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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 4 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„usmernenie“) je: 

1. zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo 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 do 5. výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“); 

2. zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti 
žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. 
prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu 
predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„ŽoNFP“) do výzvy; 

3. aktualizácia odkazov na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odvoláva; 

4. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych 
fondov na programové obdobie 2014 – 2020; 

5. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v zozname merateľných ukazovateľov v zmysle 
Metodického pokynu CKO č 17 k číselníku merateľných ukazovateľov; 

6. realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie 
uvedené úpravy. 

 
Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) v súlade 
s § 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 v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým 
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 
 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

1. výzva v znení Usmernenia č. 3, 

2. príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 3, 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 3, vrátane prílohy:  

a. Príloha 1 Príručky - Záväzné formuláre - Príloha 2 Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa v znení 
Usmernenia č. 3, 

b.  Príloha 2 Príručky - Test úplnosti ŽoNFP (pre žiadateľa) v znení Usmernenia č. 3, 

c. Príloha 3 Príručky – Práca s výzvou, 

4. príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 3. 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Aktualizácia časti Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP 

Usmernením sa precizujú okolnosti uzavretia výzvy.  

1.2. Predkladanie ŽoNFP prostredníctvom e-schránky 

Usmernením sa v texte výzvy v časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP dopĺňa informácia o spôsobe 
predloženia ŽoNFP v prípade jej predkladania prostredníctvom elektronickej schránky. 
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Možnosť predkladania ŽoNFP prostredníctvom e-schránky nie je ovplyvnená explicitným doplnením 
tejto informácie do výzvy, ale vyplýva priamo zo 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. 

1.3. Úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku 

Usmernením sa zosúladilo znenie jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku v časti 2 Podmienky 
poskytnutia príspevku s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 
2020.   

1.4. Precizovanie textu podmienky týkajúcej sa štátnej pomoci a vyplývajúcej zo schém štátnej 
pomoci/pomoci de minimis 

Usmernením sa doplnili vysvetľujúce poznámky pod čiarou. 

1.5. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v texte výzvy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 8 a 21 upravuje 
hypertextový odkaz tak, aby odkazoval na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú 
zverejnené všetky verzie dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 
projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“). Zároveň sa v poznámke pod čiarou  
č. 11 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov z 1.7 na 1.9, 
a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.8, dňa 30. 06. 2017 a verzia 1.9, dňa 
15. 12. 2017. 

1.6. Aktualizácia časti Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve 

V rámci uvedenej časti bola doplnená informácia o zverejňovaní dokumentov z procesu odborného 
hodnotenia v rámci verejnej časti ITMS2014+ v súvislosti s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF 
na programové obdobie 2014 – 2020.   

1.7. Aktualizácia časti Zmena a zrušenie výzvy 

Usmernením sa doplnenili informácie, akým spôsobom budú realizované zmeny formálnych náležitostí 
výzvy a ostatné úpravy, ktoré nepredstavujú zmenu výzvy.  

 
2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - formulár ŽoNFP: 

 

2.1. Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnym vzorom CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  

  Usmernením sa aktualizuje vzor formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15. 

2.2. Zmena v časti „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“ 

Zmena v časti „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“ súvisí so zmenami v spôsobe/forme 
overovania niektorých podmienok poskytnutia príspevku. 

2.3. Rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP 

Vzhľadom na vypustenie prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa bola rozšírená časť 
15 formulára ŽoNFP o čestné vyhlásenia, ktoré boli súčasťou vypustenej prílohy. 

 
3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Predkladanie ŽoNFP prostredníctvom e-schránky 

V celom dokumente výzvy boli uskutočnené formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti 
s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom e-schránky. 
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3.2. Úprava kapitoly 3 Podmienky poskytnutia príspevku a to v rozsahu došpecifikovania spôsobu 
overovania podmienok poskytnutia príspevku 

V kontexte overovania nasledujúcich podmienok poskytnutia príspevku:  

- 1. Právna forma (preukázanie právnej formy), 
- 2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedeným miestne príslušným daňovým úradom, 
- 3. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, 
- 4. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, 
- 20. Podmienka neporučenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za 

 obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP, 

bez priamej súčinnosti žiadateľa cez verejne dostupné registre a/alebo integráciu ITMS2014+ bola ako 
forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku zo strany žiadateľa doplnená forma 
preukázania prostredníctvom čestného vyhlásenia žiadateľa v tabuľke č. 15 Formulára ŽoNFP. 
 
