k príslušnému 
špecifickému cieľu OP. Táto miera príspevku je vyjadrená na základe princípu 
Value for Money38.  

Miera príspevku k 
špecifickému cieľu 

Limitné hodnoty 
(EUR/MWh/rok) 

Počet bodov v  
odbornom  
hodnotení 

nízka Viac ako 550 5 

stredná 200 - 550 10 

vysoká menej ako 200 15 

Kritérium zahŕňa posúdenie usmerňujúcej zásady: 

 projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť (Value for 
Money principle) tak, aby bol zabezpečený výber projektov, ktorých prínos 
k cieľom operačného programu je vo vzťahu k vynaloženým finančným 
prostriedkom najväčší, t. j. príspevok projektu k úspore primárnych 
energetických zdrojov v zariadeniach VUKVET vyjadrený na základe ročnej 
úspory PEZ v porovnaní s oddelenou výrobou rovnakého množstva elektriny 
a tepla vo vzťahu k celkovým oprávneným výdavkom projektu 
(v EUR/MWh/rok), 

1.3. Relevancia projektu k RIÚS/IUSRMO/NUS a príspevok k podpore 
najmenej rozvinutých okresov predstavuje bodovacie kritérium. 
 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 
Počet 
bodov 

Projekt nie je súčasťou schválenej RIÚS, IUSRMO ani NUS, pričom 
je možné prijímať projekty relevantné k aspoň k jednej z uvedených 
stratégií. 

0 

Projekt je súčasťou jednej schválenej stratégie (RIÚS a/alebo 
IUSRMO a/alebo NUS), resp. oblasť podpory, na ktorú sa projekt 
vzťahuje, nie je relevantná pre RIUS, IUSRMO ani NUS a zároveň 
projekt nie je realizovaný na území ani jedného z okresov zaradeného 
do zoznamu najmenej rozvinutých okresov vedeným Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 

2 

Projekt je realizovaný na území aspoň jedného z okresov zaradeného 
do zoznamu najmenej rozvinutých okresov vedeným Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny (bez ohľadu na to, či je projekt súčasťou 
jednej zo schválených stratégií RIÚS, IUSRMO, NUS). 

4 

Kritérium zahŕňa posúdenie usmerňujúcich zásad: 

 zvýhodnené budú projekty, ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja 
miest, alebo regionálnej integrovanej územnej stratégie alebo 
nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, 

 zvýhodnené budú projekty, ktoré budú realizované na území aspoň jedného 
z okresov zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov vedených 
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (bez ohľadu na to, či je projekt 
súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest, alebo regionálnej integrovanej 
územnej stratégie alebo nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, 

                                                      
38 Princíp Value for Money vyjadruje pomer celkových oprávnených výdavkov (ďalej aj „COV“) projektu a deklarovanej cieľovej hodnoty merateľného 

ukazovateľa projektu P0656 Úspora PEZ v zariadeniach pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. V prípade identifikácie 
neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej neoprávnenosti, neúčelnosti, nehospodárnosti a pod.) sa v procese odborného hodnotenia výška 
COV projektu adekvátne zníži. V prípade relevantnosti sa v procese odborného hodnotenia zároveň upraví aj stanovená hodnota MU. Do výpočtu 
hodnoty Value for Money v tomto prípade vstupuje už odborným hodnotiteľom korigovaná výška celkových oprávnených výdavkov pro jektu (bez 
DPH) ako aj upravená hodnota MU. 
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najmä pre mestské oblasti), 

2.1. Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k 
východiskovej situácii a k stanoveným cieľom a výsledkom projektu 
predstavuje bodované kritérium.  

Posudzujú sa nasledovné aspekty39: 
a) či realizácia navrhovaného projektu rieši identifikované potreby 

(problémy) cieľových skupín, resp. cieľového územia;  
b) či projekt vhodným spôsobom nadväzuje na existujúcu environmentálnu 

infraštruktúru v danom území, resp. na už zrealizované aktivity v danej 
oblasti (ak relevantné);  

c) či je prostredníctvom realizácie navrhovaných hlavných aktivít projektu 
možné reálne predpokladať dosiahnutie deklarovaných cieľových 
hodnôt merateľných ukazovateľov projektu s prihliadnutím na 
previazanosť hlavných aktivít projektu na ciele a výsledky projektu 
(vnútorná logika projektu). 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 
Počet 
bodov 

Projekt vykazuje aspoň jeden z nasledovných nedostatkov:  

 projekt neprispieva k riešeniu identifikovaných potrieb 
(problémov) cieľových skupín, resp. cieľového územia;  

 realizácia projektu je nevhodná, resp. neúčelná vo vzťahu k 
existujúcej environmentálnej infraštruktúre, resp. k už 
realizovaným aktivitám v danej oblasti (ak relevantné);  

 deklarovaná cieľová hodnota ukazovateľa projektu P0656 
Úspora primárnych energetických zdrojov v zariadeniach pre 
vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla nie je 
stanovená realisticky, resp. nie je dosiahnuteľná 
prostredníctvom realizácie navrhovaných aktivít projektu. 

0 

Všetky hlavné aktivity projektu sú zrozumiteľne definované v logickej 
väzbe na identifikované potreby cieľových skupín a cieľového územia 
a vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu. Projekt 
zohľadňuje a logicky nadväzuje na už existujúcu environmentálnu 
infraštruktúru, resp. iné už realizované aktivity v danej oblasti (ak 
relevantné). Deklarovaná cieľová hodnota ukazovateľa projektu 
P0656 Úspora primárnych energetických zdrojov v zariadeniach pre 
vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla je stanovená 
realisticky, avšak deklarované cieľové hodnoty niektorého alebo 
všetkých ostatných merateľných ukazovateľov projektu nie je 
prostredníctvom realizácie navrhovaných aktivít projektu možné 
reálne dosiahnuť, a to z dôvodu navrhovaného spôsobu realizácie 
projektu a/alebo nadhodnotenia cieľových hodnôt. 

3 

Všetky hlavné aktivity projektu sú zrozumiteľne definované v logickej 
väzbe na identifikované potreby cieľových skupín, resp. cieľového 
územia a vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu. 
Projekt zohľadňuje a logicky nadväzuje na už existujúcu 
environmentálnu infraštruktúru v území, resp. iné už realizované 
aktivity v danej oblasti (ak relevantné). Deklarované cieľové hodnoty 
všetkých merateľných ukazovateľov projektu sú stanovené realisticky 
s ohľadom na hlavné aktivity projektu a navrhovaný spôsob ich 
realizácie. 

