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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 22. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je: 

1. vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 12 „Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ a na to nadväzujúca úprava postupu pri uzatváraní 
zmluvy o poskytnutí NFP (overenie tejto skutočnosti pred zaslaním návrhu zmluvy o NFP avšak mimo 
konania o žiadosti); 

2. vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 26 „Časová oprávnenosť realizácie projektu“, časová 
oprávnenosť realizácie projektu je subsumovaná pod podmienku poskytnutia príspevku „Podmienka, že 
výdavky projektu sú oprávnené“; 

3. zmena spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, 
prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov 
z verejne dostupných registrov, resp. prostredníctvom neverejných registrov (https://oversi.gov.sk/) a na to 
nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“); 

4. aktualizácia 22. výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“) na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, 
na ktoré sa výzva odkazuje; 

5. realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy a 

6. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

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 v znení usmernenia č. 1: 

a. formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

b. formulár súhrnného čestného vyhlásenie žiadateľa a súhrnného čestného vyhlásenia partnera žiadateľa, 

c. formulár udelenia súhlasu fyzickej osoby pre poskytnutie výpisu z registra trestov – nový formulár 

d. formulár podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č. 1, vrátane jej prílohy č. 1 – Testu úplnosti 
ŽoNFP pre žiadateľa, 

4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení usmernenia č. 1. 

5. Príloha č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov 

  

https://oversi.gov.sk/
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ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Upresnenie skutočností na základe ktorých môže dôjsť k uzatvoreniu výzvy 

Vo výzve sa v časti s názvom „Dátum uzavretia“ sa upresňujú skutočnosti na základe ktorých môže dôjsť 
k uzatvoreniu výzvy. 

Zmena má upresňujúci charakter. 

 

1.2. Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov 

Vo výzve sa v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ 
mení indikatívna výška finančných prostriedkov z 18 000 000 EUR na 25 000 000 EUR. 

RO rozhodol o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu vysokého 
dopytu žiadateľov už v prvom hodnotiacom kole, pričom vzhľadom na priebežné schvaľovanie ďalších 
dokumentov starostlivosti a ďalšej dokumentácie je možné očakávať predloženie ďalších ŽoNFP a aktuálny 
stav disponibilných finančných prostriedkov v rámci investičnej priority 086 - Ochrana, obnova a udržateľné 
používanie lokalít sústavy Natura 2000, na ktorú je táto výzva viazaná, takéto navýšenie alokácie umožňuje. 
Uvedeným navýšením sa zároveň vytvoria predpoklady pre dosiahnutie hlavného ukazovateľa investičnej 
priority 3 - Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany. 

 

1.3. Predĺženie lehoty na konanie o žiadosti 

Vo výzve v časti „Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP“  sa predlžuje lehota RO na konanie 
o žiadosti z 35 kalendárnych dní na 70 kalendárnych dní. Súčasťou zmeny je aj povinnosť RO, v prípade 
nedodržania stanovenej lehoty, informovať žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom 
predpokladanom termíne.  

Zmena vyplýva zo zmien v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov verzia 7. 

 

1.4. Vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 12 „Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ 

Vo výzve sa vypúšťa podmienka poskytnutia príspevku č. 12 „Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“. Uvedená skutočnosť nie je podmienkou 
poskytnutia príspevku (a teda sa neoveruje v konaní o žiadosti) a fakticky sa táto skutočnosť overuje pred 
zaslaním návrhu zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi a to prostredníctvom využitia údajov registra partnerov 
verejného sektora na webovom sídle https://rpvs.gov.sk/rpvs/ bez súčinnosti žiadateľa / partnera. 

Overovanie tejto skutočnosti pred zaslaním návrhu zmluvy sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy podľa 
§ 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Ostatné podmienky poskytnutia príspevku sa prečíslovávajú. V ďalšom texte sa uvádzajú podmienky 
poskytnutia príspevku podľa upraveného číslovania, ak sa výslovne neuvádza, že ide o pôvodné očíslovanie. 

Zmena vyplýva zo zmien v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov verzia 7. 

