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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD                                                                                                                  

Cieľom Usmernenia č. 1 k 63. výzve na predkladanie ţiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „ŢoNFP“) s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 (ďalej len „Usmernenie“) je úprava výzvy v súvislosti 
s/so: 

- prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie 
mimoriadnej flexibility pri vyuţívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia“), ktoré nadobudlo 
účinnosť dňa 24.04.2020; 

- prijatím zákona č. 128/2020 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 v nadväznosti na krízovú situáciu; 

- zjednotením definície Podmienky vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolenia na realizáciu 
aktivít projektu v rámci výzvy vo vzťahu k záloţnému právu tretej osoby a zosúladenie podmienky so 
Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku na 
programové obdobie 2014 – 2020; 

- nadobudnutím účinnosti zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony; 

- aktualizáciou Systému riadenia EŠIF;  

- aktualizáciou Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŢP; 

- spresnením poţiadaviek na predkladanie Prílohy č. 7 ŢoNFP – Energetický audit; 

- odstránením zrejmých nesprávností, úpravou formálnych náleţitostí a precizáciou textu; 

- aplikačnou praxou. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona a  § 57 ods. 1 a ods. 5 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. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU (v pôvodnom znení) 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP   

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa  

- Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- Príloha č. 6 výzvy - Schéma na podporu vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie (schéma pomoci de 
minimis) 

- Príloha č. 3 ŢoNFP – Test podniku v ťaţkostiach 

- Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

- Príloha č. 14 ŢoNFP – Prehľad prijatej pomoci 

- Príloha č. 16 ŢoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele 
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ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 
 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, celý dokument: 

V rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náleţitostí a precizácii textu, pričom tieto úpravy 
nemajú vecný dopad na obsah dokumentu (napr. prečíslovanie príloh, prečíslovanie podmienok poskytnutia 
príspevku). 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave formálnych náleţitostí a precizácii textu. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, časť 1. Formálne náleţitosti: 

V rámci časti 1. Formálne náleţitosti bol upravený názov schémy pomoci de minimis z dôvodu jej 
aktualizácie na aktuálny názov „Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení 
dodatku č. 1 (ďalej len „schéma pomoci de minimis“)“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym názvom schémy pomoci de minimis. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, časť 1. Formálne náleţitosti, časť Časový harmonogram konania o 
ţiadosti: 

V rámci časti 1. Formálne náleţitosti, časť Časový harmonogram konania o ţiadosti, Stanovené hodnotiace 
kolá došlo k aktualizácii poradia hodnotiacich kôl a termínu uzavretia hodnotiacich kôl.  

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k aktualizácii časového harmonogramu v nadväznosti na skutkový stav a dátum vydania 
Usmernenia . 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 2 Podmienka, ţe ţiadateľ nie je 
dlţníkom na daniach: 

Vo väzbe na Systém riadenia EŠIF došlo k doplneniu znenia Podmienky č. 2 v znení „Podmienka, že 
žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom“.  

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienky poskytnutia príspevku so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, ţe ţiadateľ nie je 
podnikom v ťaţkostiach: 

Vo väzbe na novelu nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia bola v rámci časti 2. Podmienky 
poskytnutia príspevku vypustená podmienka poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, ţe ţiadateľ nie je 
podnikom v ťaţkostiach. Vypustením podmienky poskytnutia príspevku č. 7 dochádza k prečíslovaniu 
relevantných podmienok poskytnutia príspevku. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku s novelou nariadenia o ERDF a 
všeobecného nariadenia a tieţ s aktualizovanou schémou pomoci de minimis. 
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- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 9 Podmienka, ţe voči ţiadateľovi 
sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 došlo v rámci časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku k 
úprave pôvodného názvu podmienky poskytnutia príspevku č. 9 na aktuálny názov „Podmienka, ţe voči 
ţiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave výzvy v súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka oprávnenosti 
aktivít projektu: 

V rámci podmienky poskytnutia príspevku dochádza k úprave pôvodnej poznámky pod čiarou definujúcej 
energetického audítora na aktuálne znenie: „Energetický audítor musí spĺňať podmienky podľa § 12 ods. 1 a 
§ 13 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení   niektorých 
zákonov“. Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 15 na podmienku 
poskytnutia príspevku č. 14. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu informácie so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, ţe výdavky 
projektu sú oprávnené: 

V nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
verzia 10 došlo k presunutiu podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, ţe výdavky projektu sú 
oprávnené z kategórie podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu do 
kategórie Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Touto úpravou došlo k prečíslovaniu pôvodnej  
podmienky poskytnutia príspevku č. 17 na podmienku poskytnutia príspevku č. 21 a zároveň došlo 
k zrušeniu kategórie podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu. V definícii 
novej podmienky poskytnutia príspevku č. 21 Podmienka, ţe výdavky projektu sú oprávnené došlo k zmene 
verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŢP na ktorú sa podmienka 
odkazuje, z pôvodnej verzie 2.4 a novú verziu 2.5. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, so Systémom 
riadenia EŠIF, verzia 10 a s aktualizovanou Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 
projekty OP KŢP, verzia 2.5. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného 
spôsobu financovania: 

V nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
verzia 10 došlo k odstráneniu podmienky poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného spôsobu 
financovania a rovnako aj samotnej kategórie podmienok poskytnutia príspevku Spôsob financovania. 

