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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 3 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre žiadateľa Slovenská 
agentúra životného prostredia s kódom OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3 (ďalej len „usmernenie“) je 
optimalizácia vyzvania tak, aby bolo možné predkladať projekty technickej pomoci na dlhšie časové obdobie, čím 
by sa umožnilo efektívne čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci OP KŽP na prioritnú os 5 
Technická pomoc s menšou administratívnou záťažou žiadateľa/prijímateľa i Riadiaceho orgánu pre Operačný 
program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“), keďže sa zníži celkový počet vypracovaných, 
predkladaných, schvaľovaných a ďalej administrovaných ŽoNFP, resp. projektov.  

V nadväznosti na vyššie uvedené dochádza k zmene formálnej náležitosti vyzvania na predloženie projektov 

technickej pomoci pre žiadateľa Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „vyzvanie“) – a to k zmene 
indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie vo forme navýšenia finančných prostriedkov 
celkovej alokácie na vyzvanie o 14 171 196,24 EUR, pričom na oblasť intervencie 121 Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a inšpekcia sa indikatívna výška finančných prostriedkov zvyšuje o 13 133 129,82 EUR a v rámci 
oblasti intervencie 123 Informovanie a komunikácia sa indikatívna výška finančných prostriedkov zvyšuje  
o 257 833,33 EUR.  

Celková výška alokácie na vyzvanie sa teda navýši z pôvodnej sumy 4 934 050,04  EUR  na 19 105 246,28 EUR,  
pričom na oblasť intervencie 121 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia bude navýšená z pôvodnej 
výšky 3 476 617,03 EUR na 17 389 979,94 EUR a na oblasť intervencie 123 Informovanie a komunikácia bude 
zvýšená z pôvodnej výšky 1 457 433,01 na 1 715 266,34 EUR. 
V súvislosti so zmenou formálnej náležitosti vyzvania dochádza aj k úprave v stručnom opise podmienky 
poskytnutia príspevku – časová oprávnenosť projektu, ako aj k úprave v stručnom opise podmienky, že výdavky 
sú oprávnené. 

RO pre OP KŽP je v súlade s § 17 ods. 7 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“) oprávnený kedykoľvek po zverejnení vyzvania zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov 
vyčlenených na vyzvanie, keďže táto predstavuje formálnu náležitosť vyzvania v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona 
o príspevku z EŠIF 

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 28 ods. 4 v spojení s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona 
o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena v časti Formálne náležitosti vyzvania  

Odo dňa účinnosti usmernenia dochádza k zmene v texte vyzvania na str. 2 v tabuľke s názvom – Dĺžka trvania 
vyzvania na predloženie projektu technickej pomoci, ktorou sa vypúšťa text v znení „najneskôr však dňa 
30.11.2016 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr“.  

Zároveň sa v tabuľke na str. 2 s názvom  Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 
odo dňa účinnosti usmernenia mení indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie na 
19 105 246,28 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“). Zároveň dochádza k zmene 
indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé oblasti intervencie, a to nasledovne: 

Oblasť intervencie 
Výška finančných prostriedkov vyčlenených na 
danú oblasť intervencie (zdroj EÚ) 

121 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia 17 389 979,94 EUR 

123 – Informovanie a komunikácia 1 715 266,34 EUR 
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2. Zmena v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku – časová oprávnenosť projektu. Odo dňa 
účinnosti tohto usmernenia sa v rámci stručného popisu tejto podmienky poskytnutia príspevku vypúšťa text 
v znení „Všetky aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr 31.12.2016“.  

3. Zmena v stručnom popise podmienky poskytnutia – podmienka, že výdavky sú oprávnené. Odo dňa 
účinnosti tohto  usmernenia sa v rámci stručného popisu tejto podmienky poskytnutia príspevku dopĺňa 
nasledovný text: 

„Výdavky projektu musia byť primerané rozsahu aktivít projektu, vrátane dĺžky ich realizácie a to tak, aby 
prostredníctvom alokácie vyčlenenej na príslušnú oblasť intervencie bolo zabezpečené finančné krytie 
realizácie aktivít žiadateľa ako sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP v tejto oblasti počas celého obdobia 
implementácie operačného programu, t. j. do 31. 12. 2023.“ 

4. Zmena prílohy č. 1 vyzvania – Formulár žiadosti o NFP. Odo dňa účinnosti tohto  usmernenia sa v tabuľke  
č. 14 Zoznam povinných príloh dopĺňa v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 5 a 7 nová príloha č. 4 
s názvom – Plán použitia finančných prostriedkov. 