 

1.5. Doplnenie stručného popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 15 „Podmienka, že výdavky 
projektu sú oprávnené“ 

Vo výzve sa upravuje stručný popis podmienky poskytnutia príspevku č. 15 „Podmienka, že výdavky projektu 
sú oprávnené“. Do stručného popisu podmienky poskytnutia príspevku sa dopĺňa text ohľadne dĺžky 
realizácie projektu a časovej oprávnenosti výdavkov projektu v nadväznosti na vypustenie podmienky 
poskytnutia príspevku pôvodne označenej ako č. 26 „Časová oprávnenosť realizácie projektu“. 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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Zmena súvisí s vypustením podmienky poskytnutia príspevku pôvodne označenej ako č. 26 „Časová 
oprávnenosť realizácie projektu“. Zmena je technického charakteru, t.j. samotná dĺžka realizácie projektu 
a časová oprávnenosť výdavkov projektu sa aj naďalej posudzuje (tak ako pred zmenou) avšak ako súčasť 
pravidiel oprávnenosti výdavkov špecifikovaných v rámci doplnenia stručného popisu podmienky poskytnutia 
príspevku č. 15. 

V tej istej časti sa mení odkaz na uplatniteľnú príručku k oprávnenosti výdavkov. Usmernením sa 
v poznámke pod čiarou č. 26 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky  
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k oprávnenosti 
výdavkov“) z 1.8 na 2.1, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.9 zo dňa 15. 12. 
2017, verzia 2.0 zo dňa 13. 06. 2018 a verzia 2.1 zo dňa 12. 12. 2018. Zároveň sa v stručnom popise 
podmienky poskytnutia príspevku č. 15 upravuje hypertextové prepojenie na Príručku k oprávnenosti 
výdavkov tak, aby odkazovalo na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie 
dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. 

 

1.6. Vypustenie podmienky poskytnutia príspevku pôvodne označenej ako č. 26 „Časová oprávnenosť 
realizácie projektu“ 

Vo výzve sa vypúšťa podmienka poskytnutia príspevku pôvodne označená ako č. 26 „Časová oprávnenosť 
realizácie projektu.“ Samotný obsah podmienky sa presúva do podmienky poskytnutia príspevku č. 15 
„Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“. 

Zmena je technického charakteru, t.j. samotná dĺžka realizácie projektu a časová oprávnenosť výdavkov 
projektu sa aj naďalej posudzuje v rámci konania o žiadosti (tak ako pred zmenou) avšak ako súčasť 
pravidiel oprávnenosti výdavkov špecifikovaných v rámci doplnenia stručného popisu podmienky poskytnutia 
príspevku č. 15. 

 

1.7. Úprava pravidiel pre uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP 

Vo výzve v časti „Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP“ sa upravujú pravidlá pre zaslanie návrhu na uzavretie 
zmluvy o poskytnutí NFP v nasledovnom rozsahu: 

a) vypúšťa sa pravidlo, že žiadateľ musí splniť podmienky určené vo výroku rozhodnutia o schválení 
ŽoNFP podľa § 19 ods. 11 zákon o príspevku z EŠIF.  

Ide o technickú zmenu. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že výzva neobsahuje také podmienky 
poskytnutia príspevku, ktoré by mohli byť schvaľované v režime s podmienkou vo výroku 
rozhodnutia. 

b) dopĺňa sa pravidlo, že základným predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP je zápis 
žiadateľa / partnera v registri partnerov verejného sektora.  

Skutočnosť overuje pred zaslaním návrhu zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi a to 
prostredníctvom využitia údajov registra partnerov verejného sektora na webovom sídle 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/ bez súčinnosti žiadateľa / partnera. 

Overovanie tejto skutočnosti pred zaslaním návrhu zmluvy sa nevzťahuje na subjekty verejnej 
správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Zmena vyplýva zo zmien v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
verzia 7 a vypustenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 „Podmienka, že žiadateľ / partner je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.“ 

 

  

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - formulár ŽoNFP a vybraných povinných príloh: 

2.1. Aktualizácia formulára ŽoNFP 

Aktualizuje sa formulár ŽoNFP, v súlade s výstupnou zostavou ITMS2014+. 

Súčasťou aktualizácie formulára ŽoNFP je tiež spresnenie inštrukcií k vypĺňaniu jednotlivých častí formulára 
ŽoNFP ako jednoznačné umiestnenie týchto inštrukcií k príslušným častiam formulára ŽoNFP. 