Zdôvodnenie: 
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Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a so 
Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 21 Podmienky týkajúce sa 
štátnej pomoci a pomoci de minimis a vyplývajúce zo schémy pomoci de minimis: 

V rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 21 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a pomoci de minimis 
a vyplývajúce zo schémy pomoci de minimis bol v relevantnej poznámke pod čiarou upravený názov 
schémy pomoci de minimis a údaje k zverejneniu v Obchodnom vestníku z dôvodu jej aktualizácie na 
aktuálny názov „Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1 
(schéma pomoci de minimis)“. Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 21 
na podmienku poskytnutia príspevku č. 18. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym názvom schémy pomoci de minimis. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 22 Podmienka neporušenia 
zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 
5 rokov predchádzajúcich podaniu ŢoNFP: 

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+ sa 
skracuje obdobie, počas ktorého nesmie dôjsť k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny z 5 rokov na 4 roky predchádzajúce predloţeniu ŢoNFP, čím dochádza k úprave 
názvu podmienky poskytnutia príspevku ako aj samotnej definície. Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  
podmienky poskytnutia príspevku č. 22 na podmienku poskytnutia príspevku č. 19. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave výzvy na základe aplikačnej praxe a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
verzia 10. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 23 Podmienka verejného 
obstarávania na hlavné aktivity projektu: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 došlo k úprave definície podmienky poskytnutia príspevku 
v súvislosti s predkladaním zákaziek na prvú ex ante kontrolu a v súvislosti príručkami k verejnému 
obstarávaniu, podľa ktorých ţiadateľ pri realizácii verejného obstarávania postupuje. Aktualizované znenie: 
„Zákazky, ktoré bude prijímateľ predkladať na prvú ex ante kontrolu nie je povinný vyhlásiť do 20 
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ale je v tomto prípade povinný do 20 
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť poskytovateľovi 
dokumentáciu k VO na prvú ex ante kontrolu .  
Žiadateľ pri realizácií verejného obstarávania postupuje v súlade s právnymi predpismi  a s Príručkou k 
procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4, v platnom znení. Postupy 
uvedené v nej platia do vydania a nadobudnutia účinnosti jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov, 
upravujúcej kontrolu VO/obstarávania, zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky. Po nadobudnutí jej účinnosti sa všetky odkazy na Príručkou k procesu 
verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4 stanú neplatnými a žiadateľ/prijímateľ 
bude povinný riadiť sa postupmi uvedenými v príručke vydanej Ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie v platnom znení.“ Taktiež, v poznámke pod čiarou, boli upravené náležitosti 
týkajúce sa momentu vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne: 

 „pri zákazkách s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR, resp. nad 50 000 EUR (v závislosti od  pravidiel 
uplatňovaných v čase vyhlásenia VO, a to v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania OP 
KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4, v platnom znení, resp. v súlade príručkou k procesu verejného 
obstarávania vydanou Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
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republiky, ktorá nahradí Príručku k procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: 
Prioritná os 4 a tá sa stane sa neplatnou) - dňom zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na 
webovom sídle.“  

 „pri zákazkách s nízkou hodnotou pod 30 000 EUR, resp. pod 50 000 EUR (v závislosti od  pravidiel 
uplatňovaných v čase vyhlásenia VO, a to v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania OP 
KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4, v platnom znení, resp. v súlade príručkou k procesu verejného 
obstarávania vydanou Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky, ktorá nahradí Príručku k procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: 
Prioritná os 4 a tá sa stane sa neplatnou) – dňom oslovenia potenciálnych dodávateľov, alebo dňom 
identifikovania cenníkov/zmlúv/plnení (v prípadoch, kedy cenové ponuky neboli získané priamym 
oslovením potenciálnych dodávateľov).“. 

Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 23 na podmienku poskytnutia 
príspevku č. 20. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 27 Podmienka oprávnenosti z 
hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi: 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
575/2001 Z. z. došlo v relevantnej poznámke pod čiarou k úprave Gestora horizontálneho princípu 
Udrţateľný rozvoj, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky. Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 27 na podmienku 
poskytnutia príspevku č. 25. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu definície podmienky so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z..  

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 28 Maximálna a minimálna 
výška príspevku: 

V rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 28 Maximálna a minimálna výška príspevku bol výraz „celková 
výška pomoci“ nahradený výrazom „maximálna výška pomoci“ a výraz „prijímateľovi vykonávajúcemu 
cestnú nákladnú dopravu“ nahradený výrazom “pre jediný podnik vykonávajúci cestnú nákladnú dopravu“. 
Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 28 na podmienku poskytnutia 
príspevku č. 26. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym znením schémy pomoci de minimis v znení dodatku č. 1. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 29 Časová oprávnenosť 
realizácie aktivít projektu: 

V definícii podmienky poskytnutia príspevku došlo k zmene verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŢP, na ktorú sa podmienka odkazuje, z pôvodnej verzie 2.4 na novú 
verziu 2.5. Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej podmienky poskytnutia príspevku č. 29 na podmienku 
poskytnutia príspevku č. 27. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy s aktualizovanou Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŢP, verzia 2.5. 
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- Výzva na predkladanie ŢoNFP, časť 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie 
informácie k výzve: 