5. Zmena prílohy č. 2 vyzvania - Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a 
špecifikácia povinných príloh žiadosti o NFP. Odo dňa účinnosti tohto  usmernenia sa v časti Spôsob 
preukázania podmienok príspevku sa v tabuľke popisu podmienky príspevku č. 5 dopĺňa nasledovný text: 

„Výdavky projektu musia byť zároveň primerané rozsahu aktivít projektu, vrátane dĺžky ich realizácie a to tak, 
aby prostredníctvom alokácie vyčlenenej na príslušnú oblasť intervencie bolo zabezpečené finančné krytie 
realizácie aktivít RO pre OP KŽP v tejto oblasti počas celého obdobia implementácie operačného programu, t. 
j. do 31. 12. 2023. 

V prípade, ak žiadateľ predkladá projekt technickej pomoci, ktorého obdobie realizácie nepokrýva obdobie do 
31. 12. 2023, je povinný predložiť Prílohu č. 4 ŽoNFP- Plán použitia finančných prostriedkov, ktorý pokrýva 
časové obdobie od ukončenia realizácie projektu do 31.12.2023. 

V prípade, ak realizácia aktivít projektu pokrýva obdobie do 31.12.2023 a výška finančných prostriedkov 
nepresahuje alokáciu vyčlenenú na príslušnú oblasť intervencie, žiadateľ nepredkladá prílohu č. 4 ŽoNFP – 
Plán použitia finančných prostriedkov.“ 

Zároveň sa dopĺňa forma preukázania splnenia tejto podmienky príspevku o novú prílohu č. 4 ŽoNFP – Plán 
použitia finančných prostriedkov.“ 

Zároveň sa dopĺňa podrobný popis prílohy č. 4 ŽoNFP – Plán použitia finančných prostriedkov v časti 
Špecifikácia povinných príloh žiadosti.  

 

Zdôvodnenie zmeny:  

K bodu 1 

RO pre OP KŽP rozhodol o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie najmä 
z dôvodu zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KŽP.  

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s finančným plánom OP KŽP preto RO pre OP KŽP navýšil indikatívnu 
výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie o 14 171 196,24 EUR, t. j. na 19 105 246,28 EUR (EÚ 
zdroje), pričom alokácia vyčlenená na oblasť intervencie 121 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia 
bola navýšená o 13 913 362,91 EUR, t. j. na 17 389 979,94 EUR (EÚ zdroje) a oblasť intervencie 123 Informovanie 
a komunikácia bola navýšená o 257 833,33 EUR, t. j. na 1 715 266,34 EUR (EÚ zdroje).  

K bodu 2 

Úprave v stručnom opise podmienky poskytnutia príspevku – časová oprávnenosť projektu dochádza k zmene, 
ktorej cieľom je umožniť oprávnenému žiadateľovi predložiť projekty technickej pomoci bez časového obmedzenia 
ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom predmetnou zmenou nie je dotknutá časová oprávnenosť výdavkov.  
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K bodu 3, 4 a 5 

Úpravou v stručnom opise podmienky poskytnutia príspevku – podmienka, že výdavky sú oprávnené, ako 
aj nadväzujúcimi úpravami popísanými v bode 4 a 5 dochádza k podrobnejšej špecifikácii predmetnej podmienky 
poskytnutia príspevku, tak aby boli zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu aktivít projektu technickej 
pomoci počas celého obdobia implementácie OP KŽP. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

- Vyzvanie, 
- príloha č. 2 vyzvania - Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a špecifikácia 

povinných príloh žiadosti o NFP. 

 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 25. 11. 2016. 

 

 


