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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 3 k 9. 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 OP KŽP. 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (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. 2, 

- Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2, 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, verzia 3.0, 

- Príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 2. 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena výzvy 

- vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len 
„Príručka k oprávnenosti výdavkov“), verzia 1.6, dňa 20.12.2016 a verzia 1.7, dňa 08.02.2017, došlo aj k 
takým zmenám v porovnaní s verziou 1.5, ktoré majú vplyv na definovanie oprávnenosti niektorých typov 
výdavkov. Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladeniu s podmienkami definovanými v Príručke k oprávnenosti 
výdavkov, verzia 1.7. 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, verzia 1.7, 

- aktualizácia číselného označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov, vzhľadom na zmenu 
aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.7 a úprava hypertextového prepojenia 
na tento dokument a jeho prílohy, 

- doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku č. 10 na základe nadobudnutia účinnosti zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a metodického výkladu CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon  
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v nasledovnom znení: 

10 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora 
podľa osobitného predpisu 

Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu.9 

 
Dopĺňa sa poznámka pod čiarou č. 9 v znení:  

  „9 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

Nasledujúce podmienky poskytnutia príspevku sa prečíslovávajú. 



 

- mení sa názov prílohy č. 5 výzvy tak, že sa odstraňujú slová „podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, 

Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov“. 

2. Zmena prílohy č. 1 výzvy 

- v tabuľke 14 Zoznam povinných príloh žiadosti sa, v súlade so zmenou formuláru výzvy, dopĺňa nová 
podmienka poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa osobitného predpisu a v časti spôsobu jej preukazovania sa dopĺňa text „Príloha č. 2- 
Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa“. Zároveň sa upravuje spôsob preukazovania v rámci podmienky 
poskytnutia príspevku, podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti 
dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 tak, že splnenie tejto podmienky sa 
preukazuje nasledujúcimi prílohami: Príloha č. 7 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce oprávnenosť 
z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP, Príloha č. 8 ŽoNFP - Dokumenty 
preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia patriace do európskej 
sústavy chránených území Natura 2000. 

3. Zmena prílohy č. 2 výzvy  

- aktualizácia číselného označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov, vzhľadom na zmenu 
aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.7 a úprava hypertextového prepojenia 
na tento dokument a jeho prílohy,  

- doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku a jej popisu a spôsobu preukazovania, v nadväznosti 
na zmenu výzvy, v znení: 

 

10. Podmienka, že 
žiadateľ je zapísaný 
v registri partnerov 
verejného sektora 
podľa osobitného 
predpisu 

Žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona o registri partnerov 
verejného sektora5. Žiadateľ preukazuje splnenie 

tejto podmienky poskytnutia príspevku vyhlásením 
v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné 
vyhlásenie, v ktorom čestne vyhlási, že je, resp. 
najneskôr pred uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP 
bude zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora, ak sa naňho táto povinnosť v zmysle 
zákona vzťahuje. 

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty verejnej 
správy podľa § 3 ods. 1 Zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 

Upozornenie: 

Poskytovateľ nezašle úspešnému žiadateľovi 
(ktorého ŽoNFP bola v konaní schválená) návrh 
zmluvy v prípade, že zistí (overením informácií 
v registri partnerov verejného sektora), že žiadateľ 
má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora a v predmetnom registri zapísaný 
nie je. 

 

Príloha č. 2 ŽoNFP 
– Súhrnné čestné 
vyhlásenie 
žiadateľa 

 

Dopĺňa sa poznámka pod čiarou č. 5 v znení: 
„5 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/


 

Nasledujúce podmienky poskytnutia príspevku sa prečíslovávajú. 

- úprava textu v časti 3 Podmienky poskytnutia príspevku, a to konkrétne úprava textu upozornenia 
v tabuľke popisu podmienky poskytnutia príspevku - podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP súvisiaceho s povinnosťami 
postupovať pri obstarávaní tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu podľa pravidiel 
a postupov určených poskytovateľom, 

- úprava textu v podmienke poskytnutia príspevku č. 22 Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania 
súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000. Nový popis 
podmienky poskytnutia príspevku znie: 

„Realizácia aktivít projektu nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia patriace do európskej 
sústavy chránených území Natura 2000.  

