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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 3 k 2. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „usmernenie“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke 

poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je 

oprávnená na financovanie z Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len 

„OP KŽP“). 

Týmto Usmernením Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP (ďalej aj „SO“) v súlade 

s ustanovením § 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 (ďalej len 

,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej 

zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

 Výzva v znení Usmernenia č.2; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č.1 - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.2; 

- Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa, verzia 3.0, v znení Usmernenia č. 2; 

- Príloha č.4 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 v znení Usmernenia č. 2;  

 Prílohy k Príručke pre žiadateľa, verzia 3.0, v znení Usmernenia č. 2; 

- Príloha č.1 - Záväzné formuláre ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2; 

- Príloha č.2 - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa;  

- Príloha č.3 - Práca s výzvou a dokumentmi k výzve;   

V rámci záväzných formulárov (Príloha č. 1) sa mení:  

o Príloha č.5a ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa; 

o Príloha č.5b ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa; 

o Príloha č. 6 - Test podniku v ťažkostiach v znení Usmernenia č.1; 

o Príloha č. 11 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov v znení 

Usmernenia č. 2; 

o Odstránenie Prílohy č.13 – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska 

plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP; 

o Doplnenie novej Prílohy č.15 – Zmluva o partnerstve. 

 Logá Ministerstva vnútra SR v hlavičke výzvy a všetkých prílohách. 

 

 



 
 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

1. Zmena výzvy v znení Usmernenia č.2; 

- úprava textu z formálneho hľadiska v celom dokumente; 

- doplnenie textu v kapitole 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov  

vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa; 

- úprava textu v kapitole 1.5.  Časový harmonogram konania žiadosti o NFP. 

Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- úprava textu v kapitole 1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- doplnenie textu v kapitole 1.7. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob 

komunikácie s poskytovateľom. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa; 

- doplnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa; 

- doplnenie textu v kapitole 2.1. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa – Podmienka oprávnenosti právnej formy 

žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 2.1. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa – Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia 

voči žiadateľovi. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 2.2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa – Podmienka oprávnenosti právnej 

formy partnera žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre 

žiadateľa;  

- úprava poznámky pod čiarou v kapitole 2.2. Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa. Jedná sa 

o doplnenie špecifických informácii pre žiadateľa týkajúcich sa zákona č. 

7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Taktiež sa doplnili informácie pod 

čiarou;  

- doplnenie textu v kapitole 2.2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka zákazu vedenia výkonu 

rozhodnutia voči partnerovi žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa;  

- úprava poznámky pod čiarou v kapitole 2.2. Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka, že 

partner žiadateľa nie je podnikom v ťažkostiach. Jedná sa o doplnenie 

podmienky, že podnikom v ťažkostiach sa rozumie obec alebo VÚC; 



 
 

 

 

- spresnenie textu v kapitole 2.2. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka, že partner 

žiadateľa,  ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený 

program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade 

s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore 

regionálneho rozvoja. Ide o doplnenie a spresnenie informácii pre žiadateľa 

týkajúcej sa zákona o podpore regionálneho rozvoja; 

- spresnenie textu v kapitole 2.2. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: - Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka, že partner 

žiadateľa, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom 

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.  

Jedná sa o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

- doplnenie novej podmienky v kapitole 2.2. Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku - Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka, že 

partner žiadateľa je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

podľa osobitného predpisu. Taktiež doplnenie poznámky pod čiarou. 

Dôvodom je zavedenie registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

- aktualizácia hypertextových prepojení pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované  projekty OP 

KŽP, verzia 1.7 s účinnosťou od 8.02.2017 zverejnenej na webovom sídle 

www.op-kzp.sk; 

- úprava textov v kapitole 2.3. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu – Podmienka, že hlavná aktivita 

projektu je vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP KŽP. Ide 

o doplnenie informácií týkajúcich sa záchranných modulov v zmysle 

aktualizácie Vykonávacieho rozhodnutie Komisie č. 2014/762/EÚ 

zo 16.10.2014;  

- úprava textu v kapitole 2.6. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: - 

Kritéria pre výber projektu – Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií. 

Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- aktualizácia hypertextových prepojení pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

dokumentu Kritéria pre výber projektov OP KŽP, z verzie 1.0 na verziu 2.0 

s účinnosťou od 11.04.2016 zverejneného na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- doplnenie textu v kapitole 2.8. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov - 

Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej 

pomoci/pomoci de minimis. Ide o doplnenie informácie pod čiarou týkajúcej 

sa štátnej pomoci;  

- doplnenie textu v kapitole 2.9. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Ďalšie podmienky poskytnutia - Podmienka predloženia zmluvy 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

o partnerstve. Ide o časovú zmenu predloženia Zmluvy o partnerstve a 

a zdôvodnenie výberu partnera. Žiadateľ je povinný predložiť Zmluvu 

o partnerstve pri podaní ŽoNFP;  

- úprava textu v kapitole 5. Prílohy výzvy OPKZP-PO3-SC313-2015-2. 

Jedná sa o úpravu textu Prílohy č. 4 výzvy. Ide o doplnenie a spresnenie 

informácii pre žiadateľa týkajúcich sa Nariadenia Európskeho Parlamentu 

a Rady.  

          

2. Zmena Prílohy č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.2  

- formálne úpravy v celom dokumente; 

- doplnenie a úprava textov v kapitolách:  

o 7. Popis projektu,  

o 9. Harmonogram realizácie aktivít,  

o 10.1. Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele,  

o 12. Verejné obstarávanie (VO). 

o 13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu 

- doplnenie novej prílohy v kapitole 14. Zoznam povinných príloh žiadosti 

o NFP:   

Splnomocnenie - potvrdzujúce osoby konajúce v mene žiadateľa, ktoré nie sú 

štatutárnym orgánom žiadateľa, avšak sú riadne splnomocnené vykonávať 

relevantné úkony súvisiace s predložením ŽoNFP; 

- doplnenie novej podmienky v kapitole 14. Zoznam povinných príloh žiadosti 

o NFP - Podmienka, že partner žiadateľa je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa osobitného predpisu. Dôvodom je zavedenie Registra 

partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- doplnenie nových príloh v kapitole 14. Zoznam povinných príloh žiadosti 

o NFP:   

o Príloha č. 10a ŽoNFP - Výpis z registra trestov,                  

o Príloha č. 10b ŽoNFP - Výpis z registra trestov právnických osôb; 

- zmena prílohy v kapitole 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP. 

Doplnenie novej Prílohy č. 15 - Zmluva o partnerstve. Dôvodom je časová 

zmena predkladania zmluvy o partnerstve a zdôvodnenie výberu partnera. 

Zmluva o partnerstve musí byť súčasťou ŽoNFP. 

 

3. Zmena Prílohy č.2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, verzia 3.0 v znení Usmernenia č.2 

- úprava textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa – Podmienka oprávnenosti právnej formy 

žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  



 
 

 

 

- úprava textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa – Podmienka oprávnenosti právnej 

formy partnera žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre 

partnera žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa – Podmienka, že partner žiadateľa nie je 

dlžníkom na daniach. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre 

žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa – Podmienka, že partner žiadateľa nie je 

dlžníkom poistného na zdravotnom poistení. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre partnera žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa – Podmienka, že partner žiadateľa nie je 

dlžníkom poistného na sociálnom poistení. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre partnera žiadateľa;  

- doplnenie textu pod čiarou v kapitole Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka, že voči 

partnerovi žiadateľa nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné 

konanie, nie  je v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií pre partnera žiadateľa;  

- aktualizácia hypertextových prepojení pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.0 s účinnosťou od 

20.9.2016  zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- spresnenie textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka, že partner žiadateľa,  

ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený program rozvoja 

a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 

ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Ide 

o doplnenie informácie pre žiadateľa týkajúcej sa zákona o podpore 

regionálneho rozvoja;   

- doplnenie textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka, že partner žiadateľa, 

ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom 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. Ide o doplnenie 

podmienky pre žiadateľov, ktorými sú právnické osoby. Taktiež o úpravu 

označenia Prílohy č. 10b  ŽoNFP - Výpis z registra trestov právnickej osoby 

v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

- doplnenie novej podmienky v kapitole Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa - Podmienka, že partner 

žiadateľa je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 

http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

osobitného predpisu. Dôvodom je zavedenie registra partnerov verejného 

sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- aktualizácia hypertextových prepojení pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované  projekty OP 

KŽP, verzia 1.7, s účinnosťou od 8.02.2017 zverejnenej na webovom sídle 

www.op-kzp.sk; 

- doplnenie textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Kritéria pre výber projektu - Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií.  