Z dôvodu rozsiahlej zmeny sú vo formulári ŽoNFP systémom sledovania zmien vyznačené len tie inštrukcie, 
ktoré sa spresňujú/upravujú a tie zmeny, ktoré vyplývajú ako dôsledok iných zmien vykonaných v ostatných 
dokumentoch, najmä dokumente výzvy a príručky pre žiadateľa. 

Ide o technickú zmenu. Zmenou sa docieli lepšia orientácia žiadateľa vo formulári ŽoNFP, ktorý tak bude 
plne v súlade s tlačovou zostavou ako ju ponúka ITMS2014+. 

 

2.2. Úprava inštrukcie v časti Komunikácia vo veci žiadosti formulára ŽoNFP 

Pre jednoznačnosť bola doplnená inštrukcia ako bude riadiaci orgán doručovať písomnosti v prípade, ak je 
v časti 4 formulára ŽoNFP uvedených viac osôb. 

 

2.3. Úprava inštrukcie v časti Verejné obstarávanie formulára ŽoNFP 

V rámci inštrukcie sa dopĺňa (v súlade s inštrukciami uvedenými v príručke pre žiadateľa) informácia o tom, 
kedy sa považuje verejné obstarávanie za vyhlásené. 

 

2.4. Úprava znenia a číslovania povinných príloh a podmienok poskytnutia príspevku 

Vzhľadom zmeny podmienok poskytnutia príspevku a predkladaných príloh ŽoNFP, boli vypustené, resp. 
upravené niektoré z povinných príloh a podmienok poskytnutia príspevku. 

Ide o technickú zmenu, ktorá reflektuje na zmeny výzvy ako takej. 

 

2.5. Úprava preddefinovaného formulára prílohy č. 3 ŽoNFP - súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa 
a formulára prílohy č. 4 ŽoNFP súhrnného čestného vyhlásenia partnera žiadateľa 

V súvislosti o overovaním niektorých podmienok poskytnutia príspevku na základe integračnej funkcie 
ITMS2014+, resp. prostredníctvom údajov zverejnených vo verejných registroch alebo neverejných 
registroch (https://oversi.gov.sk/) boli doplnené, resp. upravené znenia čestných vyhlásení. Upravené znenia 
čestných vyhlásení sa týkajú podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3, 4, 5, 10, 11 a 20. 

Ide o technickú zmenu – zosúladenie so zmenami vykonanými pri príslušných podmienkach poskytnutia 
príspevku vykonanými v príručke pre žiadateľa. 

 

2.6. Doplnenie preddefinovaného formulára prílohy č. 9 ŽoNFP - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu 
z registra trestov 

V súlade so spôsobom overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 10 „Podmienka, že štatutárny orgán 
žiadateľa/partnera, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa / partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 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“, ktorú je možné overovať zo strany riadiaceho 
orgánu aj prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ a to bez povinnosti žiadateľa predložiť výpis 

https://oversi.gov.sk/
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z registra trestov príslušnej fyzickej osoby, sa dopĺňa preddefinovaný formulár prílohy č. 9 ŽoNFP, ktorým je 
udelenie súhlasu riadiacemu orgánu od dotknutej fyzickej osoby pre poskytnutie výpisu z registra trestov.  

Pokiaľ žiadateľ predloží súhlas dotknutej fyzickej osoby pre získanie výpisu z registra trestov, nie je žiadateľ 
povinný predložiť výpis z registra trestov príslušnej fyzickej osoby, ale riadiaci orgán na základe udeleného 
súhlasu získa výpis z registra trestov príslušnej fyzickej osoby cez integračnú funkciu ITMS2014+, resp. 
prostredníctvom https://oversi.gov.sk/.  

 

2.7. Úprava preddefinovaného formulára prílohy č. 10 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti 
výdavkov 

V súlade s aktualizáciou podmienok oprávnenosti výdavkov, aktualizáciou Príručky k oprávnenosti výdavkov 
z verzie 1.8 na 2.1 a v súlade s úpravou inštrukcií k vypĺňaniu prílohy č. 10 ŽoNFP sa aktualizuje 
preddefinovaný formulár prílohy č. 10 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. 

