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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. aktualizácia odkazu na Schému regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre 

programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1 

2. spresnenie a doplnenie dôvodov uzavretia výzvy; 

3. doplnenie dôvodov prerušenia lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti 

4. doplnenie postupov pri predkladaní ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky 

5. zmena spôsobu predkladania príloh ŽoNFP na elektronickú formu 

6. vypustenie vybraných príloh ŽoNFP v nadväznosti na zavedenie overovania vybraných podmienok 

poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) prostredníctvom integračných funkcií IMTS 2014+ 

7. aktualizácia odkazu inštrukciu k určeniu podniku v ťažkostiach (verzia 3.1) 

8. úprava opisu podmienky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

9. aktualizácia odkazu na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej 

len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) na verziu 2.0; 

10. zmena opisu podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi a spôsobu jej overovania; 

11. aktualizácia formulára ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15; 

12. spresnenie podmienok predloženia ŽoNFP v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

z poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“); 

13. aktualizácia formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa na verziu 2.0) 

14. vypustenie povinnosti predkladania vybraných dokumentov v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti 

zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii); 

15. úprava podmienok týkajúcich sa verejného obstarávania v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona 

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

16. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy. 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) 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 mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene 
podmienok poskytnutia príspevku.  

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 

2. príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, vrátane príloh: 

- príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa – formuláre vybraných príloh ŽoNFP 

- príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP 

- príloha č. 3 Príručky pre žiadateľa – Práca s výzvou a dokumentmi k výzve 
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4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov. 

5. príloha č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena výzvy 

1.1. Aktualizácia schémy štátnej pomoci 

V nadväznosti na aktualizáciu Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva 
pre programové obdobie 2014 – 2020 (zverejnenie schémy v znení dodatku č. 1 z dôvodu zmeny 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa 
článkov 207 a 208 zmluvy) bol v kapitole 1. Formálne náležitosti v časti Schéma štátnej pomoci upravený 
odkaz na schému v znení dodatku č. 1. Uvedená zmena je formálna a nemá vplyv na vypracovanie 
ŽoNFP. 

1.2. Spresnenie dôvodov uzavretia výzvy 

V nadväznosti na potrebu doplnenia a spresnenia dôvodov vedúcich k uzavretiu výzvy sa v kapitole 1. 
Formálne náležitosti v časti Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP pri Dátume uzavretia dopĺňa 
osobitný dôvod „zabezpečenie riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu“, 
zároveň sa spresňuje definícia predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu ako 
podnet pre rozhodnutie RO na uzavretie výzvy. V nadväznosti na uvedené bola upravená formulácia 
týkajúca sa uzatvárania výzvy v časti Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 
Uvedená zmena je formálna a nemá vplyv na vypracovanie ŽoNFP. 

1.3. Doplnenie dôvodov prerušenia lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti 

V nadväznosti na účinnosť Metodického pokynu CKO č. 34 k posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie („EIA“) bolo do výzvy doplnené zavedenie overovania PPP č. 29 Oprávnenosť 
z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie koordinátorom EIA (príslušný odborný útvar Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky mimo riadiaceho orgánu), v dôsledku čoho bola v časti Časový harmonogram konania 
o ŽoNFP doplnená doba potrebná na posúdenie relevantných ŽoNFP koordinátorom EIA ako doba, ktorá 
sa nezapočítava do plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP. Uvedená zmena je formálna a nemá 
vplyv na vypracovanie ŽoNFP. 

1.4. Zmena spôsobu predkladania príloh ŽoNFP  

V súlade s postupným znižovaním administratívnej záťaže žiadateľov pri predkladaním ŽoNFP bol 
v kapitole 1. Formálne náležitosti v časti Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP upravený postup 
predkladania príloh ŽoNFP v tom zmysle, že žiadatelia predkladajú všetky prílohy ŽoNFP (s výnimkou 
tých, kde to z technických alebo iných dôvodov nie je možné) výlučne v elektronickej podobe 
prostredníctvom ITMS 2014+. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018.  