6 

2.2. Reálnosť aktivít projektu vo vzťahu k navrhovanému časovému 
harmonogramu projektu predstavuje bodované kritérium. 

Posudzuje sa reálnosť časového harmonogramu realizácie všetkých aktivít 
projektu. Predmetom hodnotenia je posúdenie, či etapizácia aktivít je:  

                                                      
39    V prípade, ak hodnotiteľ vyhodnotí niektorú z hlavných aktivít projektu ako nevhodnú, resp. neúčelnú (z titulu neexistencie logického prepojenia 

na východiskovú situáciu alebo ciele a výsledky projektu), určí výdavky na takúto aktivitu ako neoprávnené a zadefinuje potrebu príp. ďalších 
súvisiacich úprav projektu (napr. časový rámec realizácie aktivít projektu). 
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a) súladná z hľadiska aktivít a termínov uvádzaných v celej dokumentácii 
ŽoNFP (súlad termínov v ŽoNFP a priložených 
povoleniach/vyjadreniach  ako stavebné povolenie, posúdenie vplyvov 
na životné prostredie a pod.);  

b) logická z hľadiska časovej následnosti realizácie aktivít projektu; 
c) realistická vo vzťahu k trvaniu jednotlivých aktivít a k ich výstupom 

(dodržanie lehôt schvaľovacích konaní, stavebných povolení, postupov 
a pod). 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 
Počet 
bodov 

Etapizácia projektu obsahuje aspoň jeden z nasledovných 
nedostatkov, ktorý môže mať vplyv na dodržanie celkovej žiadateľom 
stanovenej dĺžky realizácie projektu a/alebo ohrozenie dosiahnutia 
cieľa a výsledkov projektu:  

 obsahuje časovo nevhodne (nelogicky) nadväzujúce aktivity 
projektu;  

 obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít projektu v 
neprimerane krátkej lehote, resp. v lehote kratšej, ako je 
stanovená príslušnými predpismi;  

 obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít projektu v 
neprimerane dlhej lehote;  

 obsahuje aspoň jeden termín, ktorý je v rozpore s dodržaním 
lehoty uvedenej v právoplatnom povolení/rozhodnutí orgánu 
verejnej správy vydanom v súvislosti s realizáciou projektu (ak 
relevantné). 

0 

Etapizácia projektu obsahuje aspoň jeden z nasledovných 
nedostatkov, ktorý však nemá vplyv na dodržanie celkovej, 
žiadateľom stanovenej, dĺžky realizácie projektu a/alebo ohrozenie 
dosiahnutia cieľa a výstupov projektu:  

 obsahuje časovo nevhodne (nelogicky) nadväzujúce aktivity 
projektu,  

 obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít projektu v 
neprimerane krátkej lehote, resp. v lehote kratšej, ako je 
stanovená príslušnými predpismi;  

 obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít projektu v 
neprimerane dlhej lehote;  

 obsahuje aspoň jeden termín, ktorý je v rozpore s dodržaním 
lehoty uvedenej v právoplatnom povolení/rozhodnutí orgánu 
verejnej správy vydanom v súvislosti s realizáciou projektu (ak 
relevantné). 

2 

Etapizácia projektu je vnútorne súladná, aktivity sú logicky 
nadväzujúce a nastavené realisticky z hľadiska ich trvania a z 
hľadiska dosiahnutia výstupov projektu. 

3 

2.3. Vhodnosť a uskutočniteľnosť aktivít projektu z hľadiska navrhovaných 
postupov predstavuje bodované kritérium.  

Posudzuje sa vhodnosť a uskutočniteľnosť hlavných aktivít projektu z hľadiska 
navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, 
technické riešenia, metodologické postupy) a z toho vyplývajúca:  

a) kvalitatívna úroveň výstupov projektu (splnenie požadovaných 
štandardov kvality, prípadne dosiahnutie kvalitatívneho nadštandardu, 
resp. použitia najlepších dostupných technológií, a to na základe 
stavebno-technickej projektovej dokumentácie a/alebo technickej 
špecifikácie strojov, prístrojov a zariadení:  
- navrhované materiály  
- navrhované technológie a technologické postupy,  
- navrhované technické riešenia,  
- špecifikácia vybavenia);  
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b) ich prevádzková a technická udržateľnosť (zabezpečenie vhodných 
stavebno-technologických postupov a/alebo postupov pri inštalácii 
nových strojov, prístrojov a zariadení pre dosiahnutie deklarovaných 
výstupov projektu v prevádzky schopnom stave a zabezpečenie 
takých materiálových vstupov pre stavebné práce a/alebo typy 
technológií, ktoré garantujú životnosť a funkčnosť výstupov projektu);  

c) účinnosť a efektívnosť riešenia vo vzťahu k stanoveným cieľom a 
výsledkom projektu. 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 
Počet 
bodov 

Spôsob realizácie projektu pri navrhovaných postupoch/riešeniach:  

 neumožní dosiahnuť stanovené výstupy projektu, resp. 
neumožní ich dosiahnutie na zodpovedajúcej kvalitatívnej 
úrovni, minimálne na úrovni kvalitatívnych štandardov 
vyplývajúcich z platných postupov, noriem, alebo metodík (ak 
relevantné), a/alebo  

 navrhované riešenie nie je udržateľné z technického a 
prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti 
projektu (ak relevantné), a/alebo  

 navrhované riešenie nie je účinné a efektívne vo vzťahu k 
stanoveným cieľom a výsledkom projektu. 

0 

Spôsob realizácie hlavných aktivít projektu pri navrhovaných 
postupoch/riešeniach umožní dosiahnuť stanovené výstupy projektu 
na zodpovedajúcej (štandardnej) kvalitatívnej úrovni, minimálne na 
úrovni kvalitatívnych štandardov vyplývajúcich z platných postupov, 
noriem, alebo metodík (ak relevantné). Navrhované riešenie je 
zároveň účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a 
výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z 
technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby 
udržateľnosti projektu (ak relevantné). 

3 

Spôsob realizácie hlavných aktivít projektu umožní pri navrhovaných 
postupoch dosiahnuť deklarované ciele a výsledky projektu a umožní 
dosiahnutie nadštandardnej kvalitatívnej úrovne výstupov projektu, t. 
j. navrhuje sa využitie inovatívnych technológií a/alebo technológií 
spĺňajúcich prísnejšie kritériá, ako sú stanovené súčasnými normami 
(ak je to uplatniteľné podľa platných právnych predpisov), resp. 
navrhované riešenie umožní priblížiť sa alebo naplniť 
najambicióznejšie štandardy vyplývajúce z legislatívy EÚ v danej 
oblasti v prípade, že legislatíva EÚ definuje rozsah hodnôt, ktoré je 
potrebné dodržiavať. Navrhované riešenie je zároveň účinné a 
efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a 
dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a 
prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu (ak 
relevantné). 