Taktiež doplnenie príloh:  

o Príloha č.5a ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa,  

o Príloha č.5b ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa; 

Ide o zosúladenie informácií pre žiadateľa; 

- aktualizácia hypertextových prepojení pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

dokumentu Kritéria pre výber projektov OP KŽP, z verzie 1.0 na verziu 2.0 

s účinnosťou od 11.04.2016 zverejneného na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- aktualizácia hypertextových prepojení pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované  projekty OP 

KŽP, verzia 1.7 s účinnosťou od 8.02.2017 zverejnenej na webovom sídle 

www.op-kzp.sk; 

- doplnenie textu v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka predloženia zmluvy 

o partnerstve. Dôvodom je časová zmena predloženia zmluvy o partnerstve 

a zdôvodnenie výberu partnera; 

- úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

- Príloha č. 3 ŽoNFP: Potvrdenie zdravotnej poisťovne. Ide o doplnenie 

informácii pre žiadateľa; 

- doplnenie a úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP v časti Prílohy č. 5a – 5b ŽoNFP: Súhrnné čestné 

vyhlásenia žiadateľa/partnera žiadateľa. Ide o spresnenie podmienok;  

- doplnenie nových podmienok v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP v časti Prílohy č. 5a – 5b ŽoNFP: Súhrnné čestné 

vyhlásenia žiadateľa/partnera žiadateľa. Znenie nových podmienok;  

o Podmienka, že partner žiadateľa nie je podnikom v ťažkostiach 

(Oprávnenosť partnera žiadateľa), 

o Podmienka, že partner žiadateľa je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa osobitného predpisu (Oprávnenosť partnera 

žiadateľa). 

Dôvodom je zosúladenie textu s výzvou a Príručkou pre žiadateľa; 

- odstránenie podmienky textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP v časti Prílohy č. 5a – 5b ŽoNFP: Súhrnné čestné 

vyhlásenia žiadateľa/partnera žiadateľa v znení: Podmienka, že 

http://www.op-kzp.sk/
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žiadateľ/partner žiadateľa, ako štátna príspevková organizácia, na ktorú 

sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, je v dobrej finančnej situácii. Jedná sa o duplicitnú podmienku 

uvedenú v tejto časti kapitoly;  

- úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

v časti Prílohy č. 9 ŽoNFP: Uznesenie (Výpis z uznesenia) o schválení 

programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. Ide 

o doplnenie informácie pre žiadateľa; 

- zmena označenia prílohy v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP v časti Prílohy č. 10a ŽoNFP: Výpis z registra trestov. 

Ide o doplnenie informácie pre žiadateľa;  

- doplnenie novej prílohy v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP v časti Prílohy č. 10b ŽoNFP: Výpis z registra trestov 

právnických osôb. Ide o doplnenie informácie pre žiadateľa; 

- doplnenie novej prílohy v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP v časti Prílohy č. 11 ŽoNFP: Podporná dokumentácia 

k oprávnenosti výdavkov. Ide o zmenu cenovej ponuky z najnižšej na 

priemernú; 

- úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

v časti Prílohy č. 13 ŽoNFP: Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z 

hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP. Ide 

o odstránenie tohto formuláru zo záväzných formulárov ŽoNFP; 

- doplnenie prílohy v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára 

ŽoNFP v časti Príloha č.15 ŽoNFP: Zmluva o partnerstve. Dôvodom je 

časová zmena predloženia zmluvy o partnerstve; 

- doplnenie textu v kapitole 5. Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP Ide 

o aktualizáciu hypertextového prepojenia Príručka pre prijímateľa, verzia 2.2; 

- úprava textu v kapitole 7. Prílohy – Príloha č.1 – Záväzné formuláre 

povinných príloh. Bola odstránená Príloha č. 13 a doplnená Príloha č. 15 – 

Zmluva o partnerstve. 

