
 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

 vydáva 
 

 

USMERNENIE č. 1  
 
k 
 

1. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 

 

Zameranie kanalizácie, ČOV a vodovody 

Kód výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 

Prioritná os 1 

Špecifický cieľ 1.2.1, 1.2.2 

 
 
 
 
Dátum vydania usmernenia č. 1: 31. 07. 2015 
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 31. 07. 2015 

 
 



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 1. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„usmernenie“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh. 
Zároveň je cieľom usmernenia vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh. 

Cieľom usmernenia je konkrétne: 

1. V texte výzvy upraviť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 11 - 
Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP KŽP.  

2. V texte výzvy formálne upraviť znenie stručného popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 17 -
Osobitné skutočnosti preukazujúce oprávnenosť miesta realizácie projektu.  

3. Upraviť a spresniť prílohu č. 2 výzvy - „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v 
rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 (ďalej len 
,,príručka pre žiadateľa“) a v rámci nej vykonať úpravy: 
a) v rámci záväzného formuláru prílohy č. 5 žiadosti o NFP, 
b) v rámci záväzného formuláru prílohy č. 6 žiadosti o NFP,  
c) v rámci záväzného formuláru prílohy č. 14 žiadosti o NFP,  
d) v rámci záväzného formuláru prílohy č. 17 žiadosti o NFP.  

4. Upraviť prílohu č. 7 výzvy ,,Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO“. 
5. V texte prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP doplniť v časti 14 – Zoznam povinných príloh žiadosti 

o NFP väzbu povinnej prílohy ŽoNFP k podmienke poskytnutia príspevku. 
6. Odstrániť chybu v písaní v texte výzvy. 

 
Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj “OP KŽP“) 
v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon 
o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku. Znenie žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku nie je usmernením dotknuté.  

Zároveň týmto usmernením dochádza k oprave zjavnej chyby v písaní v texte výzvy, ktorou nedochádza 
k zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Usmernením sa v texte výzvy na str. 8 špecifikuje stručný popis k podmienke poskytnutia príspevku č. 11 
- Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP KŽP. 
V prípade vyššie uvedenej zmeny nejde o zmenu podmienky poskytnutia príspevku, ale o úpravu 
spôsobu preukazovania splnenia podmienky, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade 
s oprávnenými aktivitami OP KŽP. 

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle predmetnej podmienky poskytnutia príspevku budú oprávnené na 
poskytnutie príspevku výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca 
oprávnených aktivít a zároveň riešia odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách, 
v ktorých nie je dosiahnutý súlad s požiadavkami právnych predpisov SR vyplývajúcich zo smernice Rady 
91/271/EHS.  

Posúdenie dosiahnutia súladu aglomerácie s požiadavkami právnych predpisov SR vyplývajúcich zo 
smernice 91/271/EHS je komplexná odborná činnosť, ktorá je na národnej úrovni zastrešovaná 
Ministerstvom životného prostredia SR - vecne príslušnou sekciou vôd, a to na základe údajov  
poskytovateľov podľa príslušných právnych predpisov SR.1 Z uvedeného dôvodu je pre overenie splnenia 

                                                      
1
 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z. z. o 



predmetnej podmienky poskytnutia príspevku potrebné, aby každá aglomerácia, ktorej riešenie je 
predmetom realizácie projektu bola posúdená Ministerstvom životného prostredia SR, vecne príslušnou 
sekciou vôd. Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia vôd vydá na základe žiadosti žiadateľa vyjadrenie 
k nesúladu aglomerácie s požiadavkami právnych predpisov SR vyplývajúcich zo smernice Rady 
91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd pre podmienky 1. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
z OP KŽP.  

Aglomerácie, ktoré sú predmetom projektu zrealizovaného z finančných prostriedkov Operačného programu 
Životné prostredie alebo s existujúcim zmluvným nárokom na ich poskytnutie, sa považujú za aglomerácie v 
súlade s požiadavkami právnych predpisov SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS a nie sú 
oprávnené na poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy. Vzhľadom na charakter tejto výzvy nie sú na 
poskytnutie príspevku oprávnené ani aglomerácie, ktoré sú predmetom riešenia v rámci fázovaných 
projektov. 

Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR - sekcie vôd predkladá žiadateľ ako súčasť prílohy č. 14 
ŽoNFP a je jedným z podkladov na vyhodnotenie splnenia podmienky, že hlavné aktivity projektu sú  
vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP KŽP. 
 