V nadväznosti na potrebu zjednoznačnenia textu v súvislosti s neprekročením limitu pomoci de minimis 
došlo k precizácii textu v nasledovnom znení: „Zákonným predpokladom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí 
NFP je: neprekročenie limitu pomoci de minimis podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona o štátnej pomoci. 
Neprekročenie limitu de minimis  Poskytovateľ overuje pred zaslaním návrhu zmluvy o NFP žiadateľovi v 
Informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). V prípade, ak Poskytovateľ zistí 
prekročenie limitu, overí pravdivosť tejto informácie v súčinnosti so žiadateľom. Žiadateľ preukazuje 
neprekročenie limitu de minimis vo forme vyhlásenia žiadateľa o výške poskytnutej pomoci de minimis za 
prebiehajúci fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky. V prípade identifikácie prekročenia limitu 
pomoci de minimis, bude výška NFP v súčinnosti so žiadateľom skrátená na zodpovedajúcu výšku tak, aby 
limit prekročený nebol.“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k precizácii textu a špecifikácii postupov v prípade prekročenia limitu de minimis. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, časť 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie 
informácie k výzve: 

V nadväznosti na zrušenie podmienky poskytnutia príspevku Podmienka relevantného spôsobu 
financovania došlo v tejto časti výzvy k doplneniu spôsobu financovania projektu. Doplnené znenie: 
„Spôsob financovania  
V rámci poskytnutia súčinnosti pri príprave zmluvy o 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 NFP.  
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.“.  

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave a doplneniu výzvy v nadväznosti na účinnosť zákona č. 128/2020 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a v súvislosti s vydaním Systému riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, časť 5. Zmena a zrušenie výzvy: 

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

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom č. 128/2020 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 v nadväznosti na krízovú situáciu. 

 

- Výzva na predkladanie ŢoNFP, časť 5. Prílohy výzvy: 

V rámci časti 5. výzvy bol upravený názov schémy pomoci de minimis z dôvodu jej aktualizácie na aktuálny 
názov „Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci 
de minimis)“. Rovnako bolo upravené číslo danej časti výzvy z pôvodného čísla 5 na aktuálne číslo 6 
z dôvodu opravy zrejmej nesprávnosti. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym názvom schémy pomoci de minimis a k oprave zrejmej 
nesprávnosti. 
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- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, celý dokument: 

V rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náleţitostí a precizácii textu, pričom tieto úpravy 
nemajú vecný dopad na obsah dokumentu. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave formálnych náleţitostí a k precizácii textu. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 5 Identifikácia projektu: 

V bunke č. 47 a v bunke č. 48 v časti 5. Identifikácia projektu Formulára ŢoNFP bol upravený/doplnený 
názov schémy pomoci de minimis z dôvodu jej aktualizácie na aktuálny názov „Schéma na podporu 
využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci de minimis)“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym názvom schémy pomoci de minimis. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 7.1 Popis východiskovej situácie: 

Z dôvodu aplikačnej praxe, v prípade, ak je Účtovná závierka zverejnená v Registri účtovných závierok v 
plnom poţadovanom rozsahu, ţiadateľ predloţí informáciu o jej zverejnení prostredníctvom hypertextového 
odkazu jej zverejnenia v Registri účtovných závierok v časti 7.1 ŢoNFP Popis východiskovej situácie 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave postupov na základe aplikačnej praxe. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh ţiadosti o NFP: 

Vo väzbe na Systém riadenia EŠIF došlo k doplneniu znenia Podmienky č. 2 v znení „Podmienka, že 
žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom“.  

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh ţiadosti o NFP: 

Vo väzbe na novelu nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia bola v rámci tab. č. 14 Zoznam 
povinných príloh ţiadosti o NFP vypustená podmienka poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, ţe ţiadateľ 
nie je podnikom v ťaţkostiach. Vypustením Podmienky poskytnutia príspevku č. 7 dochádza k prečíslovaniu 
relevantných podmienok poskytnutia príspevku. Vypustením podmienky poskytnutia príspevku č. 7 
dochádza tieţ k vypusteniu pôvodnej Prílohy č. 3 ŢoNFP – Test podniku v ťaţkostiach a novou Prílohou č. 3 
ŢoNFP sa stáva pôvodná Príloha č. 17 - Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a 
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie v rámci podmienky poskytnutia príspevku Podmienka, ţe 
ţiadateľ 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. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku s novelou nariadenia o ERDF a 
všeobecného nariadenia a tieţ s aktualizovanou schémou pomoci de minimis.  

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh ţiadosti o NFP: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 došlo v rámci tab. č. 14 k úprave pôvodného názvu 
podmienky poskytnutia príspevku č. 9 na aktuálny názov „Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje 



9 
 

vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s 
vnútorným trhom“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave výzvy v súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh ţiadosti o NFP: 

V nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
verzia 10 došlo k presunutiu podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, ţe výdavky projektu sú 
oprávnené z kategórie podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu do 
kategórie Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Touto úpravou došlo k prečíslovaniu pôvodnej  
podmienky poskytnutia príspevku č. 17 na podmienku poskytnutia príspevku č. 21. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a so 
Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh ţiadosti o NFP: 

V nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
verzia 10 došlo k odstráneniu podmienky poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného spôsobu 
financovania. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a so 
Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh ţiadosti o NFP: 

