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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 6 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„usmernenie“) je najmä: 

1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 5. výzvu na predkladanie ŽoNFP; 

2. zmena spôsobu overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 5 – Podmienka bezúhonnosti 

štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP 

v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon proti byrokracii); 

3. zmena opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 14 – Podmienka nelegálneho zamestnávania; 

4. aktualizácia Formulára ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15; 

5. úprava obsahu podmienky poskytnutia príspevku č. 15 – Podmienka, že žiadateľ má mať vysporiadané 

majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu z dôvodu urýchlenia odstránenia 

hroziacich škôd spôsobovaných environmentálnou záťažou a z dôvodu zrýchlenia implementácie OP 

KŽP;  

6. aktualizácia záväzného formulára výzvy - príloha č. 4 ŽoNFP Podporná dokumentácia k oprávnenosti 

výdavkov; 

7. rozšírenie využívania integračnej funkcie ITMS2014+ pre poskytovateľa aj žiadateľa; 

8. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov 

na programové obdobie 2014 – 2020; 

9. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré výzva odkazuje; 

10. vecné precizovanie, štylistické úpravy a úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy. 

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

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

1. výzva v znení Usmernenia č. 6, 

2. príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 6 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 6, vrátane prílohy:  

a. Príloha 1 Príručky - Záväzné formuláre - Príloha č. 2 ŽoNFP – Udelenie súhlasu na vyžiadanie výpisu 
z registra trestov  

b. Príloha 1 Príručky - Záväzné formuláre – Príloha č. 4 ŽoNFP – Podporná dokumentácia 
k oprávnenosti výdavkov 

c. Príloha 1 Príručky - Záväzné formuláre – vypustená Príloha č. 6 ŽoNFP – Čestné vyhlásenie 
žiadateľa k posudzovaniu vplyvov na ŽP 

d.  Príloha 2 Príručky - Test úplnosti ŽoNFP (pre žiadateľa) v znení Usmernenia č. 6, 

e. Príloha 3 Príručky – Práca s výzvou v znení Usmernenia č. 6, 

4. príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 6. 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 
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1.1. Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov 

Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 
vyčlenených na výzvu“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ  
149 000 000 EUR mení na 183 000 000 EUR.  

Dôvodom navýšenia alokácie na výzvu je realokácia disponibilných finančných prostriedkov z PO 2 do 
PO 1 vykonaná v rámci revízie Operačného programu Kvalita životného prostredia  (verzia 7), zverejnená 
dňa 22.10.2018. 

1.2. Zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov bola 
v kapitole 1. Formálne náležitosti v časti Financovanie projektu upravená lehota na vydanie rozhodnutia 
o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) z 35 na 70 pracovných 
dní. Uvedená zmena nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP žiadateľom. Zároveň bola v tejto 
časti doplnená informácia ohľadom povinnosti informovať žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu 
ako o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia. 

1.3. Úprava znenia názvov podmienok poskytnutia príspevku 

Usmernením sa zosúladilo znenie názvov jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) 
v časti 2 Podmienky poskytnutia príspevku s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF na programové 
obdobie 2014 – 2020.   

1.4. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v poznámke pod čiarou č. 12 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky  
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k oprávnenosti 
výdavkov“) z 1.9 na 2.1, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0 zo dňa 13. 
06. 2018 a verzia 2.1 zo dňa 12. 12. 2018. Zároveň boli v stručnom popise PPP č. 8 vykonané štylistické 
úpravy a vecné precizovanie textu. 

1.5. Zmena názvu a obsahu podmienky poskytnutia príspevku č. 14 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov bol 
zmenený názov podmienky na „Podmienku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania  štátneho 
príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“. 

1.6. Zmena obsahu podmienky poskytnutia príspevku č. 15 

V podmienke poskytnutia príspevku č. 15 – Podmienka, že žiadateľ má mať vysporiadané majetkovo-
právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu bola upravená podmienka týkajúca sa termínu, 
ku ktorému je žiadateľ povinný disponovať právoplatným stavebným povolením vydaným príslušným 
povoľovacím orgánom (napr. stavebným povolením), a to najneskôr pred začatím realizácie stavebných 
prác. 

 
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 tab. 11 A Rozpočet žiadateľa v súlade s aktuálne 
platným vzorom CKO č. 15. Samotná aktualizácia formulára nemá vplyv na vypracovania ŽoNFP 
žiadateľom.  

2.2. Úprava znenia názvov podmienok poskytnutia príspevku 

Vzhľadom na zmeny názvov podmienok poskytnutia príspevku vo výzve, bolo potrebné zosúladiť aj názvy 
podmienok poskytnutia príspevku aj vo formulári ŽoNFP, rovnako ako bolo potrebné doplniť názov novej 
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Prílohy č. 2 ŽoNFP okrem „Výpisu z registra trestov“ aj: „Udelenie súhlasu na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov“ a potrebné bolo aj upraviť niektoré znenia tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa. 

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

3.1. Formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP 

V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli uskutočnené formálne a upresňujúce úpravy textu 
v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP, a to najmä: 

- doplnenie časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na úpravy vykonané 
v Príručke pre žiadateľov; 

- rozšírenie možností overovania vybraných PPP prostredníctvom integračných funkcií ITMS2014+; 

- zmena názvov znenia podmienok poskytnutia príspevku a zosúladenie ich znenia s aktuálnou 
verziou Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020.  