Úpravou preddefinovaného formulára dochádza k jeho zosúladeniu s vyššie uvedenými dokumentmi. 

 

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

3.1. Formálne a upresňujúce úpravy textu 

V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli uskutočnené 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 ďalších častiach Príručky pre žiadateľa; 

- spresnenie informácií administratívno-technického charakteru o predkladaní formulára ŽoNFP 
prostredníctvom e-schránky (do e-schránky RO); 

- spresnenie odporúčaní administratívno-technického charakteru pre zasielanie listinnej formy 
dokumentácie ŽoNFP; 

- spresnenie podmienok predloženia ŽoNFP riadne a včas; 

- spresnenie podmienok poskytnutia príspevku vo vzťahu k rôznym formám ich overovania – doplnenie 
možnosti overovania podmienok aj prostredníctvom neverejných registrov – napr. https://oversi.gov.sk/ 
v nadväznosti na zmenu spôsobu overovania splnenia príslušných podmienok poskytnutia príspevku; 

- doplnenie informácie o možnosti, že ak žiadateľ zistí integračnou akciou nesplnenie podmienky 
poskytnutia príspevku napriek tomu, že vie preukázať splnenie tejto podmienky, môže predložiť 
prostredníctvom ITMS 2014+ sken dokladu / potvrdenia vydaného príslušnou inštitúciou; 

- spresnenie postupov uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP; 

 

Iné než formálne a upresňujúce úpravy textu v príručke pre žiadateľa sú uvedené v nasledovných 
častiach. 

 

3.2. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 1 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 1 sa došpecifikovali právne formy žiadateľov/partnerov, 
ktorí, nie sú povinní predkladať prílohu č. 1 ŽoNFP – Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa, 
resp. prílohu č. 2 ŽoNFP – Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu partnera žiadateľa. Pri týchto 
právnych formách sa overuje právna forma na základe verejne dostupných údajov, alebo prostredníctvom 
integračnej funkcie ITMS2014+ a príslušného registra verejnej správy. 

V prípade ostatných právnych foriem žiadateľa/partnera sú títo povinní predložiť prílohu č. 1, resp. prílohu 
č. 2 ŽoNFP 

https://oversi.gov.sk/
https://oversi.gov.sk/
https://oversi.gov.sk/
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3.3. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 2 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 2 bol ako ďalšia forma overenia splnenia tejto 
podmienky doplnený zdroj, ktorým je verejne dostupný zoznam daňových dlžníkov. 

V rámci popisu podmienky sa dopĺňa informácia, že žiadateľ, resp. partner je povinný tiež predložiť prílohu 
č. 3 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. prílohu č. 4 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 
partnera žiadateľa, v rámci ktorých vyhlási, že nie je dlžníkom na daniach. 

 

3.4. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 3 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 3 bola ako ďalšia forma overenia splnenia tejto 
podmienky doplnená integračná funkcia ITMS2014+. 

V rámci popisu podmienky sa dopĺňa informácia, že žiadateľ, resp. partner je povinný tiež predložiť prílohu 
č. 3 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. prílohu č. 4 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 
partnera žiadateľa, v rámci ktorých vyhlási, že nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení. 

 

3.5. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 4 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 4 bola ako ďalšia forma overenia splnenia tejto 
podmienky doplnená integračná funkcia ITMS2014+. 

V rámci popisu podmienky sa dopĺňa informácia, že žiadateľ, resp. partner je povinný tiež predložiť prílohu 
č. 3 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. prílohu č. 4 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 
partnera žiadateľa, v rámci ktorých vyhlási, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení. 

 

3.6. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 5 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 5 bola ako ďalšia forma overenia splnenia tejto 
podmienky doplnená integračná funkcia ITMS2014+. 

V rámci popisu podmienky sa dopĺňa informácia, že žiadateľ, resp. partner je povinný tiež predložiť prílohu 
č. 3 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. prílohu č. 4 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 
partnera žiadateľa, v rámci ktorých vyhlási, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii. 

 

3.7. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 6 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 6 bol ako ďalšia forma overenia splnenia tejto 
podmienky doplnený zdroj, ktorým je centrálnom registri exekúcií  na webovom sídle www.cre.sk. 