1.5. Doplnenie postupov v súvislosti s predkladaním formulára ŽoNFP do elektronickej schránky RO 

V kapitole 1. Formálne náležitosti bol v časti Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP doplnený postup pre 
predkladanie formulára ŽoNFP do elektronickej schránky RO. Uvedená zmena je formálna, možnosť 
komunikácie s RO (v danom prípade predkladania formulára ŽoNFP do elektronickej schránky RO) vyplýva 
priamo zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o e-governmente“). 
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1.6. Zmena PPP č. 6 – Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

PPP č. 6 sa mení v tom zmysle, že voči žiadateľovi nesmú byť vedené exekúcie, ani vedený iný výkon 
rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorého predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú 
sumu, a to v celkovej súhrnnej výške istiny za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony 
rozhodnutia vyššej ako 1% NFP požadovaného žiadateľom v podanej ŽoNFP. Zároveň voči žiadateľovi 
nesmie byť vedený tiež výkon rozhodnutia na plnenie inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej 
sumy, pokiaľ táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý je 
predmetom podanej ŽoNFP žiadateľa. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 
15. júni 2018.  

1.7. Aktualizácia Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach v rámci PPP č. 7 - Podmienka, že žiadateľ 
nie je podnikom v ťažkostiach  

V rámci PPP č. 7 sa v poznámke pod čiarou č. 14 upravuje označenie verzie dokumentu Inštrukcia podniku 
v ťažkostiach vzhľadom na jej aktualizáciu. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 
15. júni 2018. 

1.8. Zmena PPP č. 13 – Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu 

Do opisu PPP sa dopĺňa informácia, že žiadateľ (ak sa naňho táto podmienka v zmysle zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vzťahuje) musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr pred podpísaním zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany RO. V nadväznosti na uvedené sa predmetná 
podmienka overuje až po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP avšak pred podpisom zmluvy 
o poskytnutí NFP zo strany RO.  

1.9. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v poznámke pod čiarou upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky 
k oprávnenosti výdavkov z 1.7 na 2.0, a to z dôvodu vydania aktuálnej Príručky k oprávnenosti výdavkov, 
verzia 2.0, dňa 13. júna 2018. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

1.10. Zmena PPP č. 23 – Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola doplnená ďalšia výnimka, 
kedy žiadateľ nie je povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) ku dňu doplnenia 
chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, a to v prípade, ak intenzita projektu nepresiahne 50% a žiadateľ nie je 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Uvedené sa 
vzťahuje na obstarávania, ktoré žiadateľ nezačal podľa predpisov účinných do 25. septembra 2018 alebo 
na prípady, ak žiadateľ zrušil VO (začaté podľa predpisov účinných do 25. septembra 2018) v súlade 
s § 187d, resp. § 57 zákona o VO. 

1.11. Zmena PPP č. 24 – Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na 
realizáciu aktivít projektu 

V opise PPP bola upravená časť týkajúca sa „zákazu“ záložného práva v súvislosti s realizáciou projektu. 
Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

1.12. Vypustenie PPP č. 29 – Časová oprávnenosť realizácie projektu 

Vzhľadom na skutočnosť, že výzva nestanovuje osobitné podmienky pre dĺžku trvania realizácie projektu 
(nad rámec všeobecných podmienok vyplývajúcich z Príručky k oprávnenosti výdavkov), bola predmetná 
PPP vypustená. Podmienky po nej nasledujúce boli primerane prečíslované. Uvedená zmena sa vzťahuje 
na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 
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2. Zmena prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

2.1. Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnym vzorom CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  

Usmernením sa aktualizuje vzor formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15. 
Samotná aktualizácia formulára nemá vplyv na vypracovanie ŽoNFP žiadateľom. Aktualizácia formulára 
ŽoNFP, vzhľadom na odlišnú štruktúru, nie je zaznamenaná formou sledovania zmien. 

2.2. Doplnenie požiadaviek na uvádzanie kontaktných osôb  

V súlade s požiadavkami v aktuálne vyhlasovaných výzvach bola v časti 4 formulára ŽoNFP doplnená 
inštrukcia pre uvádzanie kontaktných osôb pre účely komunikácie s RO. Táto zmena sa vzťahuje na 
ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

2.3. Doplnenie informácií o zákazkách zadávaných prostredníctvom Elektronického kontraktačného 
systému  

V tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP sa v časti Názov VO dopĺňa požiadavka uviesť, v prípade, že ide 
o zákazku realizovanú prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému identifikátor zákazky. Táto 
zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

2.4. Úprava inštrukcie pre vyplnenie zadávanie údajov do tabuľky 12 formulára ŽoNFP 

V nadväznosti na odlišnosti v niektorých označeniach polí vo formulári ŽoNFP a verejnej časti IMTS 2014+ 
ako aj nejasnosti pri vybraných poliach tabuľky č. 12 formulára ŽoNFP boli spresnené, resp. doplnené 
dodatočné inštrukcie k vypĺňaniu formulára ŽoNFP. 

