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V Trenčíne dňa 10.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
Dôvodová správa 

 
              

                  
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 vyhlásilo dňa 13.7.2021 
výzvu v rámci prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 
investičnej priority: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 
bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.  
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 44 000 000 EUR, 
pričom 30 000 000 EUR je vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy .  
 
SO je v súlade s § 17 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF4 oprávnený kedykoľvek zmeniť indikatívnu 
výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu formou usmernenia k výzve.  
 
Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „NFP“) na základe predkladanej ŽoNFP a za podmienok ustanovených vo výzve a súvisiacich 
dokumentoch.  
 
Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť viacero žiadostí o poskytnutie NFP. 
  
NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR a štátneho rozpočtu v súlade s pravidlami stanovenými v platnej 
Stratégii financovania EŠIF, pričom maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť stanovený strop pre 
jednotlivé typy žiadateľov uvedených v tabuľke nižšie.  
 
 

 
 

Žiadateľ 

Miera príspevku zo zdrojov 
OP KŽP z celkových 

oprávnených výdavkov v % 
(NFP) 

 
Miera spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v % 

 EFRR ŠR  

Subjekty verejnej správy 85 10 5 

Subjekty územnej samosprávy 85 10 5 

 
Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na 
spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a NFP. Zároveň je prijímateľ počas 
realizácie projektu povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 
vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné  
 
V rámci poskytnutia súčinnosti pri príprave zmluvy o NFP si žiadateľ, zvolí jeden z nasledovných 
spôsobov financovania projektu: 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.  
 
Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy.  
 
Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných časových 
období“).  
 
Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená stanovenými termínmi 
uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO 
kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termíny uzavretia prvých dvoch hodnotiacich kôl sú 
stanovené v tabuľke nižšie. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 1 mesiaca, pričom 



tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých ŽoNFP a primeraný časový limit na 
schvaľovanie žiadostí o NFP.  
 
S cieľom optimalizovať proces schvaľovania ŽoNFP si SO vyhradzuje právo počas trvania výzvy 
aktualizovať termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval pre uzavretie 
hodnotiacich kôl. Aktualizácia termínov hodnotiacich kôl sa považuje za zmenu formálnych 
náležitostí výzvy.  
 

Stanovené hodnotiace kolá 
 

Termín uzavretia 
hodnotiaceho kola 1 

Termín uzavretia 
hodnotiaceho kola 2 

Termín uzavretia 
hodnotiaceho kola n 

 
29.10.2021 

 
30.11.2021 

Posledný pracovný deň 
každého tretieho 

nasledujúceho mesiaca 

 
Minimálna výška NFP na projekt žiadateľa je 100 000 EUR.  
Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa, ktorým je subjekt územnej samosprávy je 1 000 000 
EUR.  
Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa, ktorým je organizácia štátnej správy a ostatný subjekt 
verejnej správy je 3 000 000 EUR.  
 
Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej žiadosti o NFP informovaný rozhodnutím SO o schválení 
ŽoNFP s alebo bez podmienky vo výroku rozhodnutia, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutím o 
zastavení konania o ŽoNFP.  
 
SO zabezpečí pre všetky ŽoNFP schvaľované v rámci príslušného hodnotiaceho kola vydanie 
rozhodnutia najneskôr v termíne do 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného 
hodnotiaceho kola. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie 
chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa a ani lehota na overenie splnenia podmienky poskytnutia 
príspevku Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie zo strany koordinátora EIA. Informáciu o dôvodoch 
nedodržania termínu ako aj o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia, SO zverejní na 
webovom sídle www.op-kzp.sk a www.siea.sk, v ITMS2014+ a zároveň individuálne na kontaktné e-
mailové adresy žiadateľov uvedené v ŽoNFP. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 
SO opakovane zabezpečí informovanosť žiadateľov za rovnakých podmienok. 
 
      
Mesto Trenčín, vychádzajúc z platných rozvojových dokumentov – Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040 a textu zverejnenej 
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 ide podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt 
„Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne“ s termínom do 29.10.2021 (termín 
uzavretia 1. hodnotiaceho kola).          
 
Projekt s názvom „Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne“ v rámci výzvy OPKZP-
PO4-SC431-2021-68  zameranej na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov bude 
prioritne zameraný na kompletnú rekonštrukciu MŠ J. Halašu v Trenčíne na sídlisku JUH. Materská 
škola pozostáva z 5 objektov A,B,C,D a E, ktoré v strede vytvárajú átrium a navzájom sú poprepájané 
prepojovacími krčkami objektu F.  Všetky objekty majú 2 nadzemné podlažia, osadené sú v rôznych 
výškových úrovniach a prestrešené sú plochou strechou spádovanou do vnútorných vpustí.  
 
 
 
 
 
 
             
 
   
 



Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
 
Schvaľuje 
 

a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
„Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-
SC431-2021-68 vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 
40.500,00 EUR 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 
 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Trenčín. 

 
 
 
 

  

 


