
 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

 vydáva 
 

 

USMERNENIE č. 9 
 
k 
 

vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre 
žiadateľa Slovenská agentúra životného prostredia 

 

Kód vyzvania OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3 

Prioritná os 5  

Špecifický cieľ 5.1.1, 5.1.2 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 9 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre žiadateľa Slovenská agentúra 
životného prostredia s kódom OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3 (ďalej len „usmernenie“) je aktualizácia 
vyzvania z dôvodu nadobudnutia účinnosti dodatku č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 uzatvorenej dňa 13.04.2015. 

RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 28 ods. 4 v spojení s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF mení 
vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len 
„PPP“). 
 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Zmena vyzvania  
 
Úprava vyzvania v časti Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie – na základe 
nadobudnutia účinnosti (dňa 01.11.2022) dodatku č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 uzatvorenej dňa 13.04.2015, v ktorom sa v článku 6 Finančné 
vzťahy, vkladá nový odsek 2, ktorý uvádza, že riadiaci orgán zabezpečí pre sprostredkovateľský orgán SAŽP 
dodatočné finančné krytie v celkovej výške 320 000 eur z alokácie prostriedkov technickej pomoci riadiaceho 
orgánu, ktoré budú použité v členení 100 000 eur za účelom pokrytia výdavkov materiálno-technického 
zabezpečenia sekcie fondov EÚ sprostredkovateľského orgánu a 220 000 eur za účelom stabilizovania mzdových 
nákladov zamestnancov sekcie fondov EÚ sprostredkovateľského orgánu. V zmysle toho bola celková výška 
vyzvania zvýšená z 19 105 246,28 eur na 19 370 828,68 eur, v rámci toho bolo intervencia 121 zvýšená z 17 977 
204,86 eur na 18 242 787,26 eur. 
 
DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 
 
Týmto usmernením sa mení: 
-  Vyzvanie. 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 08. 11. 2022. 
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia. 


