
 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

vydáva 
 

USMERNENIE č. 3 
k Výzve na predkladanie žiadostí 
 o nenávratný finančný príspevok 

 
 

Kód výzvy KaHR–22VS-1501 
 

 
Prioritná os 2  Energetika 
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce 

a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

 
 
 
 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  30. apríl 2015 
Dátum uzavretia výzvy: 30. september 2015 
Indikatívna výška finančných prostriedkov:  30 000 000 EUR 
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CIEĽ USMERNENIA  
Predmetom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
len „usmernenie“) je: 

- navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov; 
- spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„ŽoNFP“) popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 22VS – 1501 (ďalej len „výzva“). 

 
 

ZMENY  DOKUMENTOV  V RÁMCI  VÝZVY  
 
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty: 
 

• Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501; 
• Príru čka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501; 

 
Usmernenie platí dňom zverejnenia na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.  

 
 

ZMENY VO VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽoNFP 
  
Text Výzvy na predkladanie ŽoNFP je upravený nasledovne: 
 

1. Na úvodnej strane sa mení indikatívna výška finančných prostriedkov na sumu 
30 000 000 EUR. 

 
2. V časti 4.5.1 Oprávnené výdavky, sa pôvodný text: 
 

Poznámka pod čiarou č. 11 v znení:  
 
„zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, ktorý vedie v súlade s § 31 ods. 2 
písm. b) zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch Slovenská komora stavebných inžinierov, v kategórii I4 - inžinier pre technické, 
technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória - elektrotechnické zariadenia. 
Zoznam je uvedený webovom sídle Slovenskej komory stavebných inžinierov 
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=274“ 

 
nahrádza nasledovným textom: 

 
„zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, ktorý vedie v súlade s § 31 ods. 2 
písm. b) zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch Slovenská komora stavebných inžinierov, v kategórií: 

a) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody alebo 
b) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody – elektro alebo 
c) I4 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória – 

elektrotechnické zariadenia.  
Zoznam je uvedený webovom sídle Slovenskej komory stavebných inžinierov 
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=274“. 
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ZMENY V PRÍRU ČKE PRE ŽIADATE ĽA 

 
Text príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne: 

 
1. V časti 2.3.1 Oprávnené výdavky, sa pôvodný text: 
 

 Poznámka pod čiarou č. 3 v znení: 
 
„zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, ktorý vedie v súlade s § 31 ods. 2 
písm. b) zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch Slovenská komora stavebných inžinierov, v kategórii I4 - inžinier pre technické, 
technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória - elektrotechnické zariadenia. 
Zoznam je uvedený webovom sídle Slovenskej komory stavebných inžinierov 
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=274“ 

 
nahrádza nasledovným textom: 

 
 „zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, ktorý vedie v súlade s § 31 ods. 2 
písm. b) zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch Slovenská komora stavebných inžinierov, v kategórií: 

a) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody alebo 
b) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody – elektro alebo 
c) I4 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória – 

elektrotechnické zariadenia.  
Zoznam je uvedený webovom sídle Slovenskej komory stavebných inžinierov 
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=274“. 

 
2. V časti 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom sa vypúšťa text: 

 

„dokument obsahujúci výdavky rozpočtu ŽoNFP a ich priradenie k ukončeným, resp. 
vyhláseným verejným obstarávaniam (podľa bodu 1 a 2).“ 

 
 

3. V časti 8.14 Príloha č. 13 ŽoNFP – Svetelnotechnická štúdia sa pôvodný text: 
 

„Poskytovateľ overí, či je oprávnená osoba podľa písm. a) a b) zapísaná v príslušnom zozname a 
v prípade autorizovaného stavebného inžiniera tiež preverí, či je uvedená osoba zapísaná v 
kategórii I4, podkategória elektrotechnické zariadenia.“ 

 
nahrádza nasledovným textom: 
 
„Poskytovateľ overí, či je oprávnená osoba podľa písm. a) a b) zapísaná v príslušnom zozname 
a v prípade autorizovaného stavebného inžiniera tiež preverí, či je uvedená osoba zapísaná 
v kategórii:  

a) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody alebo 
b) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody – elektro alebo 
c) I4 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória – 

elektrotechnické zariadenia.“ 


