
  

  

  

Slovenská inovačná a energetická agentúra  

  

ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  
  

v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho 

orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia  

  

 

 vydáva  

  
 

  

USMERNENIE č. 1  
  

k  

  

53. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  

  
 

Zameranie  
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej 

úrovni 

Kód výzvy  OPKZP-PO4-SC441-2019-53  

Prioritná os  4  

Špecifický cieľ  4.4.1  

  

  
 

 

Dátum vydania usmernenia č. 1:  12. 05. 2020   

Dátum účinnosti usmernenia č. 1:  12. 05. 2020    
  



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD  

Cieľom Usmernenia č. 1 k 53. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 (ďalej len „usmernenie“) je: 

 

1. úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s 

cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže 

žiadateľov; 

2. doplnenie podmienky, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a 

vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt vzhľadom na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF; 

3. doplnenie taxatívneho výpočtu rozhodnutí voči ktorým nie je prípustné podanie odvolania voči 

rozhodnutiu o ŽoNFP, v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa 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 a 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v 

pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 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 v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z 

EŠIF“); 

4. vecné precizovanie, štylistické úpravy a úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy. 

 

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného 

prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona 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 mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene 

podmienok poskytnutia príspevku.  

  

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU  

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva; 

2. príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 

len „ŽoNFP“) vrátane vybraných formulárov príloh ŽoNFP (Príloha č. 7 ŽoNFP - Údaje potrebné 

na vyžiadanie výpisu z registra trestov, Príloha č. 8 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávnenosti 

výdavkov); 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa  

4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov. 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1.  Zmeny výzvy: 

1.1. Precizovanie PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným 

daňovým úradom 

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty bola zakotvená definícia daní.  

1.2. Zmena formulácie PPP č. 8 Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty bola podmienka preformulovaná. 

1.3. Doplnenie PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného 

odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF bola doplnená PPP č. 11, že žiadateľ nie je 

evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt. 



1.4. Precizovanie PPP č. 20 Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania 

štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty bolo upresnený začiatok a koniec trvania 

protiprávneho stavu.  

1.5. Upresnenie PPP č. 27 Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým 

predmetom projektu v prípade neukončenia schvaľovacieho procesu 

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty bola podmienka doplnená. 

1.6. Úprava kapitoly 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve 

Oprava zrejmej nesprávnosti v časti „Zverejňovanie informácií„ týkajúca sa zverejnenia Zoznamu 

schválených/neschválených ŽoNFP. 

 

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných 

príloh ŽoNFP: 

2.1. Aktualizácia formulára ŽoNFP  

Z dôvodu odstránenia pochybností sa dopĺňa inštrukcia tabuľky 12 formulára ŽoNFP definovaním 

VO v súlade s bodom 13 časti 1.2 Príručky pre žiadateľa. 

V tabuľke č. 14 formulára ŽoNFP bola doplnená PPP, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme 

včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt vrátane doplnenia, že 

k uvedenej PPP sa nevzťahuje žiadna osobitná príloha. 

V tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP bolo doplnené ČV vzťahujúce sa k PPP, že žiadateľ nie je 

evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt. 

V tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP bolo doplnené ČV vzťahujúce sa k PPP č. 8 finančnej spôsobilosti 

spolufinancovania projektu v zmysle vykonaných úprav v Príručke pre žiadateľa.  

2.2. Úprava Prílohy č. 7 ŽoNFP - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

Úprava formuláru z dôvodu zakotvenia možnosti predkladania prílohy aj iným osobami ako 

štatutárnym orgánom v zmysle vykonaných úprav dokumentácie výzvy.   

2.3. Úprava Príloha č. 8 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

Odstránenie zrejmej nesprávnosti v hárku Podrobný rozpočet – ZVV jeho zosúladením s Prílohou 

č. 4 výzvy Osobitné podmienky poskytnutia príspevku a Príručkou k oprávnenosti výdavkov v. 2.2. 