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+sa 
skracuje obdobie, počas ktorého nesmie dôjsť k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny z 5 rokov na 4 roky predchádzajúce predloţeniu ŢoNFP, čím dochádza k úprave 
názvu podmienky poskytnutia príspevku Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŢoNFP. 
Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 22 na podmienku poskytnutia 
príspevku č. 19. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave formulára ŢoNFP na základe aplikačnej praxe a v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh ţiadosti o NFP: 

Z dôvodu zrejmej nesprávnosti a zosúladenia s výzvou došlo k úprave názvu pôvodnej podmienky 
poskytnutia príspevku č. 31 na aktuálny názov „Podmienka predloženia jedenej ŽoNFP v rámci výzvy“. 
Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 31 na podmienku poskytnutia 
príspevku č. 29. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k oprave zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu.. 
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- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie ţiadateľa: 

V rámci tab. č. 15 Čestné vyhlásenie ţiadateľa boli upravené pôvodné znenia relevantných vyhlásení do 
nasledujúcich znení: 

 „nie som dlžníkom na daniach, t. j. nemám daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle 
daňového poriadku v zmysle podmienok výzvy,“ 

 „nie som dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej 
verejné zdravotné poistenie v  SR v zmysle podmienok výzvy,“ 

 „nie som dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ) v 
zmysle podmienok výzvy.“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k precizácii textu. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie ţiadateľa: 

V rámci tab. č. 15 Čestné vyhlásenie ţiadateľa bolo upravené pôvodné znenie relevantného vyhlásenia do 
nasledujúceho znenia: 

 „neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 4 
rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP,“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave formulára ŢoNFP na základe aplikačnej praxe a v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie ţiadateľa: 

V rámci vyhlásenia „vo vzťahu k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov sú predloţené doklady s 
relevantným právnym základom, ktorý ma oprávňuje na realizáciu všetkých relevantných aktivít 
predloţeného projektu a tieto doklady sú v súlade s podmienkami definovanými výzvou“ bola upravená 
inštrukcia k relevantnosti vyhlásenia na znenie „Relevantné, ak je žiadateľ povinný predkladať 
dokumentáciu k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov.“. 

Zdôvodnenie: 
Zemnou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu. 
 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŢoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie ţiadateľa: 

V rámci vyhlásenia vo vzťahu k vyhláseniu VO, resp. predloţenia dokumentácie na prvú ex ante kontrolu 
bola upravená inštrukcia k relevantnosti vyhlásenia na znenie „Relevantné pre žiadateľa, ktorý nevyhlásil 
všetky verejné obstarávania ku dňu predloženia ŽoNFP. Nerelevantné v prípade zákaziek, ktoré podliehajú 
výnimke podľa §1 zákona o verejnom obstarávaní.“ 

Zdôvodnenie: 
Zemnou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF a výzvou. 
 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, celý dokument:: 

V rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náleţitostí a precizácii textu, pričom tieto úpravy 
nemajú vecný dopad na obsah dokumentu. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave formálnych náleţitostí a k precizácii textu. 
 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 1.2 Definície pojmov a pouţité skratky a pojmy 
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V rámci predmetnej kapitoly bola zavedená skratka MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky, MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
a Schéma pomoci de minimis - Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení 
dodatku č. 1. 
 
Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu definície so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
575/2001 Z. z a zosúladeniu s textom Prílohy č. 2 výzvy .  

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 2.3 Podmienky doručenia ŢoNFP: 

V rámci informácii ohľadom podmienok doručenia včas, bola textácia upravená v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF, verzia 10 na nasledovné znenie: „ŽoNFP je doručená včas, ak je formulár ŽoNFP doručený 
na adresu určenú SO a/alebo do e-schránky SO najneskôr v posledný deň uzavretia výzvy. Rozhodujúcim 
dátumom na splnenie podmienky doručenia ŽoNFP včas je:  

 v prípade osobného predloženia – dátum fyzického odovzdania písomnej formy formulára ŽoNFP na 
adresu uvedenú v tejto Príručke pre žiadateľa.  

 v prípade zaslania ŽoNFP doporučenou poštou alebo kuriérskou službou – dátum odovzdania 
písomnej verzie formulára ŽoNFP na poštovú prepravu alebo na prepravu kuriérskou službou. 

 v prípade predloženia ŽoNFP elektronicky do elektronickej schránky SIEA – dátum uloženia formulára 
ŽoNFP do elektronickej schránky SIEA.“.  

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 2.3 Podmienky doručenia ŢoNFP: 

V rámci informácii ohľadom podmienok doručenia v určenej forme, bola textácia upravená v súlade so 
Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 na nasledovné znenie: „ŽoNFP je doručená v určenej forme, ak je 
formulár ŽoNFP doručený v elektronickej podobe prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň je 
formulár ŽoNFP doručený v písomnej forme (listinná forma podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. 
splnomocnenou osobou alebo elektronická forma podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou žiadateľa, resp. osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa a odoslaná prostredníctvom e-
schránky SO).“.  

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 2 Podmienka, ţe ţiadateľ nie je dlţníkom na daniach: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 došlo k doplneniu znenia Podmienky č. 2 v znení 
„Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom“.  