 

3.8. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 7 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 7 bolo doplnené, že RO overuje údaje uvedené v teste 
podniku v ťažkostiach prostredníctvom účtovných závierok žiadateľa / partnera. Zdrojom je najmä register 
účtovných závierok. V prípade, že posledná schválená účtovná závierka nie je zverejnená v registri 
účtovných závierok, žiadateľ je povinný predložiť účtovnú závierku žiadateľa/partnera v rámci Prílohy č. 5 
ŽoNFP. 

V prípade, že žiadateľ/partner účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva, je potrebné aby v rámci Prílohy 
č. 5 ŽoNFP predložil účtovné závierky za posledné dve schválené účtovné obdobia (ak nie sú zverejnené v 
Registri účtovných závierok) a príslušné doklady z účtovnej evidencie preukazujúce výšku nákladových 
úrokov za posledné dve účtovné obdobia. 

 

 

http://www.cre.sk/
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3.9. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 10 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 10 bola ako ďalšia forma overenia splnenia tejto 
podmienky doplnená integračná funkcia ITMS2014+ a overenie prostredníctvom dát v neverejnom registri 
https://oversi.gov.sk/. 

Overovanie prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+, resp. cez https://oversi.gov.sk/ vyžaduje 
udelenie súhlasu riadiacemu orgánu od dotknutej fyzickej osoby pre poskytnutie výpisu z registra trestov. 
Formulár udelenia súhlasu tvorí prílohu č. 9 ŽoNFP. 

Pokiaľ žiadateľ predloží súhlas dotknutej fyzickej osoby pre získanie výpisu z registra trestov, nie je žiadateľ 
povinný predložiť výpis z registra trestov príslušnej fyzickej osoby, ale riadiaci orgán na základe udeleného 
súhlasu získa výpis z registra trestov príslušnej fyzickej osoby cez integračnú funkciu ITMS2014+, resp. 
prostredníctvom https://oversi.gov.sk/.  

Pokiaľ žiadateľ nepredloží súhlas dotknutej osoby, alebo sa jedná o fyzickú osobu, ktorá nemá registrované 
rodné číslo v rámci SR (napr. zahraničné osoby) je povinný predložiť výpis z registra trestov dotknutej 
fyzickej osoby. 

V rámci popisu podmienky sa dopĺňa informácia, že žiadateľ, resp. partner je povinný tiež predložiť prílohu 
č. 3 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. prílohu č. 4 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 
partnera žiadateľa, v rámci ktorých vyhlási, že voči štatutárnemu orgánu žiadateľa / partnera, ani žiadny 
člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa / partnera v 
konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za príslušné trestné činy. 

 

3.10. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 

V rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 11 bola upravená forma overenia splnenia tejto 
podmienky. RO overuje splnenie tejto podmienky priamo, prostredníctvom informácií uvedených na 
webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-
odsudenych-pravnickych-osob.  

Vypúšťa sa overenie podmienky na základe výpisu z registra trestov právnej osoby. V nadväznosti na 
uvedené sa vypúšťa príloha č. 10 ŽoNFP – Výpis z registra trestov právnickej osoby. Nasledujúce prílohy 
ŽoNFP sa prečislúvajú. 

V rámci popisu podmienky sa dopĺňa informácia, že žiadateľ, resp. partner je povinný tiež predložiť prílohu 
č. 3 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. prílohu č. 4 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 
partnera žiadateľa, v rámci ktorých vyhlási, že žiadateľ / partner, 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. 

 

3.11. Vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 12 „Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ 

Vo výzve sa vypúšťa podmienka poskytnutia príspevku č. 12 „Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“. Uvedená skutočnosť nie je podmienkou 
poskytnutia príspevku (a teda sa neoveruje v konaní o žiadosti) a fakticky sa táto skutočnosť overuje pred 
zaslaním návrhu zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi a to prostredníctvom využitia údajov registra 
partnerov verejného sektora na webovom sídle https://rpvs.gov.sk/rpvs/ bez súčinnosti žiadateľa / partnera. 

