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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom                 
OPKZP-PO1-SC131-2016-13 (ďalej len „usmernenie“) je zmena, ktorej cieľom je optimalizácia 13. výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13 (ďalej len „výzva“) 
vo vzťahu ku: 

- kategórii podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, 
- podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené. 

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

2. Zmena v kategórii podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa 

3. Zmena prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

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

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

6. Zmena prílohy č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov. 

Zdôvodnenie zmien:  

K bodu 1 a 5 

Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.5, dňa 16. 08. 
2016, došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou 1.4, ktoré majú vplyv na stanovenie výšky niektorých typov 
oprávnených výdavkov v rámci výzvy. Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladeniu s podmienkami definovanými v 
Príručke k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.5. 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), v dôsledku čoho 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. 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 
1.5.  

Zároveň sa v rámci výzvy, v podmienke poskytnutia príspevku č. 9, že výdavky projektu sú oprávnené odstraňuje 
číslo verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP a dopĺňa sa do odkazu 
pod čiarou č. 7.  
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K bodu 2 

Z komunikácie s Európskou komisiou (DG Regio) vyplynula potreba zabezpečiť posúdenie, či žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach, v prípade širšieho spektra subjektov, t.j. bez ohľadu na právnu formu žiadateľa, ako aj bez 
ohľadu na skutočnosť, či sa v rámci výzvy poskytuje príspevok na vykonávanie hospodárskej činnosti. Vzhľadom 
na uvedené je potrebné v rámci tejto výzvy doplniť podmienku poskytnutia príspevku, že žiadateľ nie je podnikom 
v ťažkostiach. Za podmienku poskytnutia príspevku č. 5 sa preto dopĺňa nová podmienka poskytnutia príspevku č. 
6 v znení: 

6 Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach   

Žiadateľ nemôže byť v súlade s čl. 2 ods. 2, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 

2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 

č. 1084/2006, podnikom v ťažkostiach tak, ako je definovaný 

v  Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu 

nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C 

249/01). Bližšie sú podmienky pre určenie splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku upravené v dokumente Inštrukcia k určeniu 

podniku v ťažkostiach. 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku sa prečíslovávajú.  

Zároveň sa dopĺňa číslo verzie Inštrukcie podniku v ťažkostiach do nového odkazu pod čiarou č. 6. Ďalšie odkazy 
pod čiarou sa prečíslovávajú.  

K bodu 3 

Vo formulári ŽoNFP sa, v tabuľke č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP, dopĺňa za podmienku poskytnutia 
príspevku č. 5 podmienka poskytnutia príspevku č. 6 a príloha k novovytvorenej podmienke č. 6 nasledovne: 

6. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach Príloha č. 4 – Test podniku v 
ťažkostiach 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej tabuľke sa prečíslovávajú.  

K bodu 4 

V Príručke pre žiadateľa sa mení časť 3 Podmienky poskytnutia príspevku tak, že v tabuľke sa za podmienku 
poskytnutia príspevku č. 5 dopĺňa nová podmienka poskytnutia príspevku č. 6 nasledovne: 

6. Podmienka, že 
žiadateľ nie je 
podnikom v 
ťažkostiach   

Žiadateľ nemôže byť v súlade s čl. 2 ods. 2, písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 
zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006, podnikom v ťažkostiach 
tak, ako je definovaný v Usmernení o štátnej pomoci na 
záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v 
ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C 249/01). Žiadateľ je 
povinný za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky 
poskytnutia príspevku predložiť Prílohu č.  4 ŽoNFP – Test 
podniku v ťažkostiach.  

Test podniku v ťažkostiach musí byť žiadateľom vypracovaný 
a predložený na záväznom formulári, ktorý je zverejnený ako 
príloha dokumentu Inštrukcia k určeniu podniku v 
ťažkostiach, verzia 3.0. 

Príloha č. 4 
ŽoNFP –  
Test podniku v 
ťažkostiach 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/In--trukcia-k-ur--eniu-podniku-v---a--kostiach-verzia-3.0.zip
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/In--trukcia-k-ur--eniu-podniku-v---a--kostiach-verzia-3.0.zip
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V časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh sa v tabuľke zoznamu príloh žiadosti o NFP dopĺňa príloha č. 10 
nasledovne: 

Príloha č. 4 ŽoNFP: TEST PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH 

Vydáva: Žiadateľ  

Záväzný formulár: Áno  

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach (Oprávnenosť 
žiadateľa)  

Referenčný termín pre preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku: Test podniku v ťažkostiach 
môže byť vyplnený a podpísaný aj po termíne predloženia ŽoNFP, avšak najneskôr ku dňu doplnenia 
chýbajúcich náležitostí ŽoNFP  

Predloženie prílohy cez ITMS2014+: Nevyžaduje sa predloženie prílohy v elektronickej podobe  

V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ, predkladá test podniku v ťažkostiach vyplnený na záväznom formulári, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 dokumentu Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.0.  

Žiadateľ vyplní test podniku v ťažkostiach podľa pokynov uvedených v dokumente Inštrukcia k určeniu podniku 
v ťažkostiach, verzia 3.0.  

Zmenou aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov zároveň dochádza v rámci výzvy a prílohy č. 2 
výzvy - Príručka pre žiadateľa k zmene číselného označenia verzie predmetného dokumentu.  

V prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa sa dopĺňa v tabuľke otázka za otázku č. 
7 nová otázka č. 8 v znení „Predložil som prílohu č. 4 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach?“. Ostatné otázky sa 
prečíslovávajú. 

K bodu 6 

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. 

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 2. 11. 2016. 

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

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/In--trukcia-k-ur--eniu-podniku-v---a--kostiach-verzia-3.0.zip
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/In--trukcia-k-ur--eniu-podniku-v---a--kostiach-verzia-3.0.zip
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/In--trukcia-k-ur--eniu-podniku-v---a--kostiach-verzia-3.0.zip

