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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 22. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „usmernenie“) je: 

1. zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich 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);  

2. zmena 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“); 

3. aktualizácia vybraných dokumentov, na ktoré sa 22. výzva na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“) 
odkazuje; 

4. realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie 
uvedené úpravy a 

5. 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, 

2. príloha č. 1 výzvy: 

a. formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

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

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

4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov 

Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 
výzvu (zdroje EÚ)“ mení indikatívna výška finančných prostriedkov z 12 000 000 EUR na 18 000 000 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. 
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1.2. Predkladanie ŽoNFP prostredníctvom e-schránky 

Usmernením sa v texte výzvy v časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP dopĺňa informácia o spôsobe 
predloženia ŽoNFP v prípade jej predkladania prostredníctvom elektronickej schránky. 

Možnosť predkladania ŽoNFP prostredníctvom e-schránky nie je ovplyvnená explicitným doplnením tejto 
informácie do výzvy, ale 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. 

1.3. Aktualizácia Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach 

Usmernením sa v texte výzvy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 7 upravuje 
hypertextový odkaz na novú verziu inštrukcie podniku v ťažkostiach a zároveň sa v poznámke č. 14 pod 
čiarou upravuje označenie verzie inštrukcie z 3.0 na 3.1. 

1.4. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v texte výzvy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 16 a podmienky 
poskytnutia príspevku č. 26 upravuje hypertextový odkaz tak, aby odkazoval na novú verziu Príručky 
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.8“) a zároveň sa v poznámke č. 25 pod 
čiarou upravuje označenie verzie príručky z 1.7 na 1.8. 

1.5. Doplnenie informácií o dostupnosti dokumentov starostlivosti a ostatnej dokumentácie 

Pre jednoznačnosť a jednoduchšiu orientáciu žiadateľa boli v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku 
č. 13 doplnené informácie o umiestnení schválených dokumentov starostlivosti na webovom sídle MŽP SR 
a rovnako aj informácie o umiestnení postupov pre prípravu a predkladania ďalšej dokumentácie na 
schválenie, vrátane umiestnení schválenej ďalšej dokumentácie na webovom sídle MŽP SR.  

 

2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - formulár ŽoNFP a vybraných povinných príloh: 

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

Pre jednoznačnosť bola upravená inštrukcia pre uvádzanie kontaktných osôb a ich údajov v súvislosti 
s doručovaním písomností v rámci konania o ŽoNFP. 

2.2. Úprava inštrukcie v časti Verejné obstarávanie formulára ŽoNFP 

Rozsah uvádzaných verejných obstarávaní a s nimi súvisiacich údajov bol upravený tak, aby žiadateľ 
uvádzal všetky ukončené, prebiehajúce i plánované VO s výnimkou tých, ktoré budú realizované 
prostredníctvom elektronického trhoviska, zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, ktoré podliehajú niektorej 
z výnimiek podľa § 1 ods. 2 až 12 zákona o verejnom obstarávaní. Žiadateľ je zároveň v poznámke povinný 
uvádzať predpokladaný termín plnenia zákazky vrátane odôvodnenia načasovania plnenia zákazky. 

2.3. Úprava rozsahu povinných príloh ŽoNFP vo formulári ŽoNFP a zmena číselného označenia 
formulárov povinných príloh ŽoNFP, ktoré tvoria prílohu č. 1 výzvy 

Vzhľadom na rozšírené uplatňovanie overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku priamo RO pre 
OP KŽP, resp. prostredníctvom integrácie IMTS2014+ boli vypustené niektoré povinné prílohy ŽoNFP, 
zostávajúce prílohy ŽoNFP boli primerane prečíslované. 

2.4. Úprava prílohy č. 6 ŽoNFP - súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa a prílohy č. 7 ŽoNFP 
súhrnného čestného vyhlásenia partnera žiadateľa 

Vzhľadom na zmenu rozsahu podmienok poskytnutia príspevku overovaných na základe dokladov 
predkladaných žiadateľom boli primerane upravené znenia čestných vyhlásení (vypustené prvé tri časti 
a upravené odkazy na zmenené označenia príloh ŽoNFP).  

2.5. Úprava prílohy č. 14 ŽoNFP – podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov 

Vzhľadom na zmenu spôsobu predkladania predmetnej prílohy, bola vypustená časť pre podpis podrobných 
rozpočtov a value for Money, keďže budú predkladané výlučne elektronicky vo formáte MS EXCEL 
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prostredníctvom IMTS2014+ a upravené vybrané inštrukcie k vyplneniu podrobného rozpočtu projektu 
a prieskumu trhu.  

