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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  
OPKZP-PO1-SC141-2015-7 (ďalej len „usmernenie“) je úprava, ktorou sa do 7. výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 v znení usmernenia č. 1 (ďalej len „výzva“) 
dopĺňa nová podmienka poskytnutia príspevku v súlade s požiadavkami platnej právnej úpravy Slovenskej 
republiky a príslušného Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 1 k postupu pri výzvach a 
vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšie zmeny, ktorých cieľom je optimalizácia výzvy vo vzťahu k: 

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

- spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, 

- spôsobu preukazovania splnenia hodnotiacich kritérií. 

Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) 
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 (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 výzvy – doplnenie podmienky poskytnutia príspevku v kategórii Oprávnenosť žiadateľa, 

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 financovanie 
z OP KŽP, aplikuje Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, 
verzia 1.5. 

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

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 3.0. 

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

6. Zmena prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP. 

7. Zmena uplatniteľnosti Príručky pre žiadateľa - odo dňa účinnosti tohto usmernenia sa v rámci výzvy 
aplikuje Príručka pre žiadateľa, verzia 3.0. 

8. Úprava prílohy č. 5 výzvy - Predbežná informácia pre žiadateľov. 

 

Zdôvodnenie zmien:  

K bodu 1 

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o trestnej zodpovednosti PO“), ktorým bol zároveň novelizovaný 
zákon o príspevku z EŠIF. V súlade s kapitolou 2.4.2 ods. 8 Systému riadenia európskych štrukturálnych 
a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len ,,Systém riadenia EŠIF“) a v súlade s 

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
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Metodickým výkladom Centrálneho koordinačného orgánu č. 1 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti 
na zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
RO pre OP KŽP povinný zapracovať zákonnú požiadavku - podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa 
beztrestnosti právnickej osoby za definované trestné činy do vyhlásených výziev.  

Na základe uvedeného dochádza k úprave v texte výzvy v časti 2 Podmienky poskytnutia príspevku – Oprávnenosť 
žiadateľa. V tabuľke podmienok poskytnutia príspevku sa za podmienku poskytnutia príspevku č. 11 dopĺňa nová 
podmienka poskytnutia príspevku č. 12 v nasledovnom znení:

12 Podmienka, že žiadateľ, ktorým 
je právnická osoba, nemá 
právoplatným rozsudkom 
uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest 
zákazu prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie alebo trest 
zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa osobitného 
predpisu 

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba nemôže byť právoplatným 
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
osobitného predpisu16. 

 

Zároveň sa dopĺňa nový odkaz pod čiarou č. 16 v znení „Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

Čísla nasledujúcich podmienok poskytnutia príspevku a čísla nasledujúcich odkazov pod čiarou sa príslušne 
prečíslovávajú.  

K bodu 2 a 3 

Dňa 16. 08. 2016 bola vydaná Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 
1.5. . Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladeniu s  platnou verziou, t. j. Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.5  

 V nadväznosti na zmenu uplatniteľnosti verzie predmetnej príručky je potrebné zmeniť hypertextové prepojenia v 
rámci dokumentu výzvy, prílohy č. 1 výzvy - Príručka pre žiadateľa a prílohy č. 4 výzvy – Osobitné podmienky 
oprávnenosti výdavkov, tak aby odkazovali na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 
OP KŽP, verzia 1.5..  

Zároveň sa v rámci výzvy, v podmienke poskytnutia príspevku č. 16, že výdavky projektu sú oprávnené a 
nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP odstraňuje číslo verzie Príručky 
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP a dopĺňa sa do nového odkazu pod čiarou č. 
18. Ďalšie odkazy pod čiarou sa prečíslovávajú. Úpravou sa zavádza aj textová skratka Príručky k oprávnenosti 
výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP. 

K bodu 4 

Zmenou Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach došlo k úpravám, ktorých cieľom je zabezpečiť komplexné 
posúdenie všetkých znakov podniku v ťažkostiach podľa uplatniteľných pravidiel v predmetnej oblasti. Zároveň 
došlo k zmene formátu dokumentu smerom k jednoduchšej práci užívateľa s predmetným dokumentom. Boli 
zmenené aj hypertextové prepojenia v rámci dokumentu výzvy, prílohy č. 1 výzvy – Príučka pre žiadateľa na 
Inštrukciu k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.0. Vo výzve zároveň došlo k odstráneniu čísla verzie Inštrukcie 
k podniku v ťažkostiach v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 7, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 
a číslo verzie sa dopĺňa do nového odkazu pod čiarou č. 13. Ďalšie odkazy pod čiarou sa prečíslovávajú.  