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 5 Podmienka, ţe voči ţiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii: 

V rámci spôsobu overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku bolo zo znenia odstránené overovanie 
prostredníctvom Obchodného vestníka. 
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Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, ţe ţiadateľ nie je podnikom v ťaţkostiach: 

Vo väzbe na novelu nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia bola v rámci časti kap. 3. Podmienky 
poskytnutia príspevku vypustená podmienka poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, ţe ţiadateľ nie je 
podnikom v ťaţkostiach. Vypustením podmienky poskytnutia príspevku č. 7 dochádza k prečíslovaniu 
relevantných podmienok poskytnutia príspevku. Vypustením podmienky poskytnutia príspevku č. 7 
dochádza tieţ k vypusteniu pôvodnej Prílohy č. 3 ŢoNFP – Test podniku v ťaţkostiach a novou Prílohou č. 3 
ŢoNFP sa stáva pôvodná Príloha č. 17 - Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a 
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie v rámci podmienky poskytnutia príspevku Podmienka, ţe 
ţiadateľ 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. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku s novelou nariadenia o ERDF a 
všeobecného nariadenia a tieţ s aktualizovanou schémou pomoci de minimis.  

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 9 Podmienka, ţe voči ţiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe 
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 došlo k úprave pôvodného názvu podmienky poskytnutia 
príspevku č. 9 na aktuálny názov „Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na 
základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave v súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, ţe výdavky projektu sú oprávnené: 

V nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
verzia 10 došlo k presunutiu podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, ţe výdavky projektu sú 
oprávnené z kategórie podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu do 
kategórie Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Touto úpravou došlo k prečíslovaniu pôvodnej  
podmienky poskytnutia príspevku č. 17 na podmienku poskytnutia príspevku č. 21 a zároveň došlo 
k zrušeniu kategórie podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu. V definícii 
novej podmienky poskytnutia príspevku č. 21 Podmienka, ţe výdavky projektu sú oprávnené došlo k zmene 
verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŢP na ktorú sa podmienka 
odkazuje, z pôvodnej verzie 2.4 a novú verziu 2.5. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu Príručky pre ţiadateľa so zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 a s aktualizovanou Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŢP, verzia 2.5. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného spôsobu financovania: 
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V nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
verzia 10 došlo k odstráneniu podmienky poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného spôsobu 
financovania a rovnako aj samotnej kategórie podmienok poskytnutia príspevku Spôsob financovania. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu Príručky pre ţiadateľa so zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 
 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 22 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu 
ŢoNFP: 

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+ 
sa skracuje obdobie, počas ktorého nesmie dôjsť k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny z 5 rokov na 4 roky predchádzajúce predloţeniu ŢoNFP, čím dochádza k úprave 
názvu podmienky poskytnutia príspevku Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŢoNFP. 
Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 22 na podmienku poskytnutia 
príspevku č. 19. Zároveň bolo doplnené upozornenie v nasledovnom znení: „Evidencia v zozname zahŕňa 
širší okruh porušení, ako je stanovené v PPP. Z tohto dôvodu je potrebné v prípade žiadateľa, ktorý je v 
zozname evidovaný, predložiť sken potvrdenia miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že neporušil 
zákaz nelegálneho zamestnávania príslušníka tretej krajiny za obdobie 4 rokov predchádzajúcich podaniu 
ŽoNFP (ktoré nie je staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP) prostredníctvom ITMS2014+.“ 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave Príručky pre ţiadateľa na základe aplikačnej praxe a v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 23 Podmienka verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 došlo úprave definície v súvislosti príručkami k verejnému 
obstarávaniu, podľa ktorých ţiadateľ pri realizácii verejného obstarávania postupuje. Aktuálne znenia 
upravených definícii: 

 „Žiadateľ je povinný pri realizácii verejného obstarávania postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  
Príručkou k procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4, v platnom 
znení. Postupy uvedené v nej uvedené platia do vydania a nadobudnutia účinnosti jednotnej príručky 
pre žiadateľov/prijímateľov, upravujúcej kontrolu VO/obstarávania, zo strany MIRRI SR. Po 
nadobudnutí jej účinnosti sa všetky odkazy na Príručkou k procesu verejného obstarávania OP KŽP 
pre oblasť podpory: Prioritná os 4 stanú neplatnými a žiadateľ/prijímateľ bude povinný riadiť sa 
postupmi uvedenými v príručke vydanej MIRRI SR v platnom znení.“ 

 „Kontrola dokumentácie z realizovaného VO bude vykonaná zo strany SO až po podpise Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Podmienky a pravidlá predkladania dokumentácie z VO na kontrolu SO po podpise 
Zmluvy o poskytnutí NFP sú uvedené v čl. 3 všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou 
č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Príručke k procesu verejného obstarávania Operačného programu 
Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4 v platnom znení. Postupy uvedené v nej 
uvedené platia do vydania a nadobudnutia účinnosti jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov, 
upravujúcej kontrolu VO/obstarávania, zo strany MIRRI SR. Po nadobudnutí jej účinnosti sa všetky 
odkazy na Príručkou k procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4 
stanú neplatnými a žiadateľ/prijímateľ bude povinný riadiť sa postupmi uvedenými v príručke vydanej 
MIRRI SR v platnom znení.“ 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/
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 „V prípade zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní, ktoré sú vyhlásené osobou, 
ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb 
z NFP, žiadateľ postupuje v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného 
programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4, v platnom znení. Postupy 
uvedené v nej uvedené platia do vydania a nadobudnutia účinnosti jednotnej príručky pre 
žiadateľov/prijímateľov, upravujúcej kontrolu VO/obstarávania, zo strany MIRRI SR. Po nadobudnutí jej 
účinnosti sa všetky odkazy na Príručkou k procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť 
podpory: Prioritná os 4 stanú neplatnými a žiadateľ/prijímateľ bude povinný riadiť sa postupmi 
uvedenými v príručke vydanej MIRRI SR v platnom znení.“. 