 

4. Príloha č.5a ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa 

- úprava textu v hárku „Inštrukcie k vyplneniu prílohy“. Jedná sa o formálne 

zmeny; 

- úprava textácie čestného vyhlásenia č.7 v súlade s podmienkou výzvy 

nachádzajúcej sa v kapitole Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka predloženia ŽoNFP 

len na jeden špecifický záchranný modul. Jedná sa o zosúladenie formulácie 

v súlade s uvedenou podmienkou; 



 
 

 

 

- odstránenie čestného vyhlásenia č.12, v znení, že žiadateľ má pred 

začiatkom realizácie aktivít projektu uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu 

o partnerstve (v prípade využitia inštitútu partnerstva). Dôvodom je časová 

zmena predkladania zmluvy o partnerstve. Túto zmluvu o partnerstve žiadateľ 

má povinnosť predložiť pri predložení ŽoNFP;  

- doplnenie textu týkajúceho sa informovaniu žiadateľa k právnym dôsledkom 

v prípade poskytnutia nepravdivých informácií v súhrnnom čestnom vyhlásení; 

- prečíslovanie bodov v súhrnnom čestnom vyhlásení. Jedná sa o formálnu 

zmenu. 

 

5. Príloha č.5b ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa 

- úprava textu v hárku „Inštrukcie k vyplneniu prílohy“. Jedná sa o formálne 

zmeny; 

- doplnenie nového bodu č. 14 v súhrnnom čestnom vyhlásení týkajúceho sa 

„Testu podniku v ťažkostiach“. Dôvodom je upozornenie partnerova žiadateľa 

na kontrolu poskytnutých v rámci predkladanej ŽoNFP s údajmi zverejnenými 

v Registri účtovných závierok;  

- doplnenie nového bodu č. 15 v súhrnnom čestnom vyhlásení týkajúceho sa 

povinnosti partnera žiadateľa byť registrovaný v registri partnerov verejného 

sektora pokiaľ partnerovi žiadateľa prináleží takáto povinnosť. Dôvodom je 

zavedenie registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. 

z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov;  

- doplnenie textu týkajúceho sa informovaniu žiadateľa k právnym dôsledkom 

v prípade poskytnutia nepravdivých informácií v súhrnnom čestnom vyhlásení; 

- prečíslovanie bodov v súhrnnom čestnom vyhlásení. Jedná sa o formálnu 

zmenu. 

 

6. Zmena Prílohy č.6 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach v znení Usmernenia č.1  

- zmena prílohy „Test podniku v ťažkostiach“ v zmysle aktualizácie Inštrukcie 

k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.0 s účinnosťou od 20.9.2016  

zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk. 

 

7. Zmena Prílohy č.11 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

v znení Usmernenia č.2 

- formálne úpravy v hárkoch „PRP žiadateľa“ a „PRP partnera žiadateľa“;  

- v hárkoch „Prieskum trhu žiadateľa“ a „Prieskum trhu partnera žiadateľa“ 

zmena z „najnižšej“ na „priemernú“ cenu výšky výdavku na základe 

vyhodnotenia prieskumu trhu. 

http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

8. Doplnenie novej Prílohy č.15 ŽoNFP – Zmluva o partnerstve 

- doplnenie novej prílohy. Ide o časovú zmenu predloženia Zmluvy 

o partnerstve. Žiadateľ je povinný predložiť Zmluvu o partnerstve ŽoNFP 

predložiť pri podaní ŽoNFP. 

 

9. Príloha č.2 - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa  

- úprava textu z dôvodu zosúladenia všetkých príloh v rámci výzvy a Príručky 

pre žiadateľa. 

 

10. Príloha č.3 - Práca  s výzvou a dokumentmi k výzve                                                     

- úprava textu, odstránenie Prílohy č. 13 – zo záväzných formulároch ŽoNFP. 

 

11. Príloha č.4 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 v znení Usmernenia č. 1;  

- úprava textu v zmysle novej legislatívy t. j. Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom). 

 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovom 

sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

Zmeny vykonané týmto Usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 

nadobudnutí účinnosti tohto Usmernenia.  