2. Usmernením sa v texte výzvy na str. 9 formálne upravuje stručný popis k podmienke poskytnutia 
príspevku č. 17 - Osobitné skutočnosti preukazujúce oprávnenosť miesta realizácie projektu. V prípade 
vyššie uvedenej zmeny nejde o zmenu podmienky poskytnutia príspevku, ale o formálnu úpravu textu, 
ktorá je vyvolaná zmenou v rámci prílohy č. 7 výzvy – Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO. 

Zdôvodnenie zmeny: Podmienka poskytnutia príspevku má zabezpečiť, aby žiadna riešená časť územia, 
ktorá je predmetom realizácie projektu, nebola vzdialená viac ako 500 metrov od súvisle zastavaného 
územia v rámci oprávnenej aglomerácie, ktorej riešenie je predmetom projektu. Ponechanie odkazu na 
prílohu č. 7 výzvy v texte stručného popisu podmienky poskytnutia príspevku by mohlo pôsobiť zavádzajúco.  

 

3. Usmernením sa v príručke pre žiadateľa v rámci kapitoly 3 Podmienky poskytnutia príspevku 
dopĺňa/špecifikuje popis a forma preukázania podmienky poskytnutia príspevku č. 11 - Podmienka, že 
hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP KŽP a súčasne podmienky 
poskytnutia príspevku č. 17 - Osobitné skutočnosti preukazujúce oprávnenosť miesta realizácie projektu. 
Zároveň sa v rámci kapitoly 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP dopĺňa popis povinnej 
prílohy č. 14 Technické a environmentálne ukazovatele a upravuje sa popis povinnej prílohy ŽoNFP č. 17 
– Potvrdenie Štátnej ochrany prírody tak, že dochádza k odstráneniu časového obmedzenia lehoty 
aktuálnosti. 

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle zdôvodnenia k bodu č. 1 pre zmenu týkajúcu sa podmienky poskytnutia 
príspevku č. 11 a v zmysle zdôvodnenia k bodu č. 2 pre zmenu týkajúcu sa podmienky poskytnutia 
príspevku č. 17. V prípade týchto zmien ide o zosúladenie textu výzvy a súvisiacich častí v príručke pre 
žiadateľa.  

Dôvodom zmeny v popise prílohy ŽoNFP č. 17 - Potvrdenie Štátnej ochrany prírody je skutočnosť, že 
potvrdenie Štátnej ochrany prírody nepodlieha vo vzťahu k územiam NATURA2000 zmenám. 

a) V prílohe č. 1 príučky pre žiadateľa – Príloha č. 5 – Suhrnne_cestne_vyhlasenie.xls sa mení text 
v rámci bodu 7 súhrnné čestného vyhlásenia v pracovných hárkoch s názvom ,,Obec-združenie“ 
a ,,Súkromný sektor“ v nadväznosti na formálnu úpravu popisu pri podmienke poskytnutia príspevku 
č. 17 Osobitné skutočnosti preukazujúce oprávnenosť miesta realizácie projektu. 

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle zdôvodnenia k bodu č. 2. Ide o zosúladenie záväzného formuláru súhrnného 
čestného vyhlásenia žiadateľa s formálnou úpravou v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku. 

                                                                                                                                                                      
podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a 
verejnej kanalizácie. 



b) V prílohe č. 1 príučky pre žiadateľa – Príloha č. 6 – Test_podniku_v_tažkostiach.xls sa dopĺňa 
vysvetlivka vzťahujúca sa k osobitnému vypĺňaniu testu podniku v ťažkostiach v prípade 
mikroúčtovných jednotiek. 

Zdôvodnenie zmeny: V nadväznosti na znenie zákona č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa  
zaviedla kategorizácia podnikateľských účtovných jednotiek podľa veľkosti. V rámci tejto zmeny bola 
vykonaná úprava v teste podniku v ťažkostiach tak, aby jasne definovala osobitosti v postupoch účtovania 
v prípade mikroúčtovných jednotiek. Touto úpravou nedochádza k zmene znenia podmienok poskytnutia 
príspevku, cieľom je jasnejšie špecifikovať technický postup v prípade jednej konkrétnej kategórie účtovných 
jednotiek. 

c) V prílohe č. 1 Príučky pre žiadateľa – Príloha č. 14 – 
Technické_a_environmentálne_ukazovatele.xlsx sa rozširuje rozsah povinne uvádzaných údajov 
v tabuľke technických a environmentálnych údajov a dopĺňa sa pracovný hárok s názvom 
„Vyjadrenie MŽP SR“ v ktorom je preddefinovaný záväzný formulár Vyjadrenia Ministerstva 
životného prostredia - sekcie vôd k nesúladu aglomerácie s požiadavkami právnych predpisov SR 
vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd pre 
podmienky 1. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015. 
V prípade tejto zmeny nejde o zmenu podmienky poskytnutia príspevku, ale o zohľadnenie zmeny 
týkajúcej sa spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku. 

