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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

vydáva 
 

 

USMERNENIE č. 2 
 
k 
 

17. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

 

Zameranie Zabezpečenie spojitosti vodných tokov 

Kód výzvy OPKZP-PO1-SC123-2017-17 

Prioritná os 1 

Špecifický cieľ 1.2.3 

 
 
 
 
Dátum vydania usmernenia č. 2: 21.05. 2018 
Dátum účinnosti usmernenia č. 2: 21.05. 2018 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. úprava intervalu uzavretia hodnotiacich kôl; 
2. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov 

na programové obdobie 2014 – 2020; 
3. aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s novým vzorom CKO č. 15; 
4. zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti 

žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom 
údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných 
príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy; 

5. zapracovanie časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ 
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu; 

6. úprava referenčného termínu pre preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku v rámci prílohy 
č. 6 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie; 

7. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy; 
8. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy 

a úpravy uvedené vyššie. 

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

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 
 
Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva v znení Usmernenia č. 1, 

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

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1, vrátane príloh:  

a. Príloha 1 Príručky - Záväzné formuláre  

b. Príloha 2 Príručky - Test úplnosti ŽoNFP (pre žiadateľa)  

c. Príloha 3 Príručky – Práca s výzvou 

 
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav textu výzvy 

Usmernením sa v texte výzvy dopĺňa poznámka pod čiarou č. 1, ktorou sa špecifikuje, čo sa rozumie pod 
pojmom vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Usmernením sa ďalej v texte výzvy 
v časti Financovanie projektu dopĺňa informácia o miere spolufinancovania osobitne za zdroje kohézneho 
fondu a zdroje štátneho rozpočtu. Usmernením sa dopĺňa v znení podmienky poskytnutia príspevku č. 12 
informácia o časovom okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku. Podmienka sa overuje po 
vydaní rozhodnutia o schválení, najneskôr pred zaslaním návrhu zmluvy o NFP.  

1.2. Úprava intervalu uzatvárania hodnotiacich kôl 

Usmernením sa upravuje interval uzatvárania hodnotiacich kôl. Hodnotiace kolá sa budú uzatvárať 
v intervale 2 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje počet prijatých ŽoNFP a časový limit na 
schvaľovanie ŽoNFP.  
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1.3. Aktualizácia časti Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve 

V rámci uvedenej časti bola doplnená informácia o zverejňovaní dokumentov z procesu odborného 
hodnotenia v rámci verejnej časti ITMS2014+ v súvislosti s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF na 
programové obdobie 2014 – 2020.   

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. 

2.2. Zmena v časti „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“ 

Zmena v časti „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“ súvisí so zmenami v spôsobe/forme overovania 
niektorých podmienok poskytnutia príspevku. 

2.3. Rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP 

Vzhľadom na vypustenie prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa bola rozšírená časť 
15 formulára ŽoNFP o čestné vyhlásenia, ktoré boli súčasťou vypustenej prílohy. 

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav textu príručky v súvislosti s predkladaním ŽoNFP 
prostredníctvom e-schránky 

V celom dokumente boli uskutočnené formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s predkladaním 
ŽoNFP prostredníctvom e-schránky. 

3.2. Úprava kapitoly 3 Podmienky poskytnutia príspevku a to v rozsahu došpecifikovania spôsobu 
overovania podmienok poskytnutia príspevku 

  V  kontexte overovania nasledujúcich podmienok poskytnutia príspevku:  
- 1. Právna forma (preukázanie právnej formy), 
- 2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedeným miestne príslušným daňovým úradom, 
- 3. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, 
- 4. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, 
- 5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné  

 konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii,  
- 11. 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 predpisu,  

- 20. Podmienka neporučenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za  
  obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP, 

bez priamej súčinnosti žiadateľa cez verejne dostupné registre a/alebo integráciu ITMS2014+ bola ako 
forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku zo strany žiadateľa doplnená forma 
preukázania prostredníctvom čestného vyhlásenia žiadateľa v tabuľke č. 15 Formulára ŽoNFP. 
 
V rámci relevantných podmienok sa tiež došpecifikoval postup poskytovateľa pre prípady, ak tento 
identifikuje, že žiadateľ nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku ako alternatívneho overenia 
podmienky (cez iný register alebo výzvou na doplnenie zaslanou žiadateľovi). 

 

3.3. Úprava kapitoly 3 Podmienky poskytnutia príspevku a to v rozsahu zmeny spôsobu preukázania 
splnenia podmienok poskytnutia príspevku 
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Vzhľadom na vypustenie Prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie bude žiadateľ preukazovať 
splnenie podmienok poskytnutia príspevku na základe Formulára ŽoNFP, tabuľka 15, Čestné vyhlásenie 
žiadateľa. 

3.4. Úprava spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 10 – podmienka, že žiadateľ 
ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 
a doplnenie príslušnej prílohy do časti 3.1 príručky 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 bol zmenený 
spôsob preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku. Všetci žiadatelia, bez výnimky, 
predkladajú za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky Výpis z registra trestov. 