 

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

3.1. Predkladanie ŽoNFP prostredníctvom e-schránky 

V nadväznosti na úpravu vo výzve v súvislosti s aplikáciou zákon a eGovernmente boli primerane upravené 
príslušné časti Príručky pre žiadateľa (1.2 Definície pojmov a použité skratky, 2. Vypracovanie a predloženie 
ŽoNFP a 4.1 Administratívne overenie). 

Možnosť predkladania ŽoNFP prostredníctvom e-schránky nie je ovplyvnená explicitných doplnením tejto 
informácie do výzvy ale 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. 

3.2. Aktualizácia Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach 

V nadväznosti na úpravu vo výzve (zmena č. 1.3) boli primerane upravené príslušné časti v kapitole 3. 
Usmernením sa v texte výzvy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 7 upravuje označenie 
uplatniteľnej verzie inštrukcie podniku v ťažkostiach z 3.0 na 3.1 a zároveň sa upravuje hypertextový odkaz 
tak, aby odkazoval na novú verziu inštrukcie. 

3.3. Spresnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 12 

V popise podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu bol druhý odsek doplnený tak, aby bolo zrejmé, že 
subjektmi verejnej správy sú tie právnické osoby, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedenom 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky (zároveň bol doplnený hypertextový odkaz na predmetný register) 
a zároveň, že predmetná podmienka poskytnutia príspevku sa nevzťahuje ani na ďalšie subjekty, ktoré 
nenapĺňajú podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

3.4. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku v stručnom popise podmienky poskytnutia 
príspevku č. 16 upravuje označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov z 1.7 na 1.8 
a zároveň sa upravujú hypertextové odkazy (v podmienke poskytnutia príspevku 16, 18 a 26) tak, aby 
odkazovali na novú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov. 

3.5. Úprava spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku, vrátane rozsahu 
povinných príloh ŽoNFP 

Vzhľadom na rozšírené uplatňovanie overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku priamo RO 
prostredníctvom integrácie IMTS2014+, resp. údajov z verejných registrov, bol v rámci popisov podmienok 
poskytnutia príspevku upravené formy overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku 
a v nadväznosti na uvedené boli primerane upravené, prečíslované resp. vypustené dotknuté povinné prílohy 
ŽoNFP. 

3.6. Doplnenie informácií o dostupnosti dokumentov starostlivosti a ostatnej dokumentácie 

Pre jednoznačnosť a jednoduchšiu orientáciu žiadateľa boli v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku 
č. 13 (v kapitole 3 Podmienky poskytnutia príspevku) doplnené informácie o umiestnení schválených 
dokumentov starostlivosti na webovom sídle MŽP SR a rovnako aj informácie o umiestnení postupov pre 
prípravu a predkladania ďalšej dokumentácie na schválenie, vrátane umiestnení schválenej ďalšej 
dokumentácie na webovom sídle MŽP SR.  

3.7. Úprava testu úplnosti ŽoNFP 

V nadväznosti na zmenu rozsahu predkladaných povinných príloh ŽoNFP (z dôvodu rozšíreného overovania 
vybraných podmienok poskytnutia príspevku priamo RO) bola upravená príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa – 
Text úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa.  
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4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

4.1. Aktualizácia číselného označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov a jej príloh, vzhľadom na 
zmenu aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.8 a úprava hypertextového 
prepojenia na tento dokument a jeho prílohy. 

4.2. Spresnenie znenia oprávnených výdavkov, ako aj spresnenie opisu vybraných typov oprávnených 
výdavkov v časti Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22, za 
účelom vecného vyprecizovania textu, jednoznačného vymedzenia ich znenia a odstránenia duplicity. 

4.3. Doplnenie neoprávneného výdavku v časti Zoznam neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom 
OPKZP-PO1-SC131-2017-22, za účelom jednoznačnosti; uvedené doplnenie nepredstavuje zmenu 
podmienok oprávnenosti výdavkov, keďže daný výdavok nebol v čase vyhlásenia výzvy zahrnutý medzi 
oprávnenými výdavkami a účelom jeho doplnenia do zoznamu neoprávnených výdavkov je predchádzanie 
prípadným nejasnostiam. 

4.4. Spresnenie opisu vybraných činností uvedených v časti Príklady činností vykonávaných v projekte, za 
účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia a vecného vyprecizovania textu. 

4.5. Zosúladenie prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.8. 

 

Dokumenty dotknuté zmenou sú zverejnené aj vo forme sledovania zmien s jednoznačnou identifikáciou 
všetkých úprav vyplývajúcich z tohto usmernenia. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od xx. xx. 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 (t.j. predložia ŽoNFP riadne a vo forme podľa podmienok definovaných v kapitole 2.3 
Príručky pre žiadateľa) 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. 

 


