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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 2 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je úprava výzvy vo vzťahu k:
1. precizovaniu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa právnej formy žiadateľa v rámci predmetnej
výzvy,
2. vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa vysporiadania majetkovo-právnych
vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu.
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 mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku (PPP).

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1. výzva,
2. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmena výzvy
Precizovanie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa právnej formy žiadateľa:

-

v rámci PPP č. 1 sú oprávnení žiadatelia z hľadiska právnej formy definovaní ako „štátne organizácie
vykonávajúce správu vodného toku a správu vodných stavieb“ a „nájomcovia/vypožičiavatelia
drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona“. Uvedená definícia oprávneného
žiadateľa odkazuje ďalej poznámkou pod čiarou č. 7 na ustanovenie § 48 ods. 2 a § 51 ods. 1 a 2
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. S cieľom
precizovať definíciu oprávnených žiadateľov, aby reflektovala aj na prechodné ustanovenia vodného
zákona, RO pre OP KŽP upravuje poznámku pod čiarou č. 7 tak, že ponecháva len všeobecný odkaz
na vodný zákon.

2. Zmena prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
Doručovanie ŽoNFP:

-

úprava textu súvisiaca s doručovaním ŽoNFP a následným zaslaním informácie žiadateľovi o prijatí
ŽoNFP. Podľa navrhovanej zmeny textu bude žiadateľovi, ktorý doručí ŽoNFP RO poštou alebo
kuriérskou službou zaslaná na kontaktný e-mail uvedený v ŽoNFP informácia o prijatí ŽoNFP
najneskôr do 5 pracovných dní po prijatí ŽoNFP. RO v prípade doručenia ŽoNFP do e-schránky
Potvrdenie o prijatí ŽoNFP nevydáva.

Spresnenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa majetkovo-právnych vzťahov:

-

spresnenie popisu PPP č. 22, ktorá sa týka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolení
na realizáciu aktivít projektu. Ak v rámci Prílohy č. 8 ŽoNFP žiadateľ predkladá Prílohu – Povolenie
podľa § 23 vodného zákona, zároveň vždy predkladá aj Prílohu - dokumenty preukazujúce právo

užívať nehnuteľnosť – stavbu a/alebo pozemok, ktoré sú predmetom podpory, tak ako je to uvedené
v kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP v texte týkajúcom sa Prílohy č. 8 ŽoNFP.
Vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené formou sledovania vykonaných zmien na príslušných miestach
webového sídla RO pre OP KŽP.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30. 11. 2017.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto
usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním
rozhodnutia o ŽoNFP.
Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa
týka zmena podľa tohto usmernenia, 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.

