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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„usmernenie“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k: 

- podmienke, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie 
z OP KŽP, 

- spôsobu preukazovania podmienky splnenia hodnotiacich kritérií, 
- spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach. 
Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj “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 (ďalej len ,,zákon o príspevku 
z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena prílohy č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.  

2. Zmena uplatniteľnosti Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP - odo dňa 
účinnosti tohto usmernenia, sa na posúdenie oprávnenosti výdavkov v rámci podmienky poskytnutia 
príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania 
z OP KŽP aplikuje Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, 
verzia 1.4. 

3. Úprava Formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa, verzia 1.0. 

4. Zmena uplatniteľnosti Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach - odo dňa účinnosti tohto usmernenia, sa na 
posúdenie podmienky poskytnutia príspevku, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, aplikuje Inštrukcia 
k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 2.1. 

5. Zmena uplatniteľnosti Príručky pre žiadateľa - odo dňa účinnosti tohto usmernenia sa v rámci výzvy aplikuje 
Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0. 

 

Zdôvodnenie zmien: 

K bodu 1 a 2 

Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.4 došlo aj 
k takým zmenám v porovnaní s verziou 1.3 platnou v čase vyhlásenia výzvy, ktoré majú vplyv na stanovenie 
výšky niektorých typov oprávnených výdavkov. Ide konkrétne o tieto zmeny: 

- Zmena vo forme navýšenia finančných limitov na výdavky s väzbou na priame osobné výdavky (hlavné 
aktivity projektu) a nepriame výdavky (podporná aktivita projektu – riadenie projektu). Nakoľko v rámci 
Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty došlo k navýšeniu týchto limitov, je 
potrebné zmeniť hypertextové prepojenia v rámci prílohy č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti 
výdavkov na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.4. 
Zmenou prílohy č. 4 výzvy teda dôjde k zosúladeniu výzvy s podmienkami definovanými v Príručke k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.4. 

K bodu 3 

Vo Formulári pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa, verzia 1.0 došlo k technickým 
úpravám bez vplyvu na spôsob výpočtu.  

K bodu 4 

Zmenou došlo k odstráneniu nedostatkov v praktickej aplikácii posudzovania údajov určujúcich, či sú naplnené 
znaky pre identifikáciu podniku ako podniku nachádzajúceho sa v ťažkostiach. 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/09/Formul--r-pre-v--po--et-ukazovate--ov-hodnotenia-finan--nej-situ--cie---iadate--a.xlsx
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/09/Formul--r-pre-v--po--et-ukazovate--ov-hodnotenia-finan--nej-situ--cie---iadate--a.xlsx


K bodu 5 

Zmenou aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov a Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach 
zároveň dochádza v rámci výzvy a prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa k doplneniu číselného označenia 
verzie dokumentov dotknutých týmto usmernením a úprave hypertextových prepojení.  

V Príručke pre žiadateľa došlo zároveň aj k odstráneniu zjavných formálnych nedostatkov, ktorými bol 
zosúladený text v podrobnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 19 a 20 s informáciami uvedenými 
v časti - Zaradenie dokumentov a informácií preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia príspevku v rámci 
ŽoNFP. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

- Výzva, 
- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 
- príloha č. 4 výzvy -  Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov. 

Týmto usmernením sa na výzvu vzťahuje: 

- Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.4, 
- Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 2.1, 
- Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0. 
 

Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení, ako aj vo forme so sledovaním vykonaných zmien na 
webovom sídle RO pre OP KŽP 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 03. 03. 2016. 

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 
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 žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od 
doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 

 

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