Žiadateľ je povinný za účelom posúdenia splnenia podmienky oprávnenosti z hľadiska súladu 
s požiadavkami v oblasti predpokladaných vplyvov projektu na územia patriace do európskej sústavy 
chránených území Natura 2000 predložiť: 

Prílohu č. 8 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov 
na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 a to: 

i. vyjadrenie okresného úradu  podľa § 9 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého 
projekt nespĺňa znaky plánov a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať vplyv na územie patriace do 
európskej sústavy chránených území Natura 2000  alebo     

ii. odborné stanovisko (formou rozhodnutia) okresného úradu v sídle kraja podľa § 28 zákona 
o ochrane prírody a krajiny, ak ide o  projekt, ktorý spĺňa znaky projektu, ktorý pravdepodobne môže mať 
samostatne alebo v kombinácii s iným plánom a projektom významný vplyv na územie patriace do 
európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z rozhodnutia musí byť zrejmé, že aktivity projektu 
pravdepodobne nebudú mať významný nepriaznivý vplyv na územie patriace do európskej sústavy 
chránených území Natura 2000.   

Dokument podľa bodu i. a ii.  sa nevyžaduje v prípade, ak súčasťou prílohy č. 7  je: 

- platné záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na ŽP  /príloha č. 7 písm. a)/ 
- rozhodnutie zo zisťovacieho konania /príloha č. 7 písm. b)/ 

V prípade, ak žiadateľ v rámci  prílohy č. 7 ŽoNFP  predkladá  vyjadrenie príslušného orgánu EIA o tom, 
že realizácia aktivít projektu nie je predmetom zisťovacieho konania alebo nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na ŽP podľa § 4  alebo prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je žiadateľ 
povinný  predložiť prílohu č. 8 (podľa bodu   i.  alebo bodu ii).“ 

- Zároveň sa mení spôsob preukazovania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku. Splnenie 
predmetnej podmienky poskytnutia príspevku sa preukazuje  na základe Prílohy č. 7 ŽoNFP –  Dokumenty 
preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP a Prílohy 
č. 8 ŽoNFP –  Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na 
územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.  

- V nadväznosti na doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku č. 10 a úpravu podmienky 
poskytnutia príspevku č. 22 sa upravuje text v časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
a to v rámci špecifikácie prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, príloha č. 7 ŽoNFP – 
Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na 
ŽP. V rámci prílohy č. 8 ŽoNFP sa okrem úpravy špecifikácie prílohy mení zároveň aj názov prílohy, nový 
názov prílohy č. 8 znie: „Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti 
dopadu plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000“. 

- v prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa – Záväzné formuláre dochádza k zmene Prílohy č. 1 Príručky pre 
žiadateľa – Záväzné formuláre, mení sa vzor prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie, v ktorom 
sa dopĺňa vyhlásenie žiadateľa v súvislosti s preukázaním splnenia novej doplnenej podmienky 



 

poskytnutia príspevku č. 10, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitných predpisov. Vzory príloh č. 7 a 8 sa vzhľadom na úpravy v rámci špecifikácii týchto príloh 
odstraňujú. 

4. Zmena prílohy č. 4 výzvy 

- aktualizácia číselného označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov a jej príloh, vzhľadom na 
zmenu aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.7 a úprava hypertextového 
prepojenia na tento dokument a jeho prílohy, 

- úprava, resp. aktualizácia znenia vybraných poznámok pod čiarou v časti Zoznam oprávnených výdavkov 
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-9, za účelom ich zosúladenia s Príručkou 
k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.7, odstránenia duplicity a vykonania úprav, ktoré vyplynuli 
z implementácie OP KŽP, 

- spresnenie, resp. úprava opisu vybraných typov oprávnených výdavkov ako aj zvyšných častí prílohy, za 
účelom ich zosúladenia s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.7 a vecného vyprecizovania textu 
prílohy. 

 

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

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. 03. 2017. 

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. 

 