Došlo tieţ k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 23 na podmienku poskytnutia 
príspevku č. 20. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Zoznam povinných príloh ŢoNFP: 

V rámci kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, Zoznam povinných príloh ŢoNFP bol 
opravený kód výzvy na znenie „OPKŽP-PO4-SC411-2020-63“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Zoznam povinných príloh ŢoNFP: 

V rámci kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, Zoznam povinných príloh ŢoNFP bola 
odstránená príloha č. 3 ŢoNFP – Test podniku v ťaţkostiach. Vypustená pôvodná Príloha č. 3 ŢoNFP – Test 
podniku v ťaţkostiach sa nahrádza novou Prílohou č. 3 ŢoNFP, ktorou sa stáva pôvodná Príloha č. 17 - 
Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku s novelou nariadenia o ERDF a 
všeobecného nariadenia a tieţ s aktualizovanou schémou pomoci de minimis.  

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 2 ŢoNFP - Účtovná závierka: 

Vo väzbe na novelu nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia bola z Prílohy č. 2 ŢoNFP - Účtovná 
závierka vypustená podmienka poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, ţe ţiadateľ nie je podnikom 
v ťaţkostiach. Zároveň došlo k odstráneniu upozornenia týkajúceho sa predkladania dotknutej prílohy vo 
väzbe k vyhodnoteniu testu podniku v ťaţkostiach. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku s novelou nariadenia o ERDF a 
všeobecného nariadenia a tieţ s aktualizovanou schémou pomoci de minimis. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 2 ŢoNFP - Účtovná závierka: 

V rámci opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou sa upravuje pôvodná veta na aktuálne znenie 
„V prípade, že žiadateľ účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva, je potrebné aby v rámci Prílohy č. 2 
ŽoNFP predložil účtovné závierky za referenčné účtovné obdobie a dve jemu bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobia (ak sa nenachádzajú v Registri účtovných závierok) a príslušné doklady z 
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účtovnej evidencie preukazujúce výšku nákladových úrokov, krátkodobých záväzkov, krátkodobých úverov 
a finančných výpomocí a tiež doklady o dani z príjmov za posledné dve účtovné obdobia.“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu aj v nadväznosti na zvyšný text 
opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 2 ŢoNFP - Účtovná závierka: 

Z dôvodu aplikačnej praxe, v prípade, ak je Účtovná závierka zverejnená v Registri účtovných závierok v 
plnom poţadovanom rozsahu, ţiadateľ predloţí informáciu o jej zverejnení prostredníctvom hypertextového 
odkazu jej zverejnenia v Registri účtovných závierok v časti 7.1 ŢoNFP Popis východiskovej situácie 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave postupov na základe aplikačnej praxe. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 3 ŢoNFP – Test podniku v ťaţkostiach: 

Vo väzbe na novelu nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia bola v kap. 3.1. Špecifikácia povinných 
príloh formulára ŢoNFP  Príloha č. 3 ŢoNFP – Test podniku v ťaţkostiach vypustená. Vypustená pôvodná 
Príloha č. 3 ŢoNFP – Test podniku v ťaţkostiach sa nahrádza novou Prílohou č. 3 ŢoNFP, ktorou sa stáva 
pôvodná Príloha č. 17 - Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku s novelou nariadenia o ERDF a 
všeobecného nariadenia a tieţ s aktualizovanou schémou pomoci de minimis. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 7 ŢoNFP – Energetický audit: 

V kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, Prílohe č. 6 ŢoNFP – Energetický audit sa mení 
znenie  riadku „Vydáva: Energetický audítor“ na aktuálne: „Vypracováva: Energetický audítor“. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu informácie o vypracovaní dokumentu so zákonom č. 321/2014 Z. z. o 
energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 7 ŢoNFP – Energetický audit: 

V rámci poţiadavky na údaje a vyhodnotenie energetických vstupov a výstupov za minimálne 3 kalendárne 
roky predchádzajúce výkonu energetického auditu, ktoré musí obsahovať Príloha bola doplnená poznámka 
pod čiarou: „Relevantné v prípadoch, pri ktorých dochádza k náhrade/rekonštrukcii pôvodných zariadení na 
výrobu elektriny/tepla. Ak takéto pôvodné zariadenia neboli v prevádzke po dobu minimálne 3 kalendárnych 
rokov predchádzajúcich výkonu energetického auditu, je možné vychádzať z údajov zodpovedajúcich dobe 
kratšej ako sú 3 roky (nie však kratšej ako 1 rok, resp. 12 po sebe idúcich mesiacov). V prípade výstavby 
nových zariadení (resp. výmene zariadení, ktoré boli v prevádzke menej ako 1 rok, resp. 12 po sebe idúcich 
mesiacov), ak nie je preukázateľné, aké zariadenie na výrobu elektriny/tepla bude nahradené, postupuje sa 
v súlade s inštrukciami uvedenými v Prílohe č. 16 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele.“. 

