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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 2. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „usmernenie“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke 

poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je 

oprávnená na financovanie z OP KŽP; 

Týmto usmernením Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného 

prostredia (ďalej aj “SO 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  

Týmto usmernením sa mení: 

1. Výzva - odo dňa účinnosti tohto usmernenia sa v rámci výzvy aplikuje Príručka k 

oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované výdavky, verzia 1.4;  

2. Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa - odo dňa účinnosti tohto usmernenia sa v rámci 

výzvy aplikuje Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0; 

3. Príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa – Záväzné formuláre ŽoNFP; 

4. Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa; 

5. Príloha č. 5 výzvy – Identifikácia oblasti podpory; 

6. Príloha č. 6 výzvy – Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných 

aktivít projektu - odo dňa účinnosti tohto usmernenia sa v rámci výzvy aplikuje Príručka k 

oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované výdavky, verzia 1.4.  

 

ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Výzva – úprava výzvy  

a) Zmena legislatívy EÚ: Nahradenie „Rozhodnutia Komisie č. 2010/481/EÚ, Euratom 

z 29.07.2010 (Príloha I), ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Komisie 2004/277/ES, 

Euratom, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/779/ES, 

Euratom o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany“ novým 

vykonávacím rozhodnutím Komisie „Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/762/EÚ 

zo 16.10.2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany 

a zrušujú sa rozhodnutia Komisie 2004/277/ES, Euratom a 2007/606/ES, Euratom“;  

Zmeny sa nachádzajú vo výzve na str. 12, 13 a 16 a v Príručke pre žiadateľa na str. 7, 26 a 36.  

b) Zmena terminológie záchranných modulov v zmysle platnej legislatívy EÚ: 

V nadväznosti na Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/762/EÚ prebehla 

úprava  názvov nasledovných modulov:  

Pôvodné názvy modulov:  

- Pozemné hasenie požiarov/Pozemné hasenie požiarov s využitím vozidiel;  

- Modul leteckého hasenia požiarov;  

- Dočasný núdzový prístrešok.  
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Nové názvy modulov:  

- Pozemné hasenie lesných požiarov/Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím 

vozidiel;  

- Modul leteckého hasenia lesných požiarov;  

- Dočasný núdzový tábor.  

Zmeny sa nachádzajú vo výzve na str. 12, 13 a 17. Ďalej zmeny sa nachádzajú v Príručke pre 

žiadateľa na str. 26, 35 a v prílohe č.14 Príručky pre žiadateľa – Technická špecifikácia projektu 

na str. 3 až 7.  

c) Doplnenie textu pod čiarou týkajúceho sa podmienky č. 23 vo výzve – Podmienka 

splnenia hodnotiacich kritérií: Znenie doplneného textu: “Národná stratégia manažmentu 

bezpečnostných rizík Slovenskej republiky schválená uznesením vlády SR č. 3 z 13. 

januára 2016“.   

Zmena sa nachádza vo výzve na str. 14. 

 

2. Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa  

a) Zmena legislatívy SR – nahradenie Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

novým Zákonom o finančnej kontrole - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Zmeny sa nachádzajú v Príručke pre žiadateľa na str. 7. 

b) Úprava textu v Príručke pre žiadateľa v Kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP: doplnenie textu v časti Príloha č. 1 ŽoNFP: Dokument potvrdzujúci 

právnu subjektivitu partnera žiadateľa. Jedná sa o možnosť doplnenia iných relevantných 

foriem potvrdzujúcich právnu subjektivitu partnera žiadateľa. 

Pôvodný text:  „Ostatné právne formy partnera žiadateľa, predkladajú v rámci tejto prílohy:  

- výpis z príslušného registra (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského 

registra a iné). Z výpisu musí byť zrejmé, že partner žiadateľa je oprávnený na vykonávanie 

činnosti súvisiacej s predkladaným projektom.“  

 

Nový text: „Ostatné právne formy partnera žiadateľa, predkladajú v rámci tejto prílohy:  

- výpis z príslušného registra (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského 

registra a iné) alebo iný dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu partnera žiadateľa podľa 

sídla právnickej osoby (napr. potvrdenie príslušného okresného úradu). Z výpisu alebo iného 

relevantného dokumentu musí byť zrejmé, že partner žiadateľa je oprávnený na vykonávanie 

činnosti súvisiacej s predkladaným projektom.“ 

Úprava textu je z dôvodu doplnenia možnosti predloženia aj iných relevantných dokumentov 

potvrdzujúcich právnu subjektivitu  partnera žiadateľa v prípade, že register, kde je subjekt 

registrovaný neposkytuje výpisy z registra.  