6 

Kritérium zahŕňa aj posúdenie usmerňujúcich zásad: 

 zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového 
ukazovateľa Efvýroba, vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na 
zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného ročnému množstvu 
elektriny a využiteľného tepla vyrobeného kombinovanou výrobou elektriny a 
tepla (v EUR/MWh), 

Hraničná hodnota pomerného ukazovateľa Efvýroba je 80 EUR/MWh. Ak je 
hodnota vyššia ako 80 EUR/MWh, najnižšia hodnota pomerného ukazovateľa 
Efvýroba nie je dosiahnutá a projekt nebude zvýhodnený. 

 zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového 
ukazovateľa EKCO2, vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na 
zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného ročného množstva 
úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2 v tonách (v 
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EUR/tCO2), 

Hraničná hodnota pomerného ukazovateľa EKCO2 je 2 650 EUR/t CO2. Ak je 
hodnota vyššia ako 2 650 EUR/t CO2, najnižšia hodnota pomerného 
ukazovateľa EKCO2 nie je dosiahnutá a projekt nebude zvýhodnený. 

 zvýhodňované budú projekty, ktorých realizácia bude viesť k maximalizácii 
využitia tepla v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, 

Usmerňujúca zásada bude posúdená v závislosti od charakteru projektu v 
procese odborného hodnotenia. 

Pre získanie maximálneho počtu 6 bodov je potrebné o. i. aj kladné posúdenie 
všetkých troch usmerňujúcich zásad. 

3.1. Kapacita žiadateľa na riadenie projektu predstavuje bodované kritérium. 

Posudzuje sa administratívna kapacita žiadateľa na riadenie projektu v súlade 
s podmienkami definovanými v príslušnej riadiacej dokumentácii pre 
implementáciu projektov v rámci OP KŽP (administrácia projektu 
spolufinancovaného z EŠIF). V rámci toho sa posudzujú aj skúsenosti žiadateľa 
s riadením obdobných/porovnateľných projektov. Riadenie projektu môže byť 
zabezpečené internými kapacitami žiadateľa alebo externými kapacitami, ktoré 
si žiadateľ na tento účel obstará. 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 
Počet 
bodov 

Interné administratívne kapacity žiadateľa, v prípade relevantnosti 
vrátane partnera, na riadenie projektu podľa podmienok definovaných 
v príslušnej riadiacej dokumentácii pre implementáciu projektov v 
rámci OP KŽP sú nedostatočné z hľadiska ich počtu40 a/alebo 
kvalifikačných predpokladov a/alebo praxe41. 

0 

Administratívne kapacity žiadateľa na riadenie projektu podľa 
podmienok definovaných v príslušnej riadiacej dokumentácii pre 
implementáciu projektov v rámci OP KŽP sú dostatočné. Žiadateľ má 
zabezpečené, resp. deklaruje zabezpečenie riadenia projektu:  

 externými kapacitami, ale bez preukázaných skúseností s riadením 
aspoň jedného obdobného/porovnateľného projektu42,  
alebo  

 internými kapacitami primeranými rozsahu projektu z hľadiska ich 
počtu, kvalifikačných predpokladov a praxe, ale bez preukázaných 
skúseností s riadením aspoň jedného obdobného/porovnateľného 
projektu. 

1 

Administratívne kapacity žiadateľa na riadenie projektu podľa 
podmienok definovaných v príslušnej riadiacej dokumentácii pre 
implementáciu projektov v rámci OP KŽP sú dostatočné. Žiadateľ má 
zabezpečené, resp. deklaruje zabezpečenie riadenia projektu:  

 externými kapacitami so skúsenosťami s riadením aspoň jedného 
obdobného/porovnateľného projektu,  
alebo  

 internými kapacitami primeranými rozsahu projektu z hľadiska ich 
počtu, kvalifikačných predpokladov a praxe, ktoré majú zároveň 
skúsenosti s riadením aspoň jedného obdobného/porovnateľné 
projektu. 

3 

                                                      
40 Za nedostatočný počet administratívnych kapacít žiadateľa sa považuje neexistencia jedného plného pracovného úväzku, resp. jeho ekvivalentu 
41 Za nedostatočné kvalifikačné predpoklady a/alebo praxe sa považuje nesplnenie nasledovných minimálnych predpokladov: 

a) ukončené úplné stredné vzdelanie s praxou v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, alebo iných verejných zdrojov v 
dĺžke min. 3 roky, alebo 

b) ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa s praxou v oblasti riadenia projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, alebo iných 
verejných zdrojov v dĺžke min. 2 roky. 

42 Za obdobný / porovnateľný projekt spolufinancovaný z fondov EÚ, alebo iných verejných zdrojov sa považuje projekt realizovaný žiadateľom, 

ktorého celkové oprávnené výdavky predstavujú minimálne 60 % hodnoty celkových oprávnených výdavkov predkladaného projektu. 
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3.2. Kapacita žiadateľa na realizáciu projektu predstavuje bodované kritérium. 
Posudzuje sa kapacita žiadateľa na realizáciu projektu z hľadiska vecného 
zamerania projektu.  

V rámci toho sa posudzuje, či žiadateľ disponuje dostatočnými 
administratívnymi kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou (ak 
relevantné, napr. oprávnenia, certifikáty) a know-how a potrebným materiálno-
technickým zázemím pre realizáciu projektu v danej oblasti.  

Realizácia projektu môže byť zabezpečená internými kapacitami žiadateľa 
alebo externými kapacitami, ktoré si žiadateľ na tento účel obstará. 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 
Počet 
bodov 

Žiadateľ nedisponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím 
a/alebo dostatočnými administratívnymi kapacitami s náležitou 
odbornou spôsobilosťou a know-how pre realizáciu projektu v danej 
oblasti a uvedené zázemie a kapacity nemá zabezpečené ani 
prostredníctvom externého dodávateľa. 

0 

Žiadateľ disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a 
dostatočnými internými administratívnymi kapacitami s náležitou 
odbornou spôsobilosťou a know-how pre realizáciu projektu v danej 
oblasti, alebo má uvedené zázemie a kapacity zabezpečené 
prostredníctvom externého dodávateľa. 

4 

3.3. Prevádzková kapacita žiadateľa predstavuje bodované kritérium.  

Posudzuje sa kapacita žiadateľa na zabezpečenie prevádzky projektu.  

V rámci toho sa posudzuje, či žiadateľ disponuje dostatočnými 
administratívnymi kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou a know-how 
a potrebným materiálno-technickým zázemím na zabezpečenie prevádzky 
projektu v danej oblasti.  

Žiadateľ môže disponovať internými alebo externými kapacitami na 
zabezpečenie prevádzky projektu. 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 
Počet 
bodov 

Žiadateľ nedisponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím 
a/alebo dostatočnými internými administratívnymi kapacitami s 
náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how na zabezpečenie 
prevádzky projektu v danej oblasti a uvedené zázemie a kapacity 
nemá zabezpečené ani prostredníctvom externého prevádzkovateľa. 