3.2. Doplnenie integračných funkcií ITMS2014+ vo vybraných podmienkach poskytnutia príspevku 

Vo vybraných podmienkach poskytnutia príspevku č. 3,4 a 5 bola doplnená možnosť pre poskytovateľa 
overiť si splnenie podmienku poskytnutia príspevku priamo, t. j. bez súčinnosti žiadateľa prostredníctvom 
integračnej funkcie ITMS2014+ resp. na príslušnej webovej stránke. 

3.3. Overovanie PPP č. 5 – Preukazovanie bezúhonnosti  

V nadväznosti na prijatý zákon č. 177/2018 – zákon proti byrokracii sa v  PPP č. 5 upravuje nový spôsob 
preukazovania bezúhonnosti žiadateľa, prokuristu alebo splnomocnenca, ktorí už nebudú musieť 
predkladať výpis z registra trestov, pretože poskytovateľ si bude môcť bezúhonnosť overiť sám na 
základe žiadateľom zadaných identifikačných údajov, prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+. 
Súčasne sa upravuje aj preukazovanie podmienky a to buď predložením Prílohy č. 2 „Udelenie súhlasu 
na vyžiadanie výpisu z registra trestov“ alebo predložením samotného „Výpisu z registra trestov“ ako 
Prílohy č. 2. 

3.4. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v popise PPP č. 8 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky 
k oprávnenosti výdavkov z 1.9 na 2.1, a to z dôvodu vydania Príručky  
k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0 zo dňa 13. 06. 2018 a verzia 2.1 zo dňa 12. 12. 2018. Zároveň boli 
v popise PPP č. 8 a 10 vykonané štylistické úpravy a vecné precizovanie textu. 

3.5. Zmena PPP č. 14 – Nelegálne zamestnávanie 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov bol 
zmenený názov podmienky na „Podmienku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania  štátneho 
príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“, čím sa kontrola orientuje 
na zákaz nelegálneho zamestnávania príslušníka tretej krajiny. 

3.6. Zmena PPP č. 15 – Upravená podmienka disponovať právoplatným povolením na realizáciu 
projektu a preukazovať majetkovo-právne vzťahy 

V podmienke poskytnutia príspevku č. 15 – Podmienka, že žiadateľ má mať vysporiadané majetkovo-
právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu bola upravená podmienka, že ak realizácia prác, 
ktoré budú vykonávané v rámci projektu podlieha aj povoleniu príslušného orgánu, je žiadateľ povinný 
disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom 
(napr. stavebným povolením) najneskôr ku dňu začatia týchto prác. Podmienka bola upravená z dôvodu 
urýchlenia odstraňovania hroziacich škôd spôsobených environmentálnou záťažou a z dôvodu zrýchlenia 
implementácie OP KŽP. V nadväznosti na pravdepodobné posunutie termínu predloženia právoplatného 
stavebného povolenia zo strany žiadateľa až na začiatok realizácie stavebných prác, sa súčasne stanovil 
termín overovania vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov zo strany RO/SO, rovnako až pred 
začiatkom realizácie stavebných prác 
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3.7. Úprava spôsobu preukazovania PPP č. 17 - Podmienky oprávnenosti z hľadiska preukázania 
súladu s požiadavkami 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 v rámci formulára ŽoNFP 

v tabuľke č. 7.1.uviedol iba link na konkrétny dokument. 

3.8. Úprava v rámci prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa – Príloha č. 4 ŽoNFP Podporná dokumentácia 
k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na úpravu prílohy č. 4 Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov ako aj kontrolu 
prieskumu trhu podľa priemernej ceny boli upravené hárky „Podrobný rozpočet projektu“, „Prieskum trhu“ 

3.9. Úprava testu úplnosti ŽoNFP 

V nadväznosti na zmenu názvu Prílohy č. 2 ŽoNFP sa upravuje Test úplnosti ŽoNFP. 

3.10. Vypustenie záväzného formulára - Čestné vyhlásenie žiadateľa k posudzovaniu vplyvov na ŽP 

V nadväznosti na úpravu PPP č. 17 - Podmienky oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti 
posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je potrebné, aby žiadateľ vkladal link na zverejnené 
dokumenty prostredníctvom záväzného formulára, keďže link môže vložiť do tabuľky č. 7.1 Formulára 
ŽoNFP, preto sa záväzný formulár môže vypustiť. 

3.11. Úprava Prílohy 3 Príručky – Práca s výzvou 

V nadväznosti na vypustenie záväzného formulára Čestné vyhlásenie žiadateľa k posudzovaniu vplyvov 
na ŽP bolo potrebné upraviť aj Prílohu 3 Príručky – Práca s výzvou 

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

4.1. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0 dňa 13. 06. 2018 a verzia 2.1 dňa 12. 12. 2018, 
došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou 1.9, zo dňa 15. 12. 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 2.1. 

4.2. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov z 1.9 
na 2.1, a to vzhľadom na zmenu platnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov. 

4.3. Spresnenie opisu vybraných oprávnených výdavkov 

Spresnenie opisu a aktualizácia znenia vybraných typov oprávnených výdavkov, ako aj doplnenie nových 
informácií a upozornení v časti Zoznam oprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia 
ich znenia, zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.1, 
a predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov. 

4.4. Úprava a doplnenie poznámok pod čiarou 

Úprava, resp. aktualizácia znenia existujúcich a doplnenie nových poznámok pod čiarou v texte prílohy, 
za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia a zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou 
k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.1. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 08. 02. 2019. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia. 

http://www.enviroportal.sk/
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Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené 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 týka zmena podľa tohto odseku, 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 týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 
10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 

 