Zmena sa nachádza v Príručke pre žiadateľa na str. 37.  

c) Úprava textu v Príručke pre žiadateľa v Kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP: doplnenie textu v časti Príloha č. 6 ŽoNFP: v zmysle zmeny 

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 
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2.1, bol aktualizovaný pôvodný text týkajúci sa Prílohy č. 6 ŽoNFP: TEST PODNIKU: 

„Partner žiadateľa vyplní test podniku v ťažkostiach podľa pokynov uvedených v aktuálnej 

verzii dokumentu „Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach“, ktorý je zverejnený na 

webovom sídle www.op-kzp.sk.“  

Zmena sa nachádza v Príručke pre žiadateľa na str. 40.  

d) Úprava textu v Príručke pre žiadateľa v Kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP: doplnenie textu v časti Príloha č. 12 ŽoNFP: Potvrdenie miestne 

príslušného inšpektorátu práce, podmienka poskytnutia príspevku. 

 

Znenie pôvodného textu: „Podmienka, že žiadateľ/partner žiadateľa neporušil zákaz nelegálnej 

práce a nelegálneho zamestnávania (Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 

predpisov)“. Znenie nového textu: „Podmienka, že žiadateľ a partner žiadateľa (v prípade 

partnerstva) neporušili zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania (Podmienky 

poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov).“ Úprava prispieva k jednoznačnej 

informácii pre žiadateľa a partnera žiadateľa, ktorá sa  týka povinnosti predložiť potvrdenie 

miestne príslušného inšpektorátu prácu rovnako žiadateľom tak aj partnerom žiadateľa v prípade 

uplatňovania partnerstva. 

Zmena sa nachádza v Príručke pre žiadateľa na str. 43-44.  

e) Úprava textu v Príručke pre žiadateľa v Kapitole 4 Schvaľovanie žiadostí o NFP 

 

Znenie pôvodného textu: „Po vydaní rozhodnutia o ŽoNFP je žiadateľ oprávnený v lehote 

najneskôr 30 pracovných dní odo dňa doručenia Rozhodnutia o neschválení alebo Rozhodnutia 

o zastavení konania o ŽoNFP, vyzdvihnúť si na SO pre OP KŽP jeden originál a jednu kópiu 

ŽoNFP. V prípade schválenia ŽoNFP originál ŽoNFP je archivovaný a kópia ŽoNFP prechádza 

na spracovanie na oddelenie riadenia projektov. Originál je archivovaný SO pre OP KŽP 

(oddelenie výberu projektov) a nie je možné ho vrátiť, tak ako kópiu ŽoNFP.“ 

Znenie nového textu: „Po  vydaní rozhodnutia o ŽoNFP je žiadateľ oprávnený si fyzicky 

vyzdvihnúť u SO pre OP KŽP jednu kópiu ŽoNFP v lehote do 30 pracovných dní odo dňa 

doručenia Rozhodnutia o neschválení alebo Rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP. 

Každý originál ŽoNFP je archivovaný u SO pre OP KŽP a nie je možné ho vrátiť neúspešnému 

žiadateľovi na rozdiel od kópie ŽoNFP.“  

Dôvodom zmeny je oprava informácie týkajúcej sa archivácie ŽoNFP. Originál ŽoNFP vždy 

zostáva v archivácii SO. 

Zmena sa nachádza v Príručke pre žiadateľa na str. 47.  

f) Úprava textu v Príručke pre žiadateľa v Kapitole 5. Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP: 

V zmysle aktualizácie Vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP bola doplnená Príloha č. 4 

Rozpočet projektu. 