0 

Žiadateľ, v prípade relevantnosti vrátane partnera, disponuje 
adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými 
internými administratívnymi kapacitami s náležitou odbornou 
spôsobilosťou a know-how na zabezpečenie prevádzky projektu v 
danej oblasti, alebo má uvedené zázemie a kapacity zabezpečené 
prostredníctvom externého prevádzkovateľa. 

3 

4.1. Účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu predstavuje vylučujúce 
kritérium.  

Posudzuje sa či sú žiadané výdavky projektu vecne oprávnené v zmysle 
Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 
KŽP43 (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“), prílohy č. 4 výzvy - Osobitné 
podmienky oprávnenosti výdavkov a zároveň spĺňajú podmienku účelnosti 
vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu (t. j. či sú 

                                                      
43 Na túto výzvu sa vzťahuje Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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potrebné/ nevyhnutné na realizáciu projektu)44.  

Ak predstavuje viac ako 25,00 % finančnej hodnoty žiadateľom definovaných 
celkových oprávnených výdavkov projektu vecne neoprávnených a/alebo 
neúčelných vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu, 
projekt nesplní dané kritérium a je vydané Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP. 

4.2. Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu predstavuje vylučujúce 
kritérium.  

Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti 
a efektívnosti a či zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase.  

Uvedené sa overuje prostredníctvom nasledujúcich postupov na posúdenie 
hospodárnosti výdavkov, ktoré pomáhajú získať primerané uistenie o 
hospodárnosti výdavkov: 

- percentuálne limity;  
- prieskum trhu;  
- víťazná cenová ponuka úspešného uchádzača z procesu VO/obstarávania 

alebo návrh zmluvy 
- ukončené VO/obstarávanie (platná zmluva s úspešným uchádzačom); 
- stavebný rozpočet vypracovaný oprávnenou osobou; 
- znalecký45 alebo odborný posudok46.  

Vyššie uvedené postupy, ktorými poskytovateľ overuje hospodárnosť výdavkov 
ŽoNFP/projektu predloženého v rámci tejto výzvy, sú bližšie špecifikované v 
Príručke k OV. 

4.3. Finančná charakteristika žiadateľa predstavuje bodované kritérium.  

V rámci daného kritéria sa posudzuje finančná situácia/stabilita žiadateľa z 
verejného sektora podľa hodnoty indexu verejnej správy - Indexu VS a v 
prípade ostatných žiadateľov podľa hodnoty Altmanovho indexu.  

Hodnotenie na základe dosiahnutých hodnôt finančných ukazovateľov je 
uvedené v Prílohy č. 9 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa. 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria v prípade žiadateľov z 
verejného sektora 

Počet 
bodov 

Subjekt s veľmi silnými finančnými problémami v zmysle výpočtov 
v Prílohe č. 9 ŽoNFP -  Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

0 

Subjekt s neurčitou finančnou situáciou v zmysle výpočtov v Prílohe 
č. 9 ŽoNFP -  Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

3 

Subjekt s dobrou finančno-ekonomickou situáciou v zmysle výpočtov 
v Prílohe č. 9 ŽoNFP -  Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

6 

 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria v prípade ostatných 
žiadateľov 

Počet 
bodov 

Firma s veľmi silnými finančnými problémami v zmysle výpočtov 
v Prílohe č. 9 ŽoNFP -  Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

0 

Firma s neurčitou finančnou situáciou v zmysle výpočtov v Prílohe č. 
9 ŽoNFP -  Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

3 

Firma je s dobrou finančno-ekonomickou situáciou v zmysle výpočtov 
v Prílohe č. 9 ŽoNFP -  Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

6 

                                                      
44    V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti) sa v procese odborného hodnotenia 

výška celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži. 
45  Znalecký posudok musí byť vyhotovený znalcom z príslušného odboru, ktorý je zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom 

spravodlivosti SR 
46    Požiadavky na vypracovanie odborného posudku sú bližšie špecifikované v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP v rámci 

Prílohy č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. 
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4.4. Finančná udržateľnosť projektu predstavuje vylučujúce kritérium.  

Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti projektu t. j. finančného krytia 
prevádzky projektu počas celého obdobia udržateľnosti projektu. Uvedené 
žiadateľ preukazuje na základe čestného vyhlásenia vo formulári ŽoNFP, kde 
uvedie, že po ukončení projektu zabezpečí pokrytie ostatných nákladov za 
účelom zabezpečenia udržateľnosti projektu a na základe informácií 
uvedených v ŽoNFP. 

V rámci všetkých hodnotiacich kritérií uvedených v dokumente Kritériá pre výber 
projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia v znení verzie 2.1 
bude posúdená usmerňujúca zásada: 

 podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom 
na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, 
nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s adekvátnym 
spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie. 

Výberové kritériá aplikuje SO iba v prípade, keď z disponibilnej alokácie určenej 
na výzvu nie je možné podporiť všetky ŽoNFP, ktoré splnili kritériá odborného 
hodnotenia v príslušnom hodnotiacom kole. Na základe výberových kritérií SO 
vyberá ŽoNFP, ktoré sú najvhodnejšie z pohľadu napĺňania stratégie OP.  

Pri nastavení výberových kritérií bola zohľadnená nasledovná usmerňujúca zásada 
výberu projektov, ktorá je definovaná v OP KŽP:  

 projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť (Value for 
Money principle) tak, aby bol zabezpečený výber projektov, ktorých prínos 
k cieľom operačného programu je vo vzťahu k vynaloženým finančným 
prostriedkom najväčší t. j. príspevok projektu k úspore primárnych 
energetických zdrojov v zariadeniach VUKVET vyjadrený na základe ročnej 
úspory PEZ v porovnaní s oddelenou výrobou rovnakého množstva elektriny 
a tepla (v EUR/MWh). 

V prípade dostatočnej alokácie v rámci príslušného hodnotiaceho kola sa pri 
schvaľovaní ŽoNFP výberové kritériá neuplatňujú. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH 
PREDPISOV  

19 Podmienky týkajúce sa štátnej 
pomoci a vyplývajúce zo schém 
štátnej pomoci 

Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci sú ustanovené prostredníctvom SŠP 
VUKVET47. 

Ak žiadateľ/prijímateľ nedodrží všetky podmienky poskytnutia príspevku 
vyplývajúce z príslušnej schémy štátnej pomoci, ktorá tvorí prílohu výzvy, nesie za 
svoje konanie plnú právnu zodpovednosť.  

Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú 
aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej 
pomoci48 alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o 
fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 

Z hľadiska pravidiel štátnej pomoci sa podpora poskytuje mikropodnikom, 
malým, stredným a veľkým podnikom. 

Určujúcou definíciou mikropodniku, malého a stredného podniku je definícia 
použitá v prílohe I všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.  

                                                      
47  Schéma je zverejnená v Obchodnom vestníku č. 233/2020 zo dňa 03.12 2020 pod značkou G000057. 
48  Koncept nepriamej štátnej pomoci vyplýva z čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a je ustanovený rozsudkami Súdneho dvora EÚ. 
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V zmysle definície tvoria kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov 
(MSP) podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb, a ktorých ročný obrat 
nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.  