V rámci relevantných podmienok sa tiež došpecifikoval postup poskytovateľa pre prípady, ak tento 
identifikuje, že žiadateľ nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku ako alternatívneho overenia 
podmienky (cez iný register alebo výzvou na doplnenie zaslanou žiadateľovi). 

3.3. Vypustenie prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a prílohy  

Usmernením sa mení kapitola 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP. Vypúšťa sa povinná 
príloha č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, keďže žiadateľ bude preukazovať splnenie 
podmienok poskytnutia príspevku na základe Formulára ŽoNFP, tabuľka 15, Čestné vyhlásenie 
žiadateľa. 

3.4. Úprava spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny 
člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, 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 a doplnenie príslušnej prílohy 
do časti 3.1 príručky 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 bol 
zmenený spôsob preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku. Žiadateľ predkladá za 
účelom posúdenia splnenia tejto podmienky Výpis z registra trestov namiesto Súhrnného čestného 
vyhlásenia žiadateľa. Špecifikácia prílohy č. 2 Výpis z registra trestov bola doplnená do príručky. 

3.5. Precizovanie textu podmienky týkajúcej sa štátnej pomoci a vyplývajúcej zo schém štátnej 
pomoci/pomoci de minimis 

Usmernením sa doplnili vysvetľujúce poznámky pod čiarou. 

3.6. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku v popise podmienky poskytnutia 
príspevku č. 8 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov z 1.7 
na 1.9, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.8, dňa 30. 06. 2017 a verzia 
1.9, dňa 15. 12. 2017. Zároveň sa upravujú hypertextové odkazy v stručnom popise podmienky 
poskytnutia príspevku č. 8, 10 a 21 tak, aby odkazovali na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, 
kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. 

3.7. Úprava spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku na základe 
integračnej funkcie ITMS 2014+, vrátane rozsahu povinných príloh ŽoNFP 

Vzhľadom na rozšírené uplatňovanie overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku priamo 
RO prostredníctvom integrácie IMTS 2014+, resp. údajov z verejných registrov, bol v rámci popisov 
podmienok poskytnutia príspevku upravené formy overovania vybraných podmienok poskytnutia 
príspevku. 
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3.8. Úprava spôsobu preukazovania podmienky oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek 
v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie  

V nadväznosti na možnosť zverejnenia výstupu z procesu posudzovania vplyvov činnosti, resp. jej 
zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov zverejnený na webovom sídle 
www.enviroportal.sk, je možné, aby v prípade jeho zverejnenia žiadateľ predložil iba Čestné vyhlásenie 

žiadateľa (ktorého záväzný formulár je prílohou č. 6 ŽoNFP), v rámci ktorého vyhlási, že predmetné 
dokumenty sú zverejnené na webovom sídle www.enviroportal.sk a uvedie funkčný odkaz na 
zverejnené dokumenty. 

3.9. Úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku 

Usmernením  sa zosúladilo znenie jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku s aktuálnou verziou 
Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020.   

3.10. Úprava prílohy č. 4 ŽoNFP –  Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

Úpravou vo formulári prílohy č. 4 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov v záložke 
„Prieskum trhu“ sa rozšírili možnosti vyhodnotenia prieskumu trhu aj o ďalšie spôsoby v súlade 
s Príručkou k oprávnenosti výdavkov. 

3.11. Úprava testu úplnosti ŽoNFP 

V nadväznosti na zmenu spôsobu a rozsahu predkladaných povinných príloh ŽoNFP a na možnosť 
predkladania ŽoNFP prostredníctvom e-schránky bola upravená príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa – 
Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa.  

3.12. Úprava prílohy č. 3 príručky pre žiadateľa – Práca s výzvou a dokumentmi k výzve 

V nadväznosti na vypustenie záväzného formulára Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa bola upravená 
príloha č. 3 Príručky pre žiadateľa – Práca s výzvou a dokumentmi k výzve.  