Overovanie tejto skutočnosti pred zaslaním návrhu zmluvy sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy podľa 
§ 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Ostatné podmienky poskytnutia príspevku sa prečíslovávajú. V ďalšom texte sa uvádzajú podmienky 
poskytnutia príspevku podľa upraveného číslovania, ak sa výslovne neuvádza, že ide o pôvodné 
očíslovanie. 

Zmena vyplýva zo zmien v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov verzia 7. 

https://oversi.gov.sk/
https://oversi.gov.sk/
https://oversi.gov.sk/
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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3.12. Doplnenie popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 15 

Do popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 15 sa dopĺňa text ohľadne dĺžky realizácie projektu a časovej 
oprávnenosti výdavkov projektu v nadväznosti na vypustenie podmienky poskytnutia príspevku pôvodne 
označenej ako č. 26 „Časová oprávnenosť realizácie projektu“. 

Zmena súvisí s vypustením podmienky poskytnutia príspevku pôvodne označenej ako č. 26 „Časová 
oprávnenosť realizácie projektu“. Zmena je technického charakteru, t.j. samotná dĺžka realizácie projektu 
a časová oprávnenosť výdavkov projektu sa aj naďalej posudzuje (tak ako pred zmenou) avšak ako súčasť 
pravidiel oprávnenosti výdavkov špecifikovaných v rámci doplnenia stručného popisu podmienky 
poskytnutia príspevku č. 15. 

V tej istej časti sa mení odkaz na uplatniteľnú príručku k oprávnenosti výdavkov. Usmernením sa v popise 
podmienky poskytnutia príspevku č. 15 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k 
oprávnenosti výdavkov z 1.8 na 2.1, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.9 zo 
dňa 15. 12. 2017, verzia 2.0 zo dňa 13. 06. 2018 a verzia 2.1 zo dňa 12. 12. 2018. Zároveň sa v popise 
podmienky poskytnutia príspevku č. 15 a 17 upravuje hypertextové prepojenie na Príručku k oprávnenosti 
výdavkov tak, aby odkazovalo na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky 
verzie dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov.  

 

3.13. Úprava popisu a formy overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 20 

V rámci popisu podmienky sa dopĺňa informácia, že žiadateľ, resp. partner je povinný tiež predložiť prílohu 
č. 3 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. prílohu č. 4 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 
partnera žiadateľa, v rámci ktorých vyhlási, že žiadateľ / partner neporušil podmienky zákazu nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. 

 

3.14. Vypustenie podmienky poskytnutia príspevku pôvodne označenej ako č. 26 „Časová oprávnenosť 
realizácie projektu“ 

Vypúšťa podmienka poskytnutia príspevku pôvodne označená ako č. 26 „Časová oprávnenosť realizácie 
projektu.“ Samotný obsah podmienky sa presúva do podmienky poskytnutia príspevku č. 15 „Podmienka, že 
výdavky projektu sú oprávnené“. 

Zmena je technického charakteru, t.j. samotná dĺžka realizácie projektu a časová oprávnenosť výdavkov 
projektu sa aj naďalej posudzuje v rámci konania o žiadosti (tak ako pred zmenou) avšak ako súčasť 
pravidiel oprávnenosti výdavkov špecifikovaných v rámci doplnenia stručného popisu podmienky 
poskytnutia príspevku č. 15. 

 

3.15. Úprava inštrukcie k prílohe č. 1 a 2 ŽoNFP 

V rámci inštrukcie k prílohe č. 1 ŽoNFP – Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa a prílohy č. 2 
ŽoNFP – Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu partnera žiadateľa sa došpecifikovali dokumenty, 
ktoré majú byť predložené v rámci týchto príloh v závislosti od typu právnej formy žiadateľa / partnera. Pre 
právne formy žiadateľa / partnera, ktoré nie sú explicitne zachytené v texte sa uvádza, aké náležitosti by 
mali preukazovať dokumenty predložené v rámci prílohy č. 1, resp. prílohy č. 2 ŽoNFP. 