Pre posúdenie splnenia kritérií MSP je potrebné posúdiť nielen veľkosť podniku 
(počet pracovníkov, obrat, celková súvaha), ale aj jeho dodatočné zdroje 
(vlastníctvo, partnerstvá a prepojenia). 

Veľký podnik je podnik, ktorý nemožno klasifikovať ako MSP. 

20 Podmienka neporušenia zákazu 
nelegálneho zamestnávania 
štátneho príslušníka tretej 
krajiny za obdobie 4 rokov 
predchádzajúcich podaniu 
ŽoNFP 

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka 
tretej krajiny podľa osobitného zákona49 za obdobie 4 rokov predchádzajúcich 
podaniu ŽoNFP.50 

 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU  

21 Podmienka, že výdavky 
projektu sú oprávnené  

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, 
čo znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými 
v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 
projekty OP KŽP51 (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“) ako aj podmienkami 
upravenými v prílohe č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, 
pri dodržaní podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených SŠP VUKVET, ktorá 
tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy.  

22 Podmienka mať vysporiadané 
majetkovo-právne vzťahy 
a povolenia na realizáciu aktivít 
projektu  

Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov 

Dlhodobý majetok (napr. energetické zariadenia), ktorý je nadobudnutý, 
zrekonštruovaný, zhodnotený alebo inak spolufinancovaný z NFP 
poskytnutého v rámci tejto výzvy musí byť počas celej doby realizácie hlavnej 
aktivity projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu,52 vo výlučnom 
vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo 
v kombinácii týchto vzťahov.53 Takýto majetok nemôže byť v podielovom 
vlastníctve žiadateľa, ani v nájme žiadateľa a nesmie na ňom viaznuť záložné 
právo54. 

Žiadateľ musí mať zároveň vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu 
k pozemkom a stavbám, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu, 
ale nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho odseku (napr. pre účely 
zabezpečenia prístupu k predmetu projektu, umiestnenia zariadenia a pod.). Takéto 

                                                      
49  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
50  Rozhodujúci dátum pri posudzovaní podmienky poskytnutia príspevku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania je posledný deň trvania 

protiprávneho stavu. Lehota, počas ktorej zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania sa teda začína dňom, ktorý bezprostredne 
nasleduje po dni v ktorom došlo k nelegálnemu zamestnávaniu príslušníka tretej krajiny poslednýkrát. 

51   Na túto výzvu sa vzťahuje Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7. 
52  Obdobie udržateľnosti trvá v prípade veľkého podniku minimálne 5 rokov a v prípade MSP minimálne 3 roky po finančnom ukončení projektu. 
53  Uvedený dlhodobý majetok, nesmie byť vo vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti. 
54  Uvedené neplatí, ak nehnuteľnosti/hnuteľné veci, ktoré majú byť zhodnotené z prostriedkov NFP alebo jeho časti, sú predmetom zálohu na 

zabezpečenie úveru, ktorým sa spolufinancuje predkladaný projekt zo strany banky, ktorá má s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky, ako RO pre OP KŽP, podpísanú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku 
na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „financujúca banka“). 

 Uvedené zároveň neplatí, ak na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach, ktoré majú byť zhodnotené z NFP, viazne skôr vzniknuté záložné právo 
financujúcej banky, ktoré zabezpečuje pohľadávku banky inú ako pohľadávku zo zmluvy o úvere (ďalej ako „pôvodne existujúce záložné právo 
financujúcej banky“) a žiadateľ predložil doklad preukazujúci, že po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr pred podaním prvej žiadosti 
o platbu dôjde k zmene poradia záložných práv rozhodujúcich na ich uspokojenie tak, aby poskytovateľ bol so svojim záložným právom v poradí 
rozhodujúcom na svoje uspokojenie pred pôvodným záložným právom financujúcej banky v súlade so zmluvu o spolupráci. Je vylúčené, aby 
poskytovateľ aj v prípade takejto nehnuteľnosti bol záložným veriteľom v inom poradí, ako v prvom (t. j. iný ako prednostný záložný veriteľ). 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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pozemky/stavby môžu byť vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom alebo 
podielovom spoluvlastníctve, v nájme, podnájme55 žiadateľa alebo 
v kombinácii týchto vzťahov. Ak realizácia projektu zasahuje do cudzej veci, 
žiadateľ je povinný preukázať k tejto veci iné právo, ktoré oprávňuje žiadateľa 
k realizácii projektu.56 

Podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa vysporiadania majetkovo-právnych 
vzťahov musí žiadateľ spĺňať v čase predloženia ŽoNFP, počas realizácie projektu 
a zároveň aj počas obdobia udržateľnosti projektu. Nehnuteľnosti súvisiace 
s realizáciou projektu môžu byť zaťažené ťarchami za podmienky, že žiadna ťarcha 
nesmie brániť realizácii projektu.57 

Podmienka povolenia na realizáciu aktivít projektu 

V prípade relevantnosti je žiadateľ povinný disponovať právoplatným povolením na 
realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. právoplatné 
stavebné povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou 
úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby) vrátane príslušnej projektovej 
dokumentácie. 

23 Oprávnenosť z hľadiska 
preukázania súladu 
s požiadavkami v oblasti 
posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné 
prostredie 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti 
v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie ustanovenými zákonom o posudzovaní vplyvov58.  

Ak v rámci navrhovanej činnosti došlo k zmene, zmena navrhovanej činnosti musí 
byť rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvu navrhovanej 
činnosti na životné prostredie ustanovenými zákonom o posudzovaní vplyvov.  

Opatrenia a podmienky59 uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania 
vplyvov na životné prostredie (ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha 
povinnému hodnoteniu alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že 
sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov), musia byť zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, 
resp. v zmene takéhoto povolenia (t. j. uvedené platí rovnako aj v prípade zmien 
v povolení na realizáciu projektu).  

Podmienky uvedené v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov (ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha 
zisťovaciemu konaniu, z rozhodnutia ktorého vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť 
alebo jej zmena nebude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov) 
musia byť zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto 
povolenia (t. j. uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v povolení na realizáciu 
projektu). 

Príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu projektu s negatívnym vplyvom na 
životné prostredie (znečisťovanie alebo poškodzovanie životného prostredia), a to 
pokiaľ ide o akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane 
vplyvu na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, 
prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi 
týmito faktormi. 

                                                      
55  Reťazenie podnájomných vzťahov je v rámci výzvy vylúčené, t. j. žiadateľ musí mať právny vzťah priamo s nájomcom predmetnej nehnuteľnosti. 
56  Žiadatelia, ktorí nemajú užívacie práva k relevantnému majetku na dobu neurčitú, nastavia užívacie práva k majetku na dobu určitú, minimálne 

od plánovaného začatia prác na projekte do uplynutia 5 rokov nasledujúcich po plánovanom ukončení prác na projekte a to vzhľadom na 
skutočnosť, že v čase predloženia ŽoNFP je problematické určenie okamihu finančného ukončenia projektu. 

