
 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

vydáva 
 

 

USMERNENIE č. 1 
 
k 
 

23. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

 

Zameranie 
Podpora predchádzania vzniku biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov 

Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

Prioritná os 1 

Špecifický cieľ 1.1.1 

 
 
 
 
Dátum vydania usmernenia č. 1: 22. 8. 2017 
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 22. 8. 2017 



CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 
 
Cieľom Usmernenia č. 1 k 23. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 
 
Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) 
v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení formálnu náležitosť výzvy. 
 
Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

 
 
DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 
 
Týmto usmernením sa mení výlučne dokument výzvy. 

 
 
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 
 
Usmernením sa v texte výzvy na str. 2 v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených 
na výzvu (zdroje EÚ)“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov 5 000 000 EUR nahrádza novou výškou 
v sume 20 000 000 EUR. 
 
RO pre OP KŽP rozhodol o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu 
značného dopytu žiadateľov a v nadväznosti na skutočnosť, že revíziou Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (schválenou Monitorovacím výborom pre Operačný program Kvalita životného prostredia) došlo 
k zvýšeniu alokácie finančných prostriedkov na oblasť intervencie 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane 
opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu), na ktorú je táto výzva viazaná. Zvýšenie indikatívnej výšky 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu umožní zvýšiť zdroje na podporu žiadateľov – najmä obcí a ich 
združení – na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky 
v oblasti odpadového hospodárstva, a to na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 
 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO 
FINANĆNÉHO PRÍSPEVKU  
 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 22. 8. 2017. 
Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny 
vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, 
resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto 
usmernenia neboli predložené. 