 

3.16. Úprava inštrukcie k prílohe č. 5 ŽoNFP 

V rámci inštrukcie k prílohe č. 5 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach sa doplnila informácia, že pokiaľ nie je 
účtovná závierka zverejnená v registri účtovných závierok, je žiadateľ povinný predložiť sken účtovnej 
závierky za referenčné obdobie za žiadateľa / partnerov. V prípade, že žiadateľ/partner účtuje v systéme 
jednoduchého účtovníctva, je potrebné aby žiadateľ v rámci Prílohy č. 5 ŽoNFP predložil účtovné závierky 
za posledné dve schválené účtovné obdobia (ak nie sú zverejnené v Registri účtovných závierok) a 
príslušné doklady z účtovnej evidencie preukazujúce výšku nákladových úrokov za posledné dve účtovné 
obdobia. 
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3.17. Úprava inštrukcie k prílohe č. 9 ŽoNFP 

V súvislosti s doplnením ďalšej formy overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 10 sa mení 
inštrukcia prílohe č. 9 ŽoNFP. V rámci prílohy č. 9 ŽoNFP predkladá žiadateľ udelenie súhlasu pre 
poskytnutie výpisu z registra trestov a/alebo výpis z registra trestov fyzickej osoby. 

Pokiaľ žiadateľ predloží súhlas dotknutej fyzickej osoby pre získanie výpisu z registra trestov, nie je žiadateľ 
povinný predložiť výpis z registra trestov príslušnej fyzickej osoby, ale riadiaci orgán na základe udeleného 
súhlasu získa výpis z registra trestov príslušnej fyzickej osoby cez integračnú funkciu ITMS2014+, resp. 
prostredníctvom https://oversi.gov.sk/.  

Pokiaľ žiadateľ nepredloží súhlas dotknutej osoby, alebo sa jedná o fyzickú osobu, ktorá nemá registrované 
rodné číslo v rámci SR (napr. zahraničné osoby) je povinný predložiť výpis z registra trestov dotknutej 
fyzickej osoby. 

 

3.18. Vypustenie inštrukcie k prílohe č. 10 ŽoNFP 

V súvislosti so zmenou overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 11 sa vypúšťa príloha č. 10 ŽoNFP 
Výpis z registra trestov právnickej osoby.  

Nasledujúce prílohy ŽoNFP sa prečislúvajú. 

Značenie príloh v ďalšom texte usmernenia zodpovedá upravenému číslovaniu. 

 

3.19. Úprava inštrukcie k prílohe č. 10 ŽoNFP 

V rámci inštrukcie k prílohe č. 10 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov sa upravili 
informácie v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov. 

 

3.20. Úprava inštrukcie k prílohe č. 11 a 12 ŽoNFP 

V rámci inštrukcie k prílohe č. 11 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa a prílohy č. 12 ŽoNFP – 
Ukazovatele finančnej situácie partnera žiadateľa sa aktualizoval odkaz na formulár pre výpočet 
ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa z verzie 1.0 na verziu 2.0 vrátane hypertextového 
odkazu. 

 

3.21. Úprava inštrukcie k prílohe č. 13 ŽoNFP 

V rámci inštrukcie k prílohe č. 13 ŽoNFP – Dokumentu preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych 
vzťahov sa dopĺňa informácia, že zmysle zákona proti byrokracii RO nevyžaduje na preukázanie 
majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam predloženie výpisu z LV. Výnimku tvoria prípady, ak z 
technických dôvodov nie je možné získať výpisy z LV prostredníctvom ITMS2014+ ani prostredníctvom IS 
katastra nehnuteľností. V takom prípade môže RO v rámci výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí 
ŽoNFP dožiadať predloženie výpisu z LV, pričom tento nesmie byť starší ako 30 dní ku dňu doplnenia 
chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. 

 

3.22. Predĺženie lehoty na konanie o žiadosti 

V kapitole 4 „Schvaľovanie ŽoNFP“ sa predlžuje lehota RO na konanie o žiadosti z 35 kalendárnych dní na 
70 kalendárnych dní. Súčasťou zmeny je aj povinnosť RO, v prípade nedodržania stanovenej lehoty, 
informovať žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne.  

Zmena vyplýva zo zmien v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov verzia 7. 

 

 

 

https://oversi.gov.sk/
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3.23. Úprava pravidiel pre uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP 

V kapitole 5 „Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP“ sa upravujú pravidlá pre zaslanie návrhu na uzavretie 
zmluvy o poskytnutí NFP v nasledovnom rozsahu: 

a) vypúšťa sa pravidlo, že žiadateľ musí splniť podmienky určené vo výroku rozhodnutia o schválení 
ŽoNFP podľa § 19 ods. 11 zákon o príspevku z EŠIF.  