Pôvodný Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pozostával z týchto príloh:  

1. Všeobecné Zmluvné podmienky, 

2. Predmet podpory NFP, 

3. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu, 

4. Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania.  

 

Aktualizovaný Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP sa skladá z týchto príloh:  

1. Všeobecné Zmluvné podmienky, 

2. Predmet podpory NFP, 

3. Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, 

http://www.op-kzp.sk/
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4. Rozpočet Projektu, 

5. Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania. 

Zmena sa nachádza v Príručke pre žiadateľa na str. 59.  

 

3. Príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa – Záväzné formuláre ŽoNFP 

a) Úprava Prílohy č. 6 Test podniku v ťažkostiach partnera žiadateľa: doplnenie formulárov 

účtovnej závierky jednoduchého a podvojného účtovníctva pre neziskové organizácie pre 

žiadateľa a partnera žiadateľa. 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. 
 

b) Úprava Prílohy č. 7 Ukazovatele finančnej spôsobilosti partnera žiadateľa: Zmena 

vzorcov  v súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF verzia 3 a vydaním MP CKO 

č.7. v hárku „Ostatné subjekty“ v časti „Riadok výkazu (S=Súvaha, V=Výkaz ziskov a 

strát)“. Ďalšou zmenou je zmena rokov z 2014 na rok „n“ ako ďalšie roky a doplnenie 

textu pod čiarou v znení: “Podklad pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej 

situácie partnera žiadateľa tvorí účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát) partnera 

žiadateľa za posledné ukončené účtovné obdobie (rok n) predchádzajúce dátumu 

predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Značenie riadkov 

súvahy vychádza zo vzorov účtovných závierok platných od roku 2014. Ak dôjde k 

vydaniu nových vzorov účtovných závierok po roku 2014, partner žiadateľa vyplní údaje, 

ktoré vecne zodpovedajú značeniu uvedenému v tomto formulári.“   

 

Zmena sa nachádza v Prílohe č. 7 Ukazovatele finančnej spôsobilosti partnera žiadateľa 

v hárkoch: „Subjekty územnej samosprávy“ a „Ostatné subjekty“. 

 

c) Úprava Prílohy č. 11 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov: Formálna úprava 

sa týka doplnenia číslovania riadkov pre hlavné a podporné aktivity za účelom 

prehľadnosti oprávnených výdavkov. Táto zmena sa týka hárkov: PRP žiadateľa, PRP 

partnera žiadateľa, PRP konsolidovaný. Zmena týkajúca sa doplnenia nového stĺpca 

Kódu ekonomickej klasifikácie sa týka hárkov PRP žiadateľa a PRP partnera žiadateľa. 

Doplnenie poznámky slúžiacej ako pokyn pre vyplnenie prílohy žiadateľom/partnerom 

žiadateľa: „Pozn. 4: Mzdové výdavky predstavujú celkovú cenu práce v zmysle Prílohy 

výzvy č. 6 Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít 

projektu.“ Doplnenie poznámky č. 4 v hárku PRP žiadateľa a poznámky č.5 v hárku PRP 

partnera žiadateľa. Aktualizácia finančných limitov pre riadenie projektu je v zmysle 

aktualizácie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované výdavky, 

verzia 1.4. Aktualizácia finančných limitov sa nachádza v hárkoch PRP žiadateľa a PRP 

partnera žiadateľa. 

 

Zmeny sa nachádzajú v Prílohe č. 11 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

v hárkoch PRP žiadateľa, PRP partnera žiadateľa a PRP konsolidovaný. 

d) Úprava a spresnenie textu v Prílohe č. 14 Technická špecifikácia projektu: Úprava 

pozostáva z doplnenia textu v časti Všeobecné informácie. Znenie doplneného textu: 

„(Potrebné vyplniť iba v prípade, že žiadateľ chce niečo podrobnejšie vysvetliť, príp. 

popísať alebo doplniť, čo sa v žiadosti nenachádza)“. Ďalšia zmena sa týka úpravy 

textov: „počet litrov“ na „objem v litroch“, slová „hodiny“ na „počet hodín“. Zmena sa 
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týka taktiež úpravy textov a doplnenie textu pod čiarou v znení: „Vyplniť údaje pre 

relevantný modul, t. j. modul, ktorý je predmetom žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v súlade s Formulárom ŽoNFP časť 7. Popis projektu, Vyplniť iba stĺpec 

„Skutočná hodnota po realizácii“. Ďalej je to úprava textov v časti Všeobecné požiadavky 

na moduly civilnej ochrany* a doplnenie poznámok pod čiarou na str.8:  

* ... v súlade s Formulárom ŽoNFP časť 7. Popis projektu. Vyplniť iba stĺpec „Skutočná hodnota 

po realizácii“. 