2.5. Úprava opisu PPP č. 23 – Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V nadväznosti na zmenu výzvy v bode 1.10 bol upravený opis PPP č. 23 (doplnená výnimka z povinnosti 
mať vyhlásené VO najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v rámci administratívnej 
kontroly ŽoNFP. 

2.6. Vypustenie PPP č. 29 – Časová oprávnenosť realizácie projektu 

V nadväznosti na zmenu výzvy v bode 1.12, bola z tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP vypustená PPP č. 29. 
Podmienky po nej nasledujúce boli primerane prečíslované. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP 
predložené po 15. júni 2018. 

2.7. Zmeny príloh ŽoNFP viažucich sa k jednotlivým PPP 

V nadväznosti na rozšírené zavedenie overovania vybraných PPP prostredníctvom integračných funkcií 
ITMS 2014+ boli vypustené niektoré prílohy ŽoNFP (pôvodne predkladané v listinnej podobe), zostávajúce 
prílohy prečíslované boli prečíslované. Zároveň boli upravené názvy niektorých PPP. Uvedená zmena je 
formálneho charakteru, zmena spôsobu overovania a preukazovania vybraných PPP vyplýva z úprav 
v samotnej výzve a Príručke pre žiadateľa. 

2.8. Zmena rozsahu vyhlásení v tabuľke 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa 

V nadväznosti na zmenu preukazovania a overovania vybraných PPP bol upravený rozsah 
preddefinovaných vyhlásení a vyhlásení, ktoré žiadateľ vyberá podľa konkrétnej situácie (právnej formy, 
rozsahu oprávnených výdavkov a pod.). Táto zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

3. Zmena prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa 

3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním 
ŽoNFP a úpravami opisov jednotlivých podmienok vo výzve 

V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu výzvy) uskutočnené 
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formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP, a to najmä: 

- doplnenie časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na úpravy vykonané 
v Príručke pre žiadateľov; 

- v nadväznosti na zmenu výzvy (body 1.4 a 1.5 tohto usmernenia) bola upravená kapitola 2. Príručky 
pre žiadateľa a doplnené postupy súvisiace s predkladaním formulára ŽoNFP prostredníctvom 
elektronickej schránky ; 

- spresnenie podmienok predloženia ŽoNFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF; 

- spresnenie definície stimulačného účinku a doplnenie upozornenia na elimináciu úkonov, ktorými 
môže dôjsť k nesplneniu stimulačného účinku pomoci a tým nesplneniu PPP č. 15; 

- spresnenie PPP č. 24 a opisu prílohy č. 7 ŽoNFP vo vzťahu k preukazovaniu majetkovo-právneho 
vysporiadania nehnuteľností, na ktorých alebo v ktorých bude realizovaný projekt. 

3.2. Zmena spôsobu predkladania príloh ŽoNFP 

V nadväznosti na zmenu výzvy (bod 1.4 tohto usmernenia) bola upravená kapitola 2. Príručky pre 
žiadateľa a upravené postupy v súvislosti s predkladaním príloh ŽoNFP v tom zmysle, že žiadatelia 
predkladajú všetky prílohy ŽoNFP (s výnimkou tých, kde to z technických alebo iných dôvodov nie je 
možné) výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom ITMS 2014+. Uvedená zmena bola primerane 
premietnutá aj v kapitole 3. Príručky pre žiadateľa pri opise PPP a jednotlivých príloh ŽoNFP. Uvedená 
zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

3.3. Zmena spôsobu preukazovania a overovania splnenia PPP č. 1 – Právna forma 

V nadväznosti na zavedenie overovania PPP č. 1 vybraných právnych foriem žiadateľov prostredníctvom 
integračnej funkcie ITMS 2014+ bol upravený opis podmienky a inštrukcie k vypracovaniu a predloženiu 
prílohy č. 1 ŽoNFP. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

