
  

  

  

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. 2   
  

k  

  

68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  

  
 

Zameranie  Zníženie energetickej náročnosti verejných budov  

Kód výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

Prioritná os  4  

Špecifický cieľ  4.3.1  

  

  
 

 

Dátum vydania usmernenia č. 2:  22. január 2022  

Dátum účinnosti usmernenia č. 2:  22. január 2022  
  



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD  

Cieľom Usmernenia č. 2 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 (ďalej len „usmernenie“) je: 

1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu, 

2. zmena termínu uzavretia tretieho hodnotiaceho kola, 

3. úprava a precizovanie spôsobu preukazovania splnenia podmienky bezúhonnosti fyzických osôb 

ustanovenej vo výroku Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, 

4. spresnenie a doplnenie formulácií dokumentácie 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“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok 

poskytnutia príspevku.  

  

 

PRÁVNY ZÁKLAD 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 8 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 príspevku z EŠIF. 

 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU  

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 

2. príručka pre žiadateľa.  

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmeny formálnych náležitostí výzvy 

a) Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu  

kapitola „1. Formálne náležitosti“, časť „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 

výzvu (zdroje EÚ)“ 

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 44 000 000 EUR na 54 000 000 EUR. Pôvodná 

alokácia výzvy pre subjekty územnej samosprávy vo výške 30 000 000 EUR sa zvýši na 40 000 000 

EUR. Alokácia výzvy pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy zostáva 

nezmenená vo výške 14 000 000 EUR.  

Zdôvodnenie zmeny 

Navýšenie alokácie výzvy je realizované v súvislosti s preukázateľnou absorpčnou kapacitou 

subjektov územnej samosprávy, pozitívnym vplyvom na životné prostredie reprezentovaným 

predovšetkým znížením energetickej náročnosti verejných budov ako aj príspevkom k plneniu 

záväzkov ustanovených európskou legislatívou.   

b) Zmena termínu uzavretia tretieho hodnotiaceho kola  

kapitola „1. Formálne náležitosti“, časť „Časový harmonogram konania o ŽoNPF“ 

 Termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola sa posúva z 31. 01. 2022 na 28. 02. 2022. 

 Zdôvodnenie zmeny 

 Zmena je realizovaná z dôvodu optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP. 



c) Spresnenie a doplnenie formulácií   

kapitola „1. Formálne náležitosti“,  

 Text v rámci časti „Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNPF“ bol doplnený o znenie informujúce, 

 že v prípade zverejnenia oznamu o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnený aj dôvod uzavretia 

 výzvy. Text v treťom odseku časti „Financovanie projektu“ bol zosúladený s formuláciou tabuľky. 

 Text v časti „Miesto a spôsob podania ŽoNPF“ bol doplnený o text informujúci o spôsobe 

 predkladania ŽoNPF v listinnej forme. 

 Zdôvodnenie zmeny 

Text bol doplnený a textácia spresnená za účelom zlepšenia informovanosti žiadateľov.  

 

2. Zmeny formálnych náležitostí Príručky pre žiadateľa 

a) Úprava a precizovanie spôsobu preukazovania splnenia podmienky bezúhonnosti fyzických 

osôb ustanovenej vo výroku Rozhodnutia o schválení ŽoNFP  

kapitola „3. Podmienky poskytnutia príspevku“, PPP č. 4 

podkapitola „4.2.3 Vydávanie rozhodnutí“, poznámka pod čiarou č. 25, 

podkapitola „5.1.1 Splnenie podmienok vyplývajúcich z výroku Rozhodnutia o schválení ŽoNFP“   

 Zakotvila sa čiastočná zmena formy predkladania dokumentov preukazujúcich bezúhonnosť 

fyzických osôb. Zmena spočíva v odstránení možnosti predkladať údaje potrebné na vyžiadanie 

výpisu z registra trestov ako alternatívy k výpisu z registra trestov. Zároveň bol precizovaný spôsob 

a forma predkladania výpisu z registra trestov.  

 Zdôvodnenie zmeny 

 Odstránenie možnosti predkladať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ako 

alternatívy k výpisu z registra trestov bolo ustanovené z dôvodu technického obmedzenia integračnej 

akcie ITMS2014+ v čase od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP do nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

b) Spresnenie a doplnenie formulácií 

i) kapitola „4. Schvaľovanie žiadostí o NFP“, časť „Príklad priebehu zaraďovania priebežne 

predkladaných ŽoNFP do príslušných hodnotiacich kôl:“ 

 Príklad bol spresnený úpravou termínu druhého hodnotiaceho kola.  

Zdôvodnenie zmeny 

Účelom úpravy bolo zosúladenie termínu uzavretia druhého hodnotiaceho kola s termínom 

zakotveným vo výzve, čím sa prispelo k odstráneniu pochybností žiadateľa a zlepšeniu 

zrozumiteľnosti príkladu. 

ii) kapitola „1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy“, časť D. bod 2; 

 kapitola „2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP“,  

 kapitola „4. Schvaľovanie žiadostí o NFP“ 

 Definícia „Deň doručenia“ bola upresnená a doplnená. Precizoval sa okamih doručenia 

formuláru ŽoNPF do e-schránky SO a doplnil sa aj postup doručovania dokumentov do e-

schránky.  

 Zdôvodnenie zmeny 

 Účelom úpravy bolo odstránenie pochybností a zlepšenia informovanosti žiadateľa ohľadne 

zasielania dokumentov cez e-schránku. 



iii) kapitola „3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNPF“, Príloha č. 3 ŽoNFP 

 Doplnilo sa upozornenie žiadateľa o potrebe predkladania aktualizácie programu rozvoja 

v prípadoch predĺženia platnosti pôvodného programu rozvoja.  

 Zdôvodnenie zmeny 

 Účelom doplnenia bolo odstránenie pochybností žiadateľa a zlepšenie jeho informovanosti 

v prípadoch schválenej aktualizácie programu rozvoja.  

 

  

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  

Usmernenie je účinné dňom jeho zverejnenia, t. j. 22. januárom 2022.  

Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na všetky doteraz predložené ŽoNPF ako aj všetky ŽoNFP 

predložené po nadobudnutí účinnosti tohto Usmernenia. 

Žiadatelia preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti fyzických osôb ustanovenej vo výroku Rozhodnutia 

o schválení ŽoNFP budú vyzvaní na zosúladenie predkladaných dokumentov s týmto usmernením. 

 

  