 

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Úprava podkapitoly 1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy 

Spresnenie a doplnenie definície „Deň doručenia“ za účelom zabezpečenia vyššej miery právnej 

istoty. 

3.2. Doplnenie podkapitoly 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP 

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty boli podmienky doručenia doplnené. 

3.3. Úprava kapitoly 3. Podmienky poskytnutia príspevku 

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty bol spôsob overenia splnenia PPP č. 2, 3, 4, 5, 

6, 10, 11, 20 doplnený a týmto zosúladený s formou preukázania splnenia príslušnej PPP a tabuľkou 

č. 15 formulára ŽoNFP.  

V rámci spôsobu overenia splnenia PPP č. 6 bol aktualizovaný odkaz (hyperlink) na verejne 

dostupné údaje v zmysle aktualizovaného Systému riadenia EŠIF.   

Za účelom zefektívnenia postupov v konaní o ŽoNFP bola v PPP č. 8 doplnená forma preukázania 

splnenia podmienky pre špecifické prípady.  



Za účelom zníženia administratívnej záťaže žiadateľov a zvýšenia efektívnosti administrácie ŽoNFP 

bola v PPP č. 10 zakotvená možnosť predkladania údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z RT 

v rámci prílohy č. 7 ŽoNFP aj iným osobám ako štatutárnemu orgánu resp. jeho členovi.  

V nadväznosti na doplnenie PPP č. 12 bola doplnená forma preukázania splnenia PPP ako aj 

spôsob overenia jej splnenia. 

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty bola v rámci PPP č. 17 doplnená forma 

preukázania splnenia PPP ako aj spôsob overenia jej splnenia.  

V rámci spôsobu overenia splnenia PPP č. 20 bol aktualizovaný odkaz (hyperlink) na verejne 

dostupné údaje v zmysle aktualizovaného Systému riadenia EŠIF.   

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty bola forma preukázania splnenia PPP č. 27 

doplnená. 

3.4. Úprava podkapitoly 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

Z dôvodu zabezpečenia vyššej miery právnej istoty bol spôsob predloženia prílohy č. 1 ŽoNFP 

Plnomocenstvo došpecifikovaný. 

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže žiadateľov a zvýšenia efektívnosti administrácie ŽoNFP 

bola v prílohe č. 5 ŽoNFP zakotvená možnosť predkladania potvrdenia zo Štátnej pokladnice 

a zrušenie doby použiteľnosti dokladu v niektorých situáciách. Zároveň boli podmienky prílohy 

došpecifikované za účelom zvýšenia právnej istoty. 

Za účelom zníženia administratívnej záťaže žiadateľov a zvýšenia efektívnosti administrácie ŽoNFP 

bola v prílohe č. 7 ŽoNFP zakotvená možnosť predkladania údajov potrebných na vyžiadanie výpisu 

z RT aj iným osobám ako štatutárnemu orgánu resp. jeho členovi a to v nadväznosti na úpravu PPP 

č. 10. 

Z dôvodu zvýšenia efektívnosti administrácie ŽoNFP bola v prílohe č. 8 v rámci bodu 1.1 odseku 

„A. Cenové ponuky“ doplnená poznámka pod čiarou.  

3.5. Úprava podkapitoly 4.1.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok) 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF od 1. júla 2019 sa do 

zoznamu rozhodnutí, voči ktorým nie je prípustné odvolanie dopĺňa rozhodnutie o zrušení 

rozhodnutia a vrátení veci na konanie a rozhodnutie. 

 

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov: 

Odstránenie zrejmej nesprávnosti v poznámke pod čiarou č. 22. 

 

Vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené formou sledovania vykonaných zmien na príslušných 

miestach webového sídla pre OP KŽP.  

  
ÚČINNOSŤ ZMIEN A ICH VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 12. 05. 2020.  

  
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto 

usmernenia.  