3.4. Zmena spôsobu preukazovania a overovania splnenia PPP č. 2, 3, 4, 5, 12 a 22 

V nadväznosti na zavedenie overovania PPP č. 2 - Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených 
miestne príslušným daňovým úradom, a č. 22 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP prostredníctvom 
integračnej funkcie ITMS 2014+ a PPP č. 3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, 
ako aj PPP č. 4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení a PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ, 
ktorým je právnická osoba nemá právoplatne 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 predpis prostredníctvom verejne dostupných registrov (registre 
dlžníkov verejného zdravotného poistenia, register dlžníkov sociálneho poistenia a webové sídle 
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky), boli primerane upravené opisy predmetných PPP 
a vypustené prílohy ŽoNFP (vrátane inštrukcií k ich predloženiu), ktoré sa k týmto podmienkam vzťahovali 
(potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, potvrdenie zdravotnej poisťovne, potvrdenie sociálnej 
poisťovne, výpis z registra trestov právnickej osoby a potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce). 
V prípade PPP č. 5 - Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné 
konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii sa zavádza využívanie integračnej funkcie pre overenie 
splnenia PPP. Žiadateľ v tejto súvislosti naďalej predkladá len čestné vyhlásenie, ktoré však už nie je 
súčasťou osobitnej prílohy ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa ale súčasťou tabuľky č. 15 
formulára ŽoNFP. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018 

3.5. Zmena PPP č. 6 - Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

V nadväznosti na zmenu PPP č. 6 vo výzve (bod 1.6) sa upravuje opis PPP v Príručke pre žiadateľa. 
Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 
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3.6. Zmena PPP č. 7 - Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach   

V opise PPP č. 7 sa aktualizuje odkaz na novú inštrukciu k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.1. 
Zároveň sa doplnila požiadavka na predloženie (v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP) elektronickej verzie poslednej 
schválenej účtovnej závierky v prípade, že nie je verejne dostupná v registri účtovných závierok. Uvedená 
zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

3.7. Spresnenie opisu PPP č. 13 - Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa osobitného predpisu a termínu overovania splnenia tejto PPP 

V nadväznosti na zmenu opisu PPP č. 13 a termínu overenia splnenia predmetnej PPP bol primerane 
upravený opis tejto PPP aj v Príručke pre žiadateľa, vrátane postupu pri uzatváraní zmluvy, v rámci ktorého 
je splnenie predmetnej podmienky overované. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 
15. júni 2018. 

3.8. Zmena PPP č. 23 – Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V nadväznosti na zmenu opisu PPP č. 23 bol primerane upravený opis tejto PPP aj v Príručke pre 
žiadateľa. Zároveň bolo do textu Príručky pre žiadateľa doplnené upozornenie pre relevantné subjekty na 
potrebu postupovať až do aktualizácie Príručky k procesu VO v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 
k zadávaniu a kontrole zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 
z nenávratného finančného príspevku. 

3.9. Zmena spôsobu preukazovania a overovania splnenia PPP č. 24 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, žiadateľ nie je povinný na účely 
preukázania vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v rámci PPP č. 24 predkladať výpis z LV (a to ani 
v elektronickej podobe), s výnimkou, kedy RO z technických dôvodov nemôže bezodkladne získať výpisy 
z LV. V takomto prípade RO vyzve žiadateľa na predloženie príslušného výpisu z LV. RO overí výpisy z LV 
na základe žiadateľom predloženého zoznamu nehnuteľností (v rámci prílohy č. 7 ŽoNFP) priamo, 
prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+ alebo prostredníctvom údajov získaných z informačného 
systému katastra nehnuteľností. Uvedená zmena (povinnosť predkladania zoznamu nehnuteľností) sa 
vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. Upustenie od predkladania výpisov z LV pri predložení 
ŽoNFP, resp. doplnení chýbajúcich náležitostí v rámci administratívnej kontroly, a spôsob overovania LV 
sa viaže na nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, teda 1. september 2018. 