57  Príkladom ťarchy brániacej realizácie projektu je zákaz stavebných úprav na nehnuteľnosti, hoci predmet projektu vyžaduje stavebné úpravy. 
58  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
59  Bod 3 odsek VI. Prílohy č. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 
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24 Oprávnenosť z hľadiska 
preukázania súladu 
s požiadavkami v oblasti 
dopadu plánov a projektov na 
územia sústavy NATURA 2000 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, nemôže mať nepriaznivý vplyv na územia 
patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. 

25 Oprávnenosť z hľadiska súladu 
s horizontálnymi princípmi  

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi 
(ďalej len „HP“) Udržateľný rozvoj a Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR 2014 – 2020, v čl. 
7 a 8 všeobecného nariadenia60 a v OP KŽP. 

Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj (ďalej len „HP UR“)61  

Hlavným cieľom HP UR je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej 
udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného 
prostredia.  

Oprávnené typy aktivít v rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších 
systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využiteľnom teple prispievajú hlavne k špecifickému cieľu HP UR „Ochrana 
a zlepšenie životného prostredia“ úsporou primárnych energetických zdrojov 
v porovnaní s oddelenou výrobou elektriny a tepla, čím sa znížia emisie CO2 ako 
aj znečisťujúcich látok do ovzdušia.  

Horizontálne princípy Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia (ďalej 
len „HP RMZN“)62  

Podpora základných ľudských práv, nediskriminácie je jedným zo základných 
princípov uplatňovaných v EÚ. Účelom zabezpečovania súladu aktivít 
podporovaných z EŠIF s horizontálnymi princípmi nediskriminácia a rovnosť mužov 
a žien je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, 
politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych 
kategórií ako je pohlavie, rod, vek, rasový, etnický alebo národnostný pôvod, 
vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie atď. 
a predchádzať diskriminácii na základe týchto znakov. Osobitný prístup si vyžadujú 
osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych 
podmienok prístupnosti (napr. bezbariérové architektonické prostredie). 

Výzva sa dotýka hlavne nasledujúcich cieľov HP RMZN:  

- v rámci horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien ide konkrétne o cieľ 
„zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie63 v odvetviach 
hospodárstva mužov a žien“; 

- v rámci horizontálneho princípu nediskriminácia ide konkrétne o cieľ 
„zabezpečenie rovnosti príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry 
a služieb“.  

Uplatňovanie tohto horizontálneho princípu v podmienkach OP KŽP spočíva práve 
v dodržaní súladu s podmienkami HP RMZN  a jeho cieľmi definovanými vyššie. 

                                                      
60  Všeobecné nariadenie je definované v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 6. 
61  Gestorom HP UR je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Základným dokumentom HP UR je Systém implementácie 

HP UR, ktorý je možné získať na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk. 
62  Gestorom HP RMZN je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Základným dokumentom HP RMZN je Systém implementácie HP 

RMZN. HP RMZN je možné získať na webovom sídle https://www.gender.gov.sk/. V prípade potreby je žiadateľ oprávnený konzultovať otázky 
týkajúce sa HP RMNZ spôsobom určeným pre komunikáciu s poskytovateľom, ktorý je uvedený vo vyzvaní. V prípade špecifických otázok bude 
žiadateľovi poskytnutý kontakt na zamestnanca gestora HP, ktorý mu poskytne požadované informácie. 

63  Horizontálna segregácia znamená koncentráciu mužov a žien v jednotlivých povolaniach v rámci celkového trhu práce. Vertikálna segregácia 
spočíva v koncentrácii mužov a žien na určitých pozíciách v rámci jednej kategórie povolaní.   

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/horizontalny-princip-udrzatelny-rozvoj-2014-2020/dokumenty/system-implementacie-hp-ur/index.html
https://www.gender.gov.sk/
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Z vyššie uvedených dôvodov je žiadateľ povinný zabezpečiť, aby nedošlo 
k porušeniu HP RMZN. V súvislosti s touto výzvou je potrebné upozorniť osobitne 
na to, aby: 

a) Pri výbere zamestnancov v rámci realizácie aktivít projektu zo strany prijímateľa 
bol dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácia a tieto princípy 
boli zohľadnené v podmienkach na výber zamestnancov. 

b) Pri zadávaní podmienok verejného obstarávania neboli podmienky definované 
tak, aby mohlo dôjsť k nerovným príležitostiam pri výbere dodávateľa (napr. 
horšie možnosti pre etnické menšiny, telesne a zdravotne postihnutých) 
a akejkoľvek forme diskriminácie (z dôvodu pohlavia, rasy a pod.) a aby 
nedochádzalo k nerovnakému zaobchádzaniu pri finančnom ohodnotení (napr. 
nižšie mzdy žien – rodový mzdový rozdiel). 

c) Nedochádzalo k podporeniu, resp. ignorácii horizontálnej alebo vertikálnej 
rodovej segregácie pri výbere zhotoviteľov alebo u samotného prijímateľa. 

Žiadateľ je po ukončení realizácie aktivít projektu povinný informovať SO, či boli 
voči nemu uplatnené ekonomické alebo fiškálne nástroje, najmä pokuty a poplatky, 
resp. iné sankčné mechanizmy podľa uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“. 

26 Maximálna a minimálna výška 
príspevku 

Minimálna výška žiadaného príspevku sa neustanovuje. 

Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 2 500 000 EUR.64 

27 Časová oprávnenosť realizácie 
projektu   

1.3 Maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov, pri dodržaní časovej 
oprávnenosti výdavkov definovanej v Príručke k OV pre DOP a v SŠP VUKVET.65  

1.4 Do lehoty na ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu sa nezarátava čas trvania 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve 
o poskytnutí NFP. 

28 Podmienky poskytnutia 
príspevku z hľadiska 
definovania merateľných 
ukazovateľov projektu 

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, musia byť 
kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v Prílohe 
č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu vrátane 
ukazovateľov relevantných k HP. Táto príloha definuje aj spôsob akým žiadateľ 
stanovuje cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu. 

29 Podmienka zákazu opätovného 
predloženia ŽoNFP s rovnakým 
predmetom projektu v prípade 
neukončenia schvaľovacieho 
procesu 

Žiadateľ nie je oprávnený predložiť ŽoNFP, ak ŽoNFP s rovnakým predmetom 
projektu už bola schválená v rámci tejto alebo inej výzvy OP KŽP, alebo ak 
schvaľovanie ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu ešte nebolo ukončené 
právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále prebieha konanie o predmetnej ŽoNFP 
(t. j. uvedené obmedzenie sa týka aj prípadov, kedy voči vydanému rozhodnutiu 
bolo podané odvolanie v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF a rozhodnutie 
nenadobudlo právoplatnosť).  

