
 

 

  

Informačný materiál k 45. výzve Operačného programu Kvalita životného prostredia 

Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách  

za nízkoemisné (s výnimkou OZE) 

 

Kód žiadosti      OP KZP – PO1 – SC141 – 2018 – 45 

Špecifický cieľ   1.4.1 Zníženie znečistenia ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 

Dátum vyhlásenia     29. 10. 2018 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu  30 000 000 € 

Hodnotiace kolá   1. termín:  31. 01. 2019 

    2. termín:  30. 04. 2019 

Ďalšie: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia 

predchádzajúceho kola 

Minimálna výška NFP     25 000 € 

Maximálna výška NFP     1 000 000 € 

Spolufinancovanie: 

1. Subjekty ústrednej správu – organizácie štátnej správy  0% 

2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy 5% 

3. Subjekty územnej samosprávy     5 % 

 

Oprávnení žiadatelia: 

 

1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy: 

• ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo), 

• ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo), 

• štátna rozpočtová organizácia, 

• štátna príspevková organizácia 

 

2.  Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy 

• verejná vysoká škola, 

• ďalšie subjekty 

 

 



 

 

  

3. Subjekty územnej samosprávy 

• obec, 

• rozpočtová organizácia zriadená obcou 

• príspevková organizácia zriadená obcou 

• vyšší územný celok, 

• rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom, 

• príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom, 

• ďalšie subjekty 

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 

 

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP 

KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva: 

 

A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia 

realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o 

národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší 

v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality. 

 

V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita: 

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu: 

 

a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, 

ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou 

biomasy a iných obnoviteľných zdrojov, 

b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady 

spaľovacieho zariadenia podľa písm. a). 

 

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú: 

 

1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň 

2. režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania 



 

 

  

a zároveň 

3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet 

(mobilný telefón, tablet, notebook), 

 

Súčasťou SMART prvkov môžu byť aj iné ako vyššie uvedené prvky, ktoré súvisia s verejnou 

budovou (napr. štatistiky umožňujúce vhodnejšie nastavenie vykurovania, oblasť riadenia 

spotreby elektrickej energie, bezpečnosti verejnej budovy a pod.). 

 

 

Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou 

správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu 

nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti 

projektu. 

 

Verejné obstarávanie: 

 

Žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených nižšie) mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP 

vyhlásené verejné obstarávanie na všetky oprávnené výdavky projektu v rámci hlavnej aktivity 

projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, 

poskytnutie služieb). 

 

Povolenie na realizáciu: 

 

Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným 

povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie) resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s 

platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej 

dokumentácie (ak relevantné). 

 

 

 

 

 