Zdôvodnenie: 
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Zmenou dochádza k spresneniu poţiadavky na predkladanie Prílohy č. 7 ŢoNFP – Energetický audit, ktorá 
je spresnená priamo v poznámke pod čiarou. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 7 ŢoNFP – Energetický audit: 

V kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, Prílohe č. 7 ŢoNFP – Energetický audit 
dochádza k úprave pôvodnej poznámky pod čiarou definujúcej odborne spôsobilú osobu na aktuálne 
znenie: „Odborne spôsobilá osoba musí spĺňať podmienky podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 3 zákona č. 
321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení   niektorých zákonov.“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu informácie so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o 
zmene a doplnení   niektorých zákonov. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 8 ŢoNFP – Projektová dokumentácia: 

V rámci minimálnych poţiadaviek na dokumenty, ktoré musia byť súčasťou projektovej dokumentácie bola 
odstránená poţiadavka na „rozpočet projektu podľa výkazu výmer vrátane editovateľnej elektronickej verzie 
výkaz výmer vo formáte MS Excel, ktorú žiadateľ predkladá prostredníctvom ITMS2014+“. Zároveň boli 
upravené poţiadavky na predkladanie prílohy v spojitosti s vykonanou zmenou. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu aj v nadväznosti na skutočnosť, 
ţe rozpočet projektu podľa výkazu výmer je predmetom (ak relevantné) Prílohy č. 11 ŢoNFP – 
Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov a tieţ vzhľadom na skutočnosť, ţe k povoľovaciemu konaniu nie je 
nevyhnutné predkladať nacenený výkaz výmer, a to v zmysle Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 9 ŢoNFP – Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov: 

V rámci opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou bola z textu odstránená pôvodná poznámka 
pod čiarou: „Žiadateľ zároveň predkladá doklad preukazujúci spolufinancovanie projektu financujúcou 
bankou (napr. platnú úverovú zmluvu alebo úverový prísľub).“ a pôvodná poznámka pod čiarou: „Uvedené 
sa vzťahuje iba na prípady, ak sú nehnuteľnosti, ktoré majú byť zhodnotené z NFP aj zálohom na 
zabezpečenie úveru, ktorým sa spolufinancuje predkladaný projekt zo strany financujúcej banky.“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zjednoteniu definície Podmienky vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a 
povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci výzvy vo vzťahu k záloţnému právu tretej osoby a k 
zosúladeniu podmienky so Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi 
zastupujúcimi Slovenskú republiku na programové obdobie 2014 – 2020. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov: 

V rámci opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou bolo z textu odstránené slovné spojenie 
„odborný posudok“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu aj v nadväznosti na zvyšný text 
opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou. 
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- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov: 

V rámci opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou bola v rámci textu upravená pôvodná 
poznámka pod čiarou č. 85 na znenie „Ak zo zmluvy nie je možné určiť špecifikáciu predmetu 
zmluvy/zákazky, je potrebné predložiť aj cenové ponuky spolu so špecifikáciou predmetu zákazky 
úspešného uchádzača. V nadväznosti na PPP č. 15 Podmienka oprávnenosti začatia a skončenia realizácie 
hlavných aktivít, môže zmluva nadobudnúť účinnosť najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy.“.      

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu aj v nadväznosti na zvyšný text 
opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou a na znenie definície Podmienky oprávnenosti začatia 
a skončenia realizácie hlavných aktivít. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov: 

V rámci opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou bola v rámci textu upravená pôvodná 
poznámka pod čiarou č. 86 na znenie „Pri dodržaní PPP č. 15 Podmienky oprávnenosti začatia a skončenia 
realizácie hlavných aktivít, podľa ktorej je žiadateľ oprávnený začať realizáciu hlavnej aktivity projektu 
najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy.“ 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu aj v nadväznosti na zvyšný text 
opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou a na znenie definície Podmienky oprávnenosti začatia 
a skončenia realizácie hlavných aktivít. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov: 

V rámci opisu poţadovaných náleţitosti v súvislosti s Prílohou bol v rámci časti 2.3 Stanovenie výšky 
výdavkov na základe vykonaného verejného obstarávania upravený text na znenie (vrátane relevantných 
poznámok pod čiarou), ktoré umoţňuje aj predloţenie víťaznej cenovej ponuky za predpokladu, ţe uzavretie 
zmluvy s víťazným uchádzačom nie je, v zmysle ZVO resp. relevantnej príručky k VO, povinné. Upravené 
znenie: „V prípade výdavkov, ktorých výšku žiadateľ stanovil na základe zmluvy s úspešným uchádzačom, 
resp. víťaznej ponuky ako výsledok vykonaného verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené v súvislosti s 
predloženou ŽoNFP, predkladá žiadateľ sken originálu alebo úradne osvedčenej kópie: 

 uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom, 

 uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou, 

 návrhu zmluvy vo fáze po vyhodnotení ponúk, ukončení všetkých revíznych postupov a bezprostredne 
pred podpisom zmluvy; 

 víťaznej cenovej ponuky.“. 
Touto zmenou boli zároveň upravené moţnosti „Spôsobu stanovenia výšky výdavkov“ v rozbaľovacom 
zozname a tieţ „Upozornenia“ v Prílohe č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, v hárku 
Podrobný rozpočet projektu. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k úprave Príručky pre ţiadateľa na základe aplikačnej praxe a v súlade s Príručkou k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŢP, verzia 2.5. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, 
Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov: 

V rámci Stanovenia výšky výdavkov bol odstránený postup v zmysle bodu 2.5 Stanovenie výšky výdavkov 
na základe percentuálnych limitov a informácie a textácia z bod 2.5 boli presunuté do časti „Upozornenie“. 
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Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave Príručky pre ţiadateľa na základe aplikačnej praxe a v súlade s Príručkou k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŢP, verzia 2.5. 

