
  

  

  

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  

  

74. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  

  
  

Zameranie Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE 

Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-74 

Prioritná os 4 

Špecifický cieľ 4.1.1 

 

  
 

 

Dátum vydania usmernenia č. 1:  24. máj 2022  

Dátum účinnosti usmernenia č. 1:  24. máj 2022  
  



2 

 

CIEĽ USMERNENIA  

Cieľom Usmernenia č. 1 k 74. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74 (ďalej len „usmernenie“) je: 

1. zmena maximálnej výšky NFP,  

2. úprava osobitnej zmluvnej podmienky zakotvenej v Zmluve o poskytnutí NFP, 

3. úprava možností autorizácie predkladaného formuláru ŽoNFP, 

4. spresnenie a doplnenie formulácií dokumentácie výzvy.  

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

program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO pre OP KŽP“) v zastúpení Riadiaceho orgánu mení výzvu 

spôsobom, ktorým dochádza k zmene podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 20 

Maximálna a minimálna výška príspevku. Ostatné zmeny zakotvené usmernením nepredstavujú zmenu 

výzvy. 

  

 

PRÁVNY ZÁKLAD 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6  a 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, 

3. Príloha 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti aktivít. 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

A)  Výzva 

1. Zmeny výzvy (iné ako: zmeny formálnych náležitostí / úpravy, ktoré nie sú zmenou výzvy) 

a) Zmena maximálnej výšky NFP  

PPP č. 20 Maximálna a minimálna výška príspevku  

Maximálna výška NFP na jeden podnik a jeden investičný projekt sa zvyšuje zo 6 mil. EUR na 7 

mil. EUR.   

Zdôvodnenie zmeny 

Vzhľadom na potrebu naplnenia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa Zvýšená kapacita 

výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v rámci menej rozvinutého regiónu ako aj na 

preukázateľný nezáujem potenciálnych žiadateľov o zariadenia nižších výkonov (napriek 

informačnej kampani nebola v prvom hodnotiacom kole predložená ani jedna ŽoNFP) pri súčasnom 

zvážení potreby prijatia bezodkladných krokov pre zabezpečenie riadnej implementácie prioritnej 

osi 4 OP KŽP vzhľadom na rýchlo blížiace sa ukončenie implementácie programového obdobia 

2014- 2020, zvyšuje sa maximálna výška NFP a teda aj podpora zariadení vyšších výkonov. 

2. Zmeny formálnych náležitostí / úpravy, ktoré nie sú zmenou výzvy  

b) Úprava osobitnej zmluvnej podmienky zakotvenej v Zmluve o poskytnutí NFP   
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časť 3.4 Osobitná zmluvná podmienka zakotvená v Zmluve o poskytnutí NFP; Podmienka 

ukončeného VO   

Keďže v relevantných prípadoch bude žiadateľ / prijímateľ postupovať pri zadávaní zákazky mimo 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov bola zakotvená alternatíva k „VO“ vo forme „obstarávania“.  

Zdôvodnenie zmeny 

Úprava bola vykonaná v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 395/2021 Z. z. ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

c) Úprava možností autorizácie predkladaného formuláru ŽoNFP   

časť 1. Formálne náležitosti; Miesto a spôsob podania ŽoNFP   

Možnosť autorizácie formulára ŽoNFP kvalifikovanou elektronickou pečaťou bola odstránená.  

Zdôvodnenie zmeny 

Zmena bola vykonaná za účelom jednoznačnosti preukázania splnenia podmienky doručenia 

ŽoNFP, keďže pri dotknutom spôsobe autorizácie nie je možné overiť, či ŽoNFP autorizovala osoba 

oprávnená konať v mene žiadateľa. 

B)  Príručka pre žiadateľa 

1. Zmeny formálnych náležitostí / úpravy, ktoré nie sú zmenou výzvy  

d) Doplnenie definície „obstarávania“ 

podkapitola 1.2. Definície pojmov a použité skratky a pojmy, 

podkapitola 5.2 Osobitné zmluvné podmienky zakotvené v Zmluve o poskytnutí NFP. 

Zakotvená definícia obstarávania uplatňovaná v rámci výzvy ako aj možnosť postupu podľa tejto 

definície.   

Zdôvodnenie zmeny 

Úprava bola vykonaná v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 395/2021 Z. z. ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

e) Úprava možností autorizácie predkladaného formuláru ŽoNFP   

podkapitola 2.2. Vypracovanie a predloženie dokumentácie ŽoNFP 

oddiel 4.1.2 Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku   

Možnosť autorizácie formulára ŽoNFP kvalifikovanou elektronickou pečaťou bola odstránená.  

Zdôvodnenie zmeny 

Zmena bola vykonaná za účelom jednoznačnosti preukázania splnenia podmienky doručenia 

ŽoNFP, keďže pri dotknutom spôsobe autorizácie nie je možné overiť, či ŽoNFP autorizovala osoba 

oprávnená konať v mene žiadateľa. 

C)  Príloha č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

1. Zmeny formálnych náležitostí / úpravy, ktoré nie sú zmenou výzvy  

f) Spresnenie a doplnenie spôsobu preukázania množstva a účelu vyrobeného vodíka 

kapitola 6.  Preukázanie množstva a účelu vyrobeného vodíka  

Zdôvodnenie zmeny 

Účelom úpravy bolo odstránenie pochybností a zlepšenia informovanosti žiadateľa ohľadne 

preukazovania množstva a účelu vyrobeného vodíka. 
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  

Usmernenie je účinné dňom jeho zverejnenia, t. j. 24. májom 2022.  

Zmeny vyplývajúce z tohto Usmernenia sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po ukončení prvého 

hodnotiaceho kola. 

 

  


