
 

 

 

 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA AKO 
SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

 

ROZHODNUTIE 

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra konajúci v mene a na účet 

riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v 

Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 21. apríla 

2015, na základe výsledkov konania o  žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

               2022/EŠIF/10022 

Identifikácia žiadateľa (ďalej len ,,žiadateľ“) 

Mesto Brezno 
Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1 

97701  Brezno 
IČO: 00313319 

Kód žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“) 
NFP310040BZA4 

Kód výzvy (ďalej len ,,výzva“) OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

 

rozhodol tak, že v súlade s § 57 prvá veta v spojení s § 19 ods. 10 až 12 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 (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 253 877,84 EUR (slovom: dvesto- 

päťdesiattritisícosemstosedemdesiatsedem eur osemdesiatštyri centov), pričom celkové oprávnené 

výdavky projektu boli schválené vo výške 267 239,83 EUR (slovom: dvestošesťdesiat- 

sedemtisícdvestotridsaťdeväť eur osemdesiattri centov). 

 



     

Na základe výsledkov konania o žiadosti boli v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF  určené 

nasledujúce podmienky: 

 PPP č. 4: Podmienka, že štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 

osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za 

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 

trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a 

verejnej dražbe, 

 PPP č. 11 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu, ktorá sa v tomto štádiu viaže 

na kladný výsledok kontroly VO1. 

 

Splnenie PPP č. 4 je žiadateľ povinný preukázať v lehote do 20 pracovných dní od doručenia tohto 

rozhodnutia, a to predložením dokumentácie ustanovenej vo Výzve k preukázaniu splnenia 

podmienok vo výroku Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a poskytnutiu súčinnosti k uzavretiu Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

k poskytnutiu súčinnosti k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP2 na adresu sprostredkovateľského 

orgánu v písomnej forme. V prípade nepreukázania splnenia vyššie uvedenej podmienky 

v stanovenej lehote a/alebo nesplnenia PPP č. 11, sprostredkovateľský orgán v súlade s § 25 ods. 5, 

písm. b) zákona o príspevku z EŠIF nezašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku.  

 

Odôvodnenie: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci konania o žiadosti overil splnenie 

podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť podľa jej obsahu (vrátane príloh) 

splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť 

schválil. Uvedené overenie splnenia podmienok poskytovania príspevku nelimituje poskytovateľa 

alebo iný orgán oprávnený na výkon kontroly alebo auditu (vrátane Úradu pre verejné obstarávanie) 

v následnom overovaní ich splnenia v ďalších fázach implementácie projektu, ktorý je predmetom 

žiadosti, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa príslušných 

právnych predpisov, ktoré sa na žiadateľa vzťahujú, a s inými dokumentmi záväznými pre žiadateľa, 

a to v období uzatvárania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj počas 

platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku 

vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Poskytnutie príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je 

viazané na splnenie podmienok ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. 

 

                                                 
1  Splnenie tejto PPP vykoná poskytovateľ pomoci bez súčinnosti žiadateľa. Uvedené však nevylučuje dožiadanie dokumentácie 

verejného obstarávania v rámci kontroly VO vykonávaného poskytovateľom. 
2  Predmetná výzva je prílohou č. 1 Rozhodnutia o schválení ŽoNPF. 



     

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona o príspevku z 

EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia podať odvolanie zaslaním do elektronickej schránky SIEA podpísané kvalifikovaným 

elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom 

alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa (štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. 

splnomocnenou osobou) alebo listinne na adresu: 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra  

sekcia implementácie EŠIF  

Bajkalská 27  

827 99 Bratislava 27  

 

V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF) 

musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka a dôvody 

podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby podávajúcej 

odvolanie. 

 

Žiadateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podať podnet na 

preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ďalej ako „podnet“) v súlade s podmienkami 

uvedenými v § 24 odsek 2 a 3 zákona o príspevku z EŠIF. Žiadateľ môže podať podnet písomne 

sprostredkovateľskému orgánu, ktorý preskúmavané rozhodnutie vydal. Rozhodnutie o schválení 

žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

V Bratislave, za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej 

časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o e-Governmente“) 

 

 

    ..................................................... 

               Ing. Michal Fiala 

   riaditeľ Sekcie implementácie EŠIF 

 

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente) 

 

 

Príloha:  

 Výzva k preukázaniu splnenia podmienok vo výroku Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a 

poskytnutiu  účinnosti k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v 

rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68  

  Zoznam schválených  merateľných ukazovateľov 

 