** V prípade, ak žiadateľ vykazuje sadu alebo balík v rámci rozpočtu ŽoNFP, táto musí byť 

rozpísaná na počet kusov v príslušných jednotkách. 

*** Hodnoty musia byť v súlade s časťou 7.3 – Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť 

projektu – Formulár ŽoNFP“.   

Ďalšou zmenou je odstránenie tabuľky „Doplňujúce informácie“ z dôvodu duplicity. 

Zmeny sa nachádzajú v Prílohe č. 14 Technická špecifikácia projektu v časti Všeobecné 

požiadavky na moduly civilnej ochrany na stranách 2 až 8. 

 

4. Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa: Úprava 

a spresnenie textu pre žiadateľa, doplnením informácie týkajúcej sa predkladanej 

dokumentácie relevantnej výlučne pre partnera žiadateľa.  Znenie pôvodného textu: 

Poznámka:  Prílohy č. 1, 5b, 7, 8, 9, 10 sa týkajú výlučne partnera žiadateľa. Znenie nového 

textu: Poznámka:  Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5b, 6, 7, 8, 9, 10 sa týkajú výlučne partnera žiadateľa. 

Zmena sa nachádza v Prílohe č.2 Príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa.  

 

5. Príloha č. 5 výzvy – Identifikácia oblasti podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje 

podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom: Aktualizácia textu v súlade so 

Systémom riadenia EŠIF verzia 2 a Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu č. 

11 verzia 2. 

Zmena sa nachádza v Prílohe č. 5 výzvy – Identifikácia oblasti podpory, kde budú EŠIF a ostatné 

nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom. 

 

6. Príloha č. 6 výzvy – Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných 

aktivít projektu: úprava finančných limitov v zmysle aktualizovanej Príručky k oprávnenosti 

výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.4. Nakoľko v rámci verzie 

1.4 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty došlo k navýšeniu 

týchto limitov, zmenou Prílohy č. 6 výzvy dôjde k zosúladeniu výzvy s podmienkami 

definovanými v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, 

verzia 1.4. 

- Zmena vo forme navýšenia vybraných finančných limitov s väzbou na priame výdavky 

(hlavné aktivity projektu), 

- Doplnenie textu pod čiarou: Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) a odmena ako 

zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka práce) sú považované ako neoprávnený 

výdavok, 

- Úprava textov pod čiarou. 

 

Zmeny sa nachádzajú v Prílohe č. 6 výzvy – Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace 

s realizáciou hlavných aktivít projektu.   
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DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

 Výzva; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č. 2 Príručka pre žiadateľa; 

- Príloha č. 5 Identifikácia oblasti podpory; 

- Príloha č. 6 Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít 

projektu. 

 Príručka pre žiadateľa, 

 Prílohy Príručky pre žiadateľa: 

- Príloha č. 1 Záväzné formuláre ŽoNFP; 

- Príloha č. 2 Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa; 

 Záväzné formuláre ŽoNFP: 

- Príloha č. 6 Test podniku v ťažkostiach – partner žiadateľa; 

- Príloha č. 7 Ukazovatele finančnej spôsobilosti – partner žiadateľa;  

- Príloha č. 11 Podporné dokumenty oprávnených výdavkov; 

- Príloha č. 14 Technická špecifikácia projektu. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle 

Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci aktuálne 

prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy a 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 SO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto 

usmernenia a ktorých sa zmena podľa odseku vyššie týka, SO pre OP KŽP umožní zmeniť 

ŽoNFP. SO 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. 

 


