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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 4. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„usmernenie“) je zabezpečenie optimalizácie predmetnej výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že 
výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“). 

Týmto usmernením riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre 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 mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku.  

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

- výzva v znení Usmernenia č. 1, 

- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0, 

- príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena výzvy  

- doplnenie, resp. aktualizácia hypertextových odkazov pri dokumentoch, na ktoré sa výzva odvoláva, za 
účelom adresného odkazovania potenciálnych žiadateľov na miesta na webovom sídle OP KŽP, kde sú 
predmetné dokumenty zverejnené; 

- spresnenie a doplnenie údajov uvedených v časti Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP, 
vzhľadom na chýbajúcu informáciu o termínoch uzavretia nasledujúcich hodnotiacich kôl po termíne 
uzavretia prvých dvoch hodnotiacich kôl. 

2. Zmena prílohy č. 2 výzvy 

- doplnenie, resp. aktualizácia hypertextových odkazov pri dokumentoch, na ktoré sa príloha odvoláva, za 
účelom adresného odkazovania potenciálnych žiadateľov na miesta na webovom sídle OP KŽP, kde sú 
predmetné dokumenty zverejnené; 

- zavedenie skratiek názvov niektorých dokumentov, na ktoré sa príloha odvoláva, vzhľadom na 
opakovaný výskyt odvolávok na predmetné dokumenty v texte prílohy. 

3. Zmena prílohy č. 4 výzvy 

- doplnenie triedy 01 - Dlhodobý nehmotný majetok a v rámci nej skupiny 013 - Softvér a 014 - Oceniteľné 
práva, ako aj triedy 11 - Zásoby a v rámci nej skupiny 112 - Zásoby, vrátane relevantných typov 
oprávnených výdavkov do Zoznamu oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-
SC142-2015-4 (ďalej len „Zoznamu oprávnených výdavkov“), nakoľko sú relevantné v prípade 
predmetnej výzvy; 

- doplnenie nových typov výdavkov do existujúcich skupín výdavkov uvedených v Zozname oprávnených 
výdavkov, nakoľko sú relevantné v prípade predmetnej výzvy; 

- spresnenie, resp. úprava opisu vybraných typov výdavkov a doplnenie dodatočných informácií pre 
žiadateľa v časti Zoznam oprávnených výdavkov projektu v nadväznosti na skúsenosti, ktoré vyplynuli 
z implementácie OP KŽP; 

- odstránenie poslednej časti prílohy Finančné limity, nakoľko predstavuje duplicitu oproti údajom 
uvedeným v prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.4 - Finančné a percentuálne limity. 



Uvedené dokumenty sú zverejnené formou sledovania vykonaných zmien na príslušných miestach webového 
sídla RO pre OP KŽP. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 07. 07. 2016. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej len „ŽoNFP“), o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia 
o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia. 

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa 
zmena podľa odseku vyššie týka, RO pre OP KŽP umožní zmeniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP písomne informuje 
dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so 
zmenami vykonanými usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia 
písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 