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle zdôvodnenia k bodu č. 1. 

d) V prílohe č. 1 Príučky pre žiadateľa – Príloha 17 – Potvrdenie_SOP_SR.docx sa záväzný formulár 
prílohy č. 17 ŽoNFP mení tak, že sa z dokumentu vypúšťa nasledovný text: 

„V prílohe je mapa so zakreslením miesta realizácie projektu a najbližších území NATURA 2000“. 

Zdôvodnenie zmeny: V rámci popisu povinnej prílohy ŽoNFP č. 17 v texte Príručky pre žiadateľa sa 
nevyžaduje explicitne mapa ako príloha potvrdenia. Pre posúdenie splnenia podmienky poskytnutia 
príspevku, ku ktorej sa táto príloha viaže je rozhodujúce vyjadrenie Štátnej ochrany prírody v texte povinnej 
prílohy, pričom mapové zakreslenie nie je rozhodujúce pre potreby konania o ŽoNFP. Z uvedeného dôvodu 
sa zmenou zabezpečuje súlad textu Príručky pre žiadateľa a záväzného formulára prílohy č. 17 ŽoNFP. 
Navrhovaná zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku a je prvkom na zníženie rozsahu strán 
predkladaných ako originál a kópie zo strany žiadateľa. 

4. Usmernením sa upravuje príloha výzvy č. 7 „Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO“ tak, že 
obsahuje všetky aglomerácie nad 2000 EO pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a zároveň 
stanovuje spôsob vymedzenia oprávnenej aglomerácie, ktorej predpokladom je predloženie vyjadrenia 
vecne príslušnej sekcie Ministerstva životného prostredia SR v súlade s popisom v bode 1 tohto 
usmernenia. 

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle zdôvodnenia k bodu č. 1.  

5. Usmernením sa v prílohe č. 1 Výzvy - Formulár ŽoNFP v rámci tabuľky č 14. Zoznam povinných príloh 
žiadosti o NFP dopĺňa vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku č. 11 - Podmienka, že hlavné 
aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP KŽP povinná príloha č. 14 ŽoNFP - 
Technické a  environmentálne ukazovatele. 

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle zdôvodnenia k bodu č. 1. 

 

6. Usmernením sa v texte výzvy na str. 6 upravuje chybné označenie opakovaného odkazu na poznámku 
pod čiarou v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 
OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA, podmienka poskytnutia príspevku č. 1 Podmienka oprávnenosti právnej 
formy žiadateľa sa stručný popis podmienky poskytnutia príspevku mení tak, že oba odkazy na 



poznámku pod čiarou sa označujú číslom 4, t.j. chyba v písaní pri druhom odkaze na poznámku pod 
čiarou v rámci tejto časti sa odstraňuje zmenou z čísla 3 na číslo 4. 

Zdôvodnenie zmeny: Odstránenie chyby v písaní, znenie a obsah podmienky poskytnutia príspevku ostáva 
bezo zmeny. 

 
DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa menia nasledujúce dokumenty: 

1. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-
2015  

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 

3. Príloha príručky pre žiadateľa č. 1 – záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP - 
Suhrnne_cestne_vyhlasenie.xls  

4. Príloha príručky pre žiadateľa č. 1 – záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – 
Test_podniku_v_tazkostiach.xls  

5. Príloha príručky pre žiadateľa č. 1 – záväzný formulár prílohy č. 14 ŽoNFP - 
Technické_a_environmentálne_ukazovatele.xlsx  

6. Príloha príručky pre žiadateľa č. 1 – záväzný formulár prílohy č. 17 ŽoNFP – 
Potvrdenie_SOP_SR.docx   

7. Príloha výzvy č. 1 Formulár ŽoNFP  

8. Príloha výzvy č. 7 Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO. 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny.  

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien (s výnimkou 
dokumentov vo formáte xls./xlsx., kde je zverejnené nové znenie dokumentov v úplnom znení bez 
sledovania zmien) je zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk  

http://www.op-kzp.sk/


ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 31. 07. 2015. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú aj na ŽoNFP, ktoré budú doručené na RO pre OP KŽP pred 
nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia. RO pre OP KŽP umožní žiadateľom, ktorých ŽoNFP bola doručená 
na RO pre OP KŽP a o ktorej nebolo rozhodnuté pred nadobudnutím účinnosti zmien vyplývajúcich z tohto 
usmernenia, zmeniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP písomne informuje žiadateľa o možnosti a potrebnom rozsahu 
zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými usmernením. Lehota na zmenu 
alebo doplnenie žiadosti o NFP je 30 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania 
zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 

 