3.10. Úprava zákazu záložného práva v rámci PPP č. 24 

V nadväznosti na zmenu opisu PPP v bode 1.11 bol primeraným spôsobom upravený opis PPP v Príručke 
pre žiadateľa. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

3.11. Vypustenie PPP č. 29 – Časová oprávnenosť realizácie projektu 

V nadväznosti na zmenu výzvy v bode 1.12 tohto usmernenia, bola z kapitoly 3 Príručky vypustená 
PPP č. 29. Podmienky po nej nasledujúce boli primerane prečíslované. Uvedená zmena sa vzťahuje na 
ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

3.12. Vypustenie Súhrnného čestného vyhlásenia ako osobitnej prílohy ŽoNFP 

V nadväznosti na zmenu overovania vybraných PPP boli vyhlásenia pôvodne zahrnuté do súhrnného 
čestného vyhlásenia ako aj nové vyhlásenia (povinné pre všetkých žiadateľov, vrátane tých, ktoré žiadateľ 
vyberá podľa konkrétnej situácie) presunuté do tabuľky č. 15 formulára ŽoNFP a zároveň boli vytvorené 
dva osobitné formuláre čestného vyhlásenia pre potreby doplnenia linky, na ktorej sú verejne dostupné 
príslušné dokumenty. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

3.13. Aktualizácia formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa 

V nadväznosti na aktualizáciu formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa 
bol v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa, v časti obsahujúcej inštrukcie k vypracovaniu a predloženiu 
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prílohy č. 9 ŽoNFP - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa aktualizovaný hypertextový 
odkaz na aktuálnu verziu 2.0 predmetného formulára. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené 
po 15. júni 2018. 

3.14. Aktualizácia príloh č. 2 a 3 Príručky pre žiadateľa 

V nadväznosti na zmenu rozsahu predkladaných príloh ŽoNFP bola aktualizovaná príloha č. 2 Príručky pre 
žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP a príloha č. 3 – Práca s výzvou a dokumentmi k výzve. Uvedená zmena 
nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP, oba dokumenty sú pomocné dokumenty, dopĺňajúce 
Príručku pre žiadateľa. 

4. Zmena prílohy č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

4.1. Zmena aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na zmenu aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov a jej príloh z verzie 1.7 na 
verziu 2.0 bola v dokumente upravená číselná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov, vrátane 
hypertextového prepojenia na ňu. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. júni 2018. 

4.2. Formálne úpravy a spresnenie opisu vybraných typov oprávnených výdavkov a doplnenie 
Zoznamu neoprávnených výdavkov o zjavne neoprávnené výdavky  

V nadväznosti na otázky potenciálnych žiadateľov, snahu o čo najzrejmejšie zadefinovanie oprávnených 
a neoprávnených výdavkov, ako aj zmenu aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov boli 
doplnené, resp. spresnené opisy vybraných typov oprávnených výdavkov a doplnený Zoznam 
neoprávnených výdavkov o zjavné typy neoprávnených výdavkov. Uvedená zmena nepredstavuje zmenu 
podmienok poskytnutia príspevku a vzťahuje sa rovnako na všetky ŽoNFP bez ohľadu na termín ich 
predloženia. 

5. Zmena prílohy č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

Zmeny v prílohe č. 5 výzvy sa týkajú formálnej úpravy textu a zmeny názvu prílohy. Predmetné zmeny nemajú 
žiaden vplyv na vypracovanie a predkladanie ŽoNFP ani na samotné PPP. 

Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav 
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto 
usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien (s výnimkou aktualizácie prílohy č. 1 výzvy na nový formulár 
ŽoNFP, zmien týkajúcich sa prílohy č. 5 - Informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929, príloh č. 2 a 3 Príručky pre žiadateľa (Test úplnosti ŽoNFP a Práca 
s výzvou a dokumentmi k výzve), ktorých úpravy nie sú zverejnené formou sledovania zmien, keďže nepredstavujú 
zmenu podmienok poskytnutia príspevku). 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 11. októbra 2018. Zmeny vykonané 
týmto usmernením (s výnimkou formálnych zmien, ktoré sa netýkajú PPP, resp. nemajú vplyv na vypracovanie 
a predloženie ŽoNFP a splnenie PPP definovaných 15. výzvou) sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci 
6. hodnotiaceho kola, t.j. po 15. júni 2018. 

V prípade ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola (teda po 15. júni 2018) avšak pred nadobudnutím 
účinnosti tohto usmernenia, RO umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. RO 
písomne informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia 
ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami vo výzve vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo 
doplnenie ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP 
žiadateľovi. 