 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 4.1.2 Administratívne overenie podmienok 
poskytnutia príspevku: 

V nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 
verzia 10 došlo k odstráneniu pôvodnej poznámky pod čiarou: „Žiadateľ je na doplnenie požadovaných 
náležitostí, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov vyzvaný zo strany 
SIEA iba jedenkrát (s výnimkou zaslania Doplnenia už odoslanej výzvy na doplnenie ŽoNFP).“.    

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a so 
Systémom riadenia EŠIF, verzia 10. 

 

- Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, kap. 1.1 Zoznam oprávnených 
výdavkov: 

V kap. 1.1 Zoznam oprávnených výdavkov došlo k zmene verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŢP, na ktorú sa dokument odkazuje, z pôvodnej verzie 2.4 a novú 
verziu 2.5. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu dokumentu s aktualizovanou Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŢP, verzia 2.5. 

 

- Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, kap. 1.1 Zoznam oprávnených 
výdavkov: 

V kap. 1.1 Zoznam oprávnených výdavkov bol upravený názov schémy pomoci de minimis z dôvodu jej 
aktualizácie na aktuálny názov „Schéma na podporu vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie v znení 
dodatku č. 1 (schéma pomoci de minimis)“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym názvom schémy pomoci de minimis. 

 

- Príloha č. 6 výzvy - Schéma na podporu vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie (schéma pomoci 
de minimis): 

Z dôvodu aktualizácie schémy pomoci de minimis sa nahrádza pôvodná Príloha č. 6 novou Prílohou č. 6 
„Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci de 
minimis)“. Zmenou dochádza najmä k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku s novelou nariadenia o 
ERDF a všeobecného nariadenia. Aktualizáciou tieţ dochádza k zmene konca platnosti a účinnosti schémy 
pomoci de minimis, ktorým je po novom dátum „31. december 2023“. Aktualizáciou boli vykonané ďalšie 
formálne zmeny, ktoré sú podrobne uvedené v Dodatku č. 1 k schéme podpory de minimis, ktorý je 
zverejnený na stránke https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-na-podporu-vyuzivania-
obnovitelnych-zdrojov-energie-schema-pomoci-de-minimis/.  

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k zosúladeniu schémy pomoci de minimis s novelou nariadenia o ERDF a všeobecného 
nariadenia, k zmene konca účinnosti schémy pomoci de minimis a ďalším formálnym úpravám v zmysle 
Dodatku č. 1 schémy pomoci de minimis. 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-na-podporu-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-schema-pomoci-de-minimis/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-na-podporu-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-schema-pomoci-de-minimis/
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- Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, hárok Prieskum trhu a Podrobný 
rozpočet projektu:  

V rámci hárku Prieskum trhu boli v stĺpci s názvom „Spôsob vykonania“ upravené moţnosti výberu 
v rozbaľovacom zozname v súlade s pokynmi uvedenými v Prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 
3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti 
výdavkov a v rámci hárku Podrobný rozpočet projektu boli v stĺpci s názvom „Spôsob stanovenia výšky 
výdavkov“ upravené moţnosti výberu v rozbaľovacom zozname v súlade s pokynmi uvedenými v Prílohe č. 
2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŢoNFP, Príloha č. 11 
ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu aj v nadväznosti na pokyny 
uvedené v Prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre ţiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára 
ŢoNFP, Príloha č. 11 ŢoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. 

 

- Príloha č. 14 ŢoNFP – Prehľad prijatej pomoci 

V rámci Prílohy č. 14 ŢoNFP – Prehľad prijatej pomoci boli vykonané formálne zmeny z dôvodu aktualizácie 
schémy pomoci de minimis. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu Prílohy č. 14 ŢoNFP – Prehľad prijatej pomoci so schémou pomoci de 
minimis v znení dodatku č. 1.  

 

- Príloha č. 16 ŢoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele:  

V rámci hárku Techn. a envirom. Ukazovatele bolo v riadku Environmentálne hodnotenie (riadok č. 21) 
upravené číslo prílohy, na ktorú sa riadok odkazuje. Upravené znenie riadku znie: „Environmentálne 
hodnotenie v súlade s Prílohou č. 7 Energetický audit“. 

Zdôvodnenie: 
Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŢENÉ ŢoNFP 

Zmeny vykonané týmto Usmernením vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti Schémy na podporu vyuţívania 
obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1 sú účinné od 01.01.2021 v súlade s § 7 ods. 10 a 11 zákona 
č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov. 

Všetky ostatné zmeny vykonané týmto Usmernením sa vzťahujú na všetky ŢoNFP predloţené po 26.02.2021. 

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

 