3.5. Úprava spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 11 – 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 predpisu. 

Usmernením sa mení kapitola 3 Podmienky poskytnutia príspevku, a to vo vzťahu k zmene spôsobu 
overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11: 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 predpisu. 

Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku priamo, prostredníctvom 
informácií uvedených na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, t.j. bez priamej súčinnosti 
žiadateľa.  

3.6. Zapracovanie časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 - podmienka, že 
žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu  

Usmernením sa mení kapitola 3 Podmienky poskytnutia príspevku, a to vo vzťahu k zmene časového 
okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. Podmienka sa overuje po vydaní rozhodnutia 
o schválení avšak pred zaslaním návrhu zmluvy o NFP. 

 
3.7. Došpecifikovanie spôsobu uplatňovania výberových kritérií v rámci podmienky poskytnutia 

príspevku č. 17 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov  

Usmernením sa došpecifikoval spôsob uplatnenia výberových kritérií v súlade s dokumentom Kritériá 
pre výber projektov OP KŽP. 

3.8. Vypustenie prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a prílohy č. 7 ŽoNFP - Výpis 
z registra trestov právnických osôb a v súvislosti s uvedeným prečíslovanie príloh v rámci kapitoly 
3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

Usmernením sa mení kapitola 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP. V dôsledku zmeny 
spôsobu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 sa vypúšťa povinná príloha č. 7 ŽoNFP - Výpis 
z registra trestov právnických osôb vrátane jej popisu. Zároveň sa vypúšťa povinná príloha č. 2 ŽoNFP 
– Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, keďže žiadateľ bude preukazovať splnenie podmienok 
poskytnutia príspevku na základe Formulára ŽoNFP, tabuľka 15, Čestné vyhlásenie žiadateľa. 
V nadväznosti na uvedené dochádza k prečíslovaniu ostatných príloh. 

 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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3.9. Doplnenie do časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP informácie ohľadom 
predkladania príloh prostredníctvom ITMS2014+ a ohľadom preukazovania splnenia podmienok 
poskytnutia príspevku v prípade vzniku pochybností zo strany RO 

V súvislosti s predkladaním príloh k ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+, bola do časti 3.1 doplnená 
informácia o spôsobe a možnostiach predkladania príloh, ako aj informácia o práve RO požadovať od 
žiadateľa v prípade vzniku pochybností o splnení podmienok poskytnutia príspevku aj ďalšie doklady, 
ktoré nie sú definované vo výzve. 

3.10. Úprava formátu predkladania prílohy č. 2 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach  

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci uvedenej prílohy sa vyžaduje aj podpis štatutárneho orgánu 
žiadateľa, bol pri prílohe č. 2 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach doplnený aj formát – sken (.pdf) 
s podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa.   

3.11. Úprava formátu predkladania prílohy č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci uvedenej prílohy sa vyžaduje aj podpis štatutárneho orgánu 
žiadateľa, bol pri prílohe č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa doplnený aj formát – sken 
(.pdf) s podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa.   

3.12. Úprava referenčného termínu pre preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku v rámci 
prílohy č. 6 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie 

Usmernením sa upravuje znenie referenčného termínu preukázania splnenia podmienky poskytnutia 
príspevku na deň doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. 

3.13. Úprava intervalu uzatvárania hodnotiacich kôl v časti 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP 

Usmernením sa upravuje interval uzatvárania hodnotiacich kôl. Hodnotiace kolá sa budú uzatvárať 
v intervale 2 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje počet prijatých ŽoNFP a časový limit na 
schvaľovanie ŽoNFP.  

3.14.  Doplnenie nových záväzných formulárov príloh č. 4 a 9 ŽoNFP – Čestné vyhlásenia žiadateľa 

V dôsledku vypustenia povinnej prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, boli do 
záväzných formulárov doplnené nové záväzné formuláre príloh č. 4 a 9 ŽoNFP – Čestné vyhlásenie 
žiadateľa. 

3.15.  Úprava prílohy č. 2 príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa 

V dôsledku vypustenia povinnej prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a prílohy č. 
7 ŽoNFP - Výpis z registra trestov právnických osôb a v dôsledku prečíslovania ostatných príloh bola 
uvedená príloha upravená.  

3.16.  Úprava prílohy č. 3 príručky pre žiadateľa – Práca s výzvou a dokumentmi k výzve 

V nadväznosti na vypustenie záväzného formulára Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a doplnenia 
nových záväzných formulárov bola upravená príloha č. 3 Príručky pre žiadateľa – Práca s výzvou 
a dokumentmi k výzve.  

4. Celá dokumentácia výzvy: 

V celej dokumentácii výzvy bola vykonaná úprava zrejmých nesprávností, ako aj formálne a upresňujúce 
úpravy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie. 

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. 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  
 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 21. 05. 2018. 
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Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú 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 doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP preto písomne informuje 
dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom 
jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie žiadosti o NFP 
je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 