 



 

4 

 

K bodu 5 

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

K bodu 6 

Vo formulári ŽoNFP sa v tabuľke č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP dopĺňa za podmienku poskytnutia 
príspevku č. 11 podmienka poskytnutia príspevku č. 12 a príloha k novovytvorenej podmienke č. 12 nasledovne: 

12. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá 
právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
osobitného predpisu 

Príloha č. 21 – Výpis z registra 
trestov (právnická osoba) 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej tabuľke sa prečíslovávajú.  
 
K bodu 7 

V Príručke pre žiadateľa sa mení časť 3 Podmienky poskytnutia príspevku tak, že v tabuľke sa za podmienku 
poskytnutia príspevku č. 11 dopĺňa nová podmienka poskytnutia príspevku č. 12 nasledovne: 

12. Podmienka, že žiadateľ, 
ktorým je právnická 
osoba, nemá 
právoplatným rozsudkom 
uložený trest zákazu 
prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu 
prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z 
fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu účasti 
vo verejnom obstarávaní 
podľa osobitného 
predpisu 

Žiadateľ je povinný, za účelom posúdenia 
splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku, 
predložiť Prílohu č. 21 ŽoNFP - Výpis z registra 
testov (právnická osoba). Výpis z registra trestov 
nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ŽoNFP.  

Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na 
právnické osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 
Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príloha č. 21 ŽoNFP 
– Výpis z registra 
trestov (právnická 
osoba) 

 

V časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh sa v tabuľke zoznamu príloh žiadosti o NFP dopĺňa príloha č. 21 
nasledovne: 

Príloha č. 21 ŽoNFP: VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV ( právnická osoba) 

Vydáva: Generálna prokuratúra, príslušná okresná prokuratúra, ktorékoľvek IOM (Integrované obslužné 
miesto) pracovisko Slovenskej pošty, a. s.  

Záväzný formulár: Nie  

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným 
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
osobitného predpisu (Oprávnenosť žiadateľa)  

Referenčný termín pre preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku: Výpis z registra trestov 
(právnická osoba) môže byť vydaný aj po termíne predloženia ŽoNFP, avšak najneskôr ku dňu doplnenia 
chýbajúcich náležitostí ŽoNFP  

Predloženie prílohy cez ITMS2014+: Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe  
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V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ – právnická osoba predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu 
výpisu z registra trestov vedenom Generálnou prokuratúrou SR, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ŽoNFP.  

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 zmene číselného označenia verzie 
dokumentov dotknutých týmto usmernením a zmene hypertextového prepojenia na aktualizované dokumenty. 

V prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa sa dopĺňa v tabuľke otázka č. 23 v znení 
„Predložil som prílohu č. 21 ŽoNFP – Výpis z registra trestov (právnická osoba)?“. 
 
K bodu 8 

Zmenou Predbežnej informácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok/príspevok v zmysle čl. 13 
Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov dochádza 
k aktualizácii predmetného dokumentu v súvislosti s používaním nového interného informačného nástroja 

Európskej komisie – Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia subjektov. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

- Výzva 

- Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa  

- Príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- Príloha č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov 

Týmto usmernením sa na výzvu vzťahuje:  

- Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.5,  

- Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.0. 

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 23. 9. 2016. 

Zmeny vykonané týmto usmernením, s výnimkou zmeny podľa bodu 1. tohto usmernenia, sa vzťahujú na všetky 
ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.  

Zmeny vykonané týmto usmernením, ktoré sú uvedené v bode 1. tohto usmernenia, sa vzťahujú na všetky ŽoNFP, 
o ktorých nebolo ku dňu 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 predchádzajúceho 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 podľa bodu 1. tohto usmernenia. Lehota na zmenu 
alebo doplnenie žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania 
doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 

 