3. OVEROVANIE PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ĎALŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE  

Overovanie podmienok poskytnutia príspevku: 

Podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tejto výzve sú predmetom overovania v konaní o ŽoNFP, resp. pred 
zaslaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP a musia byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo 
uvedené v texte výzvy alebo je uvádzané, resp. bližšie opísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa táto výzva 

                                                      
64  V zmysle čl. 4 ods. 1 písm. s) nariadenia o skupinových výnimkách je maximálna výška príspevku na jeden podnik a jeden investičný projekt 

15 mil. EUR. V zmysle čl. 4 ods. 2 nariadenia o skupinových výnimkách sa maximálna výška pomoci nesmie obchádzať umelým 
rozdeľovaním projektov do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi a prijímateľmi. Posúdenie existencie umelého rozdelenia 
projektov vykoná poskytovateľ pomoci. 

65  Realizácia hlavných aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. 12. 2023. 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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odvoláva. SO je oprávnený overiť podmienky poskytnutia príspevku alebo niektoré z podmienok poskytnutia príspevku 
v rámci konania o ŽoNFP priamo na mieste u žiadateľa. 

SO v konaní o ŽoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade s výzvou a dokumentmi, na ktoré sa výzva 
odvoláva. Konanie o ŽoNFP začína dňom doručenia ŽoNFP do e-schránky SO a prebieha v rámci nasledujúcich základných 
fáz: 

1. administratívne overenie; 
2. odborné hodnotenie a výber;  
3. opravné prostriedky (nepovinná časť konania). 

Bližšie informácie o postupe SO v rámci jednotlivých fáz konania sú dostupné v Príručke pre žiadateľa, v Kapitole 4 Schvaľovanie 
ŽoNFP. 

O ŽoNFP môže byť v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF rozhodnuté nasledovne: 
1. vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP;   
2. vydaním rozhodnutia o neschválení ŽoNFP;  
3. vydaním rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP.  

Využitie zásobníka ŽoNFP (v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF) 

V rámci tejto výzvy SO môže využiť tzv. zásobník projektov, t. j. zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení ŽoNFP 
a rozhodnúť o schválení ŽoNFP (tzv. zásobník projektov) za predpokladu, že budú splnené všetky nasledovné podmienky: 

 rozhodnutie o neschválení ŽoNFP bolo vydané len z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve 
a dôvod neschválenia bol explicitne uvedený v rozhodnutí o neschválení ŽoNFP; 

 SO disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je 
predmetom ŽoNFP;  

 žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve – overenie podmienok poskytnutia 
príspevku je predpokladom zmeny rozhodnutia o neschválení ŽoNFP;  

 žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí – nakoľko od vydania rozhodnutia mohol uplynúť dlhší čas a žiadateľ nemusí mať 
už záujem na schválení ŽoNFP, je podmienkou zmeny rozhodnutia aj súhlas žiadateľa so zmenou rozhodnutia.  

SO je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP na rozhodnutie o schválení ŽoNFP viazaný dodržaním poradia 
ŽoNFP určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o ŽoNFP, pričom najprv koná o ŽoNFP, ktorá dosiahla 
najvyššie umiestnenie spomedzi ŽoNFP, ktoré nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených 
vo výzve.  

Využitie zásobníka projektov je na výlučnom rozhodnutí SO a aj v prípade uvoľnenia dodatočných finančných prostriedkov nie 
je SO povinný zmeniť rozhodnutie podľa predchádzajúceho odseku a môže rozhodnúť o využití disponibilných finančných 
prostriedkov iným spôsobom (napr. vyhlásiť novú výzvu).  

Aplikácia zásobníka projektov je možná na rozhodnutia o neschválení vydané v rámci niekoľkých ostatných posudzovaných 
období výzvy. SO postupuje pri aplikácii zásobníka postupne, a to od najstaršieho posudzovaného časového obdobia výzvy, 
v ktorom došlo k neschváleniu ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.  

Zverejňovanie informácií: 

SO zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o ŽoNFP v rámci 
každého hodnotiaceho kola Zoznam schválených ŽoNFP a Zoznam neschválených ŽoNFP v poradí určenom na základe 
aplikácii kritérií pre výber projektov. V zozname schválených a neschválených ŽoNFP sa zverejňujú údaje v rozsahu podľa § 48 
ods. 1 a ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF66. SO zverejní dokumenty z procesu odborného hodnotenia v rámci verejnej časti 
ITMS2014+ pre každé hodnotiace kolo výzvy. 

Zároveň Centrálny koordinačný orgán zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o zmluvách o poskytnutí NFP, ktoré nadobudli 
účinnosť, resp. o právoplatných rozhodnutiach podľa § 16 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, v rozsahu podľa § 48 ods. 5 zákona 
o príspevku z EŠIF. 

                                                      
66 Povinnosť podľa § 48 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) sa nevzťahuje na ŽoNFP predložené na základe výziev vyhlásených do 14. júna 2021. 

http://www.op-kzp.sk/projekty/projekty-do-50-mil-e/
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Žiadateľ berie na vedomie, že zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné údaje sú SO, RO a Centrálny 
koordinačný orgán oprávnení zverejniť aj bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona o príspevku z EŠIF. 

Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP: 

Po schválení ŽoNFP zašle SO písomný návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi v prípade, že: 
a) rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobudlo právoplatnosť a 
b) ktorý splnil zákonné predpoklady pre uzavretie zmluvy (ak relevantné) a 
c) žiadateľ poskytol súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Zákonným predpokladom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP je zápis žiadateľa v registri partnerov verejného sektora 
v zmysle osobitného predpisu67. Poskytovateľ takúto skutočnosť overí pred zaslaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP 
žiadateľovi na webovom sídle https://rpvs.gov.sk/rpvs/. Podmienka zápisu sa nevzťahuje na tie fyzické osoby a právnické osoby, 
ktoré by ani po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neboli partnerom verejného sektora podľa § 2 zákona o registri 
partnerov verejného sektora.  

Poskytovateľ nie je oprávnený odoslať návrh zmluvy o NFP, ak vyššie uvedená podmienka nie je splnená. 

Prijímateľovi vzniká právny nárok na poskytnutie príspevku až nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Poskytnutie príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí NFP je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v Zmluve 
o poskytnutí NFP. 

Bližšie podrobnosti a procesný postup pri uzatváraní Zmluvy o poskytnutí NFP je uvedený v Príručke pre žiadateľa, v Kapitole 
5. Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Spôsob financovania  
V rámci poskytnutia súčinnosti pri príprave Zmluvy o poskytnutí NFP má žiadateľ, ktorého ŽoNFP bola schválená v konaní o 
ŽoNFP možnosť zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov financovania predfinancovanie, refundácia alebo kombinácia 
predfinancovania a refundácie v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 
Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020. Podmienky využívania spôsobu financovania 
upraví Zmluva o poskytnutí NFP.  