 
4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 

ukazovateľov relevantných k HP v nadväznosti na Informáciu o technických postupoch zo dňa 
14.02.2018 

Z dôvodu aktualizácie zoznamu merateľných ukazovateľov (v rámci Metodického pokynu CKO č. 17 k 
číselníku merateľných ukazovateľov) bol v ITMS 2014+ zneplatnený merateľný ukazovateľ P0032 
Celkový povrch rekultivovanej pôdy (pôvodne viazaný na túto výzvu) a priradený obsahovo totožný 
merateľný ukazovateľ P0031 Celkový povrch rekultivovanej pôdy, takže RO Informáciou o technických 
postupoch zo dňa 14.02.2018 informoval žiadateľov, že v tabuľke č. 10 Aktivity projektu a očakávané 
merateľné ukazovatele formulára žiadosti o poskyntutie NFP je potrebné priradiť aktuálne platný 
merateľný ukazovateľ P0031 Celkový povrch rekultivovanej pôdy, pričom v prípade už predložených 
žiadostí uvedenú zmenu vykoná priamo RO. V nadväznosti na uvedené sa týmto usmernením 
nahrádza pôvodný ukazovateľ P0032 merateľným ukazovateľom P0031. 

5. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

5.1 Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.8, dňa 30. 06. 2017 a verzia 1.9, dňa 15. 12. 2017, 
došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou 1.7, zo dňa 08. 02. 2017, ktoré majú vplyv  
na definovanie oprávnenosti a stanovenie výšky niektorých typov oprávnených výdavkov,  
ako aj definovanie neoprávnených výdavkov. Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladeniu s podmienkami 
definovanými v Príručke k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.9 

5.2 Úprava číselného označenia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Úprava číselného označenia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov a jej príloh, 
vzhľadom na zmenu platnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.9 a úprava 
hypertextového odkazu na tento dokument tak, aby odkazoval na príslušné miesto webového sídla 

http://www.enviroportal.sk/
http://www.enviroportal.sk/
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OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov, vrátane jeho 
príloh. 

5.3 Spresnenie opisu vybraných oprávnených výdavkov 

Spresnenie opisu a aktualizácia znenia vybraných typov oprávnených výdavkov v časti Zoznam 
oprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia, zavedenia skratiek niektorej 
často sa opakujúcej terminológie, zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, 
verzia 1.9, a odstránenia vzniknutej duplicity. 

5.4 Doplnenie neoprávnených výdavkov 

Doplnenie neoprávnených výdavkov, špecifických pre túto výzvu, v časti Zoznam neoprávnených 
výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich neoprávnenosti v rámci predmetnej výzvy. 
Uvedené doplnenie nepredstavuje zmenu podmienok oprávnenosti výdavkov, keďže predmetné 
výdavky neboli v čase vyhlásenia výzvy zahrnuté medzi oprávnené výdavky. Účelom doplnenia týchto 
neoprávnených výdavkov do Zoznamu neoprávnených výdavkov je predchádzanie vzniku 
neoprávnených výdavkov na strane žiadateľa. 

5.5 Úprava znenia príkladov činností vykonávaných v projekte 

Doplnenie nových a spresnenie opisu existujúcich činností uvedených v časti Príklady činností 
vykonávaných v projekte, za účelom vecného vyprecizovania textu a jednoznačného vymedzenia 
znenia týchto činností. 

5.6 Úprava znenia poznámok pod čiarou 

Úprava, resp. spresnenie znenia existujúcich a doplnenie nových poznámok pod čiarou v texte prílohy, 
za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia, zavedenia skratiek niektorej často sa opakujúcej 
terminológie, zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.9,  
a odstránenia vzniknutej či existujúcej duplicity. 
 

6. Celá dokumentácia výzvy: 

V celej dokumentácii výzvy bola vykonaná úprava zrejmých nesprávností, ako aj formálne a upresňujúce 
úpravy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie. 

 

Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav 
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto 
usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien. 
 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. 02. 2018. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto 
usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu vydania tohto usmernenia rozhodnuté 
vydaním rozhodnutia o ŽoNFP1. 

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa 
týka zmena podľa tohto odseku, RO pre OP KŽP umožní doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP preto písomne 
informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, 
za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie 
žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP 
žiadateľovi. 
                                                      
1 Zmena spôsobu preukazovania a overovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku nie je považovaná za zmenu samotnej 

podmienky poskytnutia príspevku, a preto v prípade, že ŽoNFP predložená pred vydaním tohto usmernenia spĺňa podmienky 
poskytnutia príspevku podľa výzvy v znení tohto usmernenia, RO pre OP KŽP nebude vyzývať žiadateľa na doplnenie ŽoNFP (napr. 
z dôvodu, že cestné vyhlásenie bolo presunuté z osobitného dokumentu do formulára ŽoNFP). 