Ide o technickú zmenu. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že výzva neobsahuje také podmienky 
poskytnutia príspevku, ktoré by mohli byť schvaľované v režime s podmienkou vo výroku 
rozhodnutia. 

b) dopĺňa sa pravidlo, že základným predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP je zápis 
žiadateľa / partnera v registri partnerov verejného sektora.  

Skutočnosť overuje pred zaslaním návrhu zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi a to 
prostredníctvom využitia údajov registra partnerov verejného sektora na webovom sídle 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/ bez súčinnosti žiadateľa / partnera. 

Overovanie tejto skutočnosti pred zaslaním návrhu zmluvy sa nevzťahuje na subjekty verejnej 
správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Zmena vyplýva zo zmien v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
verzia 7 a vypustenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 „Podmienka, že žiadateľ / partner je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.“ 

c) dopĺňa povinnosť SO písomne oznámiť žiadateľovi, že mu nezašla písomný návrh na uzavretie 
zmluvy o NFP, ak nesplnil zákonný predpoklad na uzavretie zmluvy o NFP podľa písm. b) vyššie. 

d) vypúšťa text, ktorý upravoval situácie, kedy je zmluva o NFP nahradená rozhodnutím o schválení 
ŽoNFP, keďže uvedené sa aplikuje len v prípadoch, kedy je RO a prijímateľ tá istá osoba, čo je 
v zmysle nastavených podmienok výzvy vylúčené. 

 

3.24. Zmena testu úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa 

 

V nadväznosti na zmeny podmienok poskytnutia príspevku ako aj zmenu v povinných prílohách ŽoNFP, 
dochádza k úprave testu úplnosti ŽoNFP v rozsahu zmien vykonaných týmto usmernením. 

 

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

4.1. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov z 1.8  
na 2.1, a to vzhľadom na zmenu platnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov. Zároveň sa upravuje 
hypertextové prepojenie na Príručku k oprávnenosti výdavkov tak, aby odkazovalo na príslušné miesto 
webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. 

Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.9 zo dňa 15. 12. 2017, verzia 2.0 zo dňa 13. 06. 2018 
a verzia 2.1 zo dňa 12. 12. 2018, došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou 1.8 zo dňa 30. 06. 2017, 
ktoré majú vplyv na definovanie oprávnenosti a stanovenie výšky niektorých typov oprávnených výdavkov, 
ako aj definovanie neoprávnených výdavkov v rámci príslušnej výzvy. Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladeniu 
s podmienkami definovanými v Príručke k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.1. 

4.2. Spresnenie opisu vybraných oprávnených výdavkov 

Spresnenie opisu a aktualizácia znenia vybraných typov oprávnených výdavkov uvedených v Zozname 
oprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia, odstránenia duplicity  
a zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.1. Doplnenie nových 
informácií a upozornení v úvode Zoznamu oprávnených výdavkov, za účelom vecného precizovania textu  
a predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov. 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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4.3. Spresnenie opisu vybraných neoprávnených výdavkov 

Spresnenie opisu a aktualizácia znenia vybraných neoprávnených výdavkov uvedených v Zozname 
neoprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia a predchádzania vzniku 
neoprávnených výdavkov. 

4.4. Spresnenie a doplnenie opisu príkladov činností vykonávaných v projekte 

Spresnenie a doplnenie opisu príkladov uvedených v časti Príklady činností vykonávaných v projekte,  
za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia, odstránenia duplicity a vecného precizovania textu. 

4.5. Úprava a doplnenie poznámok pod čiarou 

Úprava, resp. aktualizácia znenia existujúcich a doplnenie nových poznámok pod čiarou v texte prílohy,  
za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia a zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou 
k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.1. 

 

5. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov 

5.1. Mení sa informácia pre žiadateľov uvedená v prílohe č. 5 výzvy. Zmenou dochádza k precíznejšiemu 
špecifikovaniu tejto informácie pre žiadateľov. 

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 VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. 02. 2019. 

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