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.  

 
4. IDENTIFIKÁCIA SYNERGICKÝCH A KOMPLEMENTÁRNÝCH ÚČINKOV 

Výzva nemá žiadne synergické a komplementárne účinky vo vzťahu k relevantným výzvam EŠIF a iným nástrojom podpory SR 
a EÚ. 

 
5. ZMENA A ZRUŠENIE VÝZVY 

SO je v súlade s § 17 ods. 6 až 10 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený výzvu zmeniť alebo zrušiť a to v prípadoch, kedy nie 
je možné konať o ŽoNFP predložených na základe pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena výzvy potrebná za účelom jej 
optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia.  

Zmena formálnych náležitostí výzvy 

SO je v súlade s § 17 ods. 8  zákona o príspevku z EŠIF oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy, vrátane jej 
príloh (§ 17 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF), pričom tieto zmeny, ktoré nepredstavujú zmeny výzvy, vrátane zdôvodnenia SO 
zverejní  formou informácie na webovom sídle www.op-kzp.sk a www.siea.sk. Zmeny formálnych náležitostí výzvy, medzi ktoré 
patrí aj indikatívna výška alokácie finančných prostriedkov určených na výzvu, je SO oprávnený vykonať aj po uzavretí výzvy. 
SO v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí výzvy posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

 

                                                      
67  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/
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Zmena výzvy (iné než zmeny formálnych náležitostí) 

V súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF je SO oprávnený výzvu zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o ŽoNFP od 
aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy68 s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia. Výzva 
sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. SO nesmie zmenou výzvy zúžiť rozsah 
oprávnenosti žiadateľa podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona o príspevku z EŠIF. Ak je to relevantné, SO umožní žiadateľom v 
primeranej lehote, ktorá nie je kratšia ako 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania 
zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi, doplniť alebo zmeniť ŽoNFP predložené do termínu zmeny výzvy, o ktorých SO 
nerozhodol, ak ide o takú zmenu, ktorou môžu byť skôr predložené ŽoNFP dotknuté a zároveň sa zmena výzvy týka aj ŽoNFP, 
ktoré boli predložené pred vykonaním zmeny. 

Zmena výzvy je realizovaná formou usmernenia k výzve, ktorú SO zverejňuje na webovom sídle www.op-kzp.sk. SO zároveň 
zverejňuje informáciu o zmene výzvy aj na webovom sídle www.siea.sk. Do vykonania zmeny výzvy formou usmernenia sa na 
výzvu vzťahujú podmienky poskytnutia príspevku a dokumenty, ktoré ich definujú (vrátane dokumentov, na ktoré výzva 
odkazuje), platné v čase vyhlásenia výzvy, resp. v súlade s posledným zverejneným usmernením k výzve.  

Úpravy (zmeny), ktoré nie sú zmenou výzvy 

Legislatívne zmeny (novelizácia existujúceho všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vydanie nového všeobecne 
záväzného právneho predpisu), ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku, nepredstavujú 
zmenu výzvy za predpokladu, že v dôsledku legislatívnych zmien nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia 
príspevku. SO v takom prípade posudzuje ŽoNFP 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 výzvy. 

Zmeny spojené s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny v technickom spôsobe vypĺňania 
jednotlivých častí ŽoNFP), nepredstavujú zmenu výzvy a o relevantných technických postupoch bude SO žiadateľov 
informovať.  

V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce z potreby úpravy 
technických náležitosti vybraných vzorových formulárov príloh ŽoNFP alebo iných častí výzvy alebo dokumentoch týkajúcich sa 
výzvy) takéto zmeny nepredstavujú zmenu výzvy a o vykonaných opravách/úpravách SO informuje zverejnením na webovom 
sídle www.op-kzp.sk a www.siea.sk (vrátane prípadného zverejnenia dokumentu s odstránenou zrejmou nesprávnosťou). 

Zmeny v časti 4 výzvy – Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov nepredstavujú zmenu výzvy a SO 
o zmenách údajov v tejto časti výzvy neinformuje, keďže na zverejnených webových odkazoch ako zdrojoch informácií 
k predmetným synergickým alebo komplementárnym výzvam sú dostupné všetky aktuálne informácie. 

Podmienky zrušenia zverejnenej výzvy / spôsob vykonania zmeny výzvy 

V súlade s § 17 ods. 9 zákona o príspevku z EŠIF je SO oprávnený výzvu zrušiť. ŽoNFP predložené do dátumu zrušenia výzvy 
o ktorých SO nerozhodol, vráti žiadateľom alebo o ŽoNFP rozhodne, ak je možné rozhodnúť o ŽoNFP podľa podmienok 
poskytnutia príspevku platných ku dňu predloženia ŽoNFP. Rozhodnutie o ŽoNFP vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, 
nie je zrušením výzvy dotknuté. 

Zrušenie výzvy je realizované formou informácie o zrušení výzvy, ktoré SO zverejňuje na webovom sídle www.op-kzp.sk. SO 
zároveň zverejňuje informáciu o zrušení výzvy aj na webovom sídle www.siea.sk.  

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

Každé usmernenie k výzve/informácia o zrušení výzvy jasným spôsobom identifikuje zmeny výzvy, vrátane zdôvodnenia ich 
vykonania, resp. zdôvodnenie zrušenia výzvy, ďalej dokumentáciu výzvy, ktorá je zmenou výzvy dotknutá a ŽoNFP, ktorých sa 
zmena výzvy týka. SO zverejňuje spolu s usmernením k výzve aj zmenou dotknuté príslušné dokumenty výzvy, v ktorých sú 
zmeny vykonané formou sledovania zmien. 

V usmernení/informácii o zrušení výzvy SO zároveň definuje, na aké ŽoNFP sa zmena vzťahuje, resp. či o ŽoNFP predložených 
do zrušenia výzvy rozhodne SO podľa podmienok platných ku dňu predloženia ŽoNFP alebo ich vráti žiadateľovi.  

                                                      
68  Ide o hodnotiace kolo, ktoré je už uzatvorené pre predkladanie ŽoNFP avšak ešte nedošlo k vydaniu ani jedného rozhodnutia o ŽoNFP 

predložených v rámci tohto kola. Odchylne od predchádzajúcej vety môže SO stanoviť aj neskorší termín, ku ktorému sa vzťahujú zmeny výzvy. 

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

 

6. PRÍLOHY VÝZVY  

1. Formulár ŽoNFP   

2. Príručka pre žiadateľa vrátane záväzných formulárov 

3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

4. Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

5. 
Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 135 a nasl. nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 
všeobecný rozpočet Únie 

6. Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 2 

 

 

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

