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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 
 
Cieľom Usmernenia č. 1 k 25. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä zmena: 

1. indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu – navýšenie na 26 mil. EUR, 

2. indikatívnej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé oprávnené podaktivity výzvy, 

3. technických náležitostí predkladania formulára ŽoNFP cez e-schránku, 

4. spôsobu overenia podmienok poskytnutia príspevku č. 1, 2, 3, 4, 5, 20 v kontexte ich overovania bez 

priamej súčinnosti žiadateľa cez verejne dostupné registre a integráciu ITMS2014+, 

5. spôsobu overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11, overenie podmienky bez priamej 

súčinnosti žiadateľa prostredníctvom integrácie IMTS2014+ a s tým súvisiace vypustenie povinnej 

prílohy č. 6 ŽoNFP, 

6. časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, 

7. podmienky poskytnutia príspevku č. 25 vo vzťahu k maximálnej výške oprávnených výdavkov 

projektu, 

8. formulára ŽoNFP v súlade s jeho vzhľadom v ITMS2014+, 

9. spočívajúca v aktualizácii verzií dokumentov, na ktoré sa výzva odkazuje vrátane aktualizácie 

hypertextových odkazov na tieto dokumenty, 

10. spočívajúca v odstránení zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy,  

11. spočívajúca v ďalších formálnych a upresňujúcich úpravách v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy. 

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. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 
 
Týmto usmernením sa mení: 

1. Výzva 

2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

3. Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa vrátane 

a) zmeny prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa 

b) vypustenia prílohy č. 6 ŽoNFP – Výpis z registra trestov právnických osôb  

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

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 
 

1. Zmena výzvy 

1.1. Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane zmeny 
indikatívnej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé oprávnené podaktivity  

Usmernením sa v texte výzvy na str. 2 a 3 v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov 

vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov 20 000 000 EUR 

nahrádza novou výškou v sume 26 000 000 EUR. 
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Zároveň sa mení (zvyšuje) rozdelenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé 

podporované podaktivity aktivity C „Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia“ OP KŽP nasledovne: 

 

Podaktivity aktivity C OP KŽP** 
Indikatívna výška 

finančných prostriedkov  

C1  Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia 
vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií ako aj odbornej podpory 

18 000 000 EUR 

C.2 Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému, vrátane 
zabezpečenia predkladania správ a informácií v elektronickej podobe povinnými 
osobami; najmä zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek 
na informovanie verejnosti a reportingových povinností 

300 000 EUR 

C.3 Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania 1 125 000 EUR 

C.4 Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz 6 575 000 EUR 

**značenie oprávnenej podaktivity a jej vecné vymedzenie ako je uvedené v podmienke poskytnutia 

príspevku č. 13 

 

RO pre OP KŽP rozhodol o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

z dôvodu komplexnosti a finančnej náročnosti projektov. Zvýšenie indikatívnej výšky finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu umožní zvýšiť zdroje na podporu žiadateľov a tým ešte viac posilniť 

podporu aktivít v oblasti skvalitňovania monitorovania ovzdušia v SR. 

1.2. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 25 vo vzťahu k maximálnej výške oprávnených 
výdavkov projektu 

V dôsledku zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa mení podmienka 

poskytnutia príspevku č. 25 Maximálna a minimálna výška príspevku a to vo vzťahu k zvýšeniu 

maximálnej výšky oprávnených výdavkov projektu na 26 mil. EUR. 

1.3. Aktualizácia verzií dokumentov, na ktoré sa výzva odkazuje 

V celom dokumente výzvy sa mení informácia o záväznej verzii dokumentu Inštrukcia k určeniu podniku 

v ťažkostiach a to z verzie 3.0 na verziu 3.1 a v súvislosti s tým sa upravuje hypertextový odkaz na tento 

dokument. 

V celom dokumente výzvy sa mení informácia o záväznej verzii dokumentu Príručka k oprávnenosti 

výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP a to z verzie 1.8 na verziu 1.9 a v súvislosti s tým 

sa upravuje hypertextový odkaz na tento dokument. 

V celom dokumente výzvy sa upravuje hypertextový odkaz na aktuálnu verziu 1.3. dokumentu Stratégia 

financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. 

V celom dokumente výzvy sa upravuje hypertextový odkaz na aktuálnu verziu 1.2 dokumentu Systém 

finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu na programové obdobie 2014 - 2020. 

2. Zmena prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP 

2.1 Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s jeho vzhľadom v ITMS2014+ 

Usmernením sa aktualizuje vzor formulára ŽoNFP v súlade s jeho zobrazovaním v rámci ITMS2014+. 

2.2 Zmena v časti „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“ 

Zmena v časti „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“ súvisí so zmenami v spôsobe/forme overovania 
niektorých podmienok poskytnutia príspevku. 
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2.3 Zmena spôsobu vypĺňania formulára ŽoNFP 

V rámci aktualizácie formulára sa dopĺňajú a vyjasňujú inštrukcie k vyplneniu časti „Komunikácia vo veci 
žiadosti“ a „Identifikácia projektu“. V rámci formulára sa ďalej upresňujú inštrukcie k vyplneniu niektorých 
ostatných polí. 

3. Zmena prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa 

3.1 Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav textu výzvy v súvislosti s predkladaním ŽoNFP 
prostredníctvom e-schránky 

V celom dokumente výzvy boli uskutočnené formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti 
s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom e-schránky. 

3.2 Úprava kapitoly 3 Podmienky poskytnutia príspevku a to v rozsahu došpecifikovania spôsobu 
overovania podmienok poskytnutia príspevku 

Usmernením sa mení kapitola 3. Podmienky poskytnutia príspevku a to v rozsahu došpecifikovania 
spôsobu overenia nasledujúcich podmienok poskytnutia príspevku: 

1 Právna forma (preukázanie právnej formy), 

2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, 

3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, 

4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, 

5 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné  

 konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, 

20 Podmienka neporučenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za  

  obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP, 

v kontexte ich overovania bez priamej súčinnosti žiadateľa cez verejne dostupné registre 
a/alebo integráciu ITMS2014+. 

V rámci relevantných podmienok sa tiež došpecifikoval postup poskytovateľa pre prípady, ak tento 
identifikuje, že žiadateľ nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku ako alternatívneho overenia 
podmienky (cez iný register alebo výzvou na doplnenie zaslanou žiadateľovi). 

3.3 Úprava spôsobu preukazovania podmienky č. 11 Podmienka, že žiadateľ, 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. 

Usmernením sa mení kapitola 3 Podmienky poskytnutia príspevku a to vo vzťahu k zmene spôsobu 
overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 Podmienka, že žiadateľ, 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. 

Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku priamo, prostredníctvom 
informácií uvedených na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, t.j. bez priamej súčinnosti 
žiadateľa.  

3.4 Zapracovanie časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že 
žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu  

Usmernením sa mení kapitola 3 Podmienky poskytnutia príspevku a to vo vzťahu k zmene časového 
okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. Podmienka sa overuje po vydaní rozhodnutia 
o schválení avšak pred zaslaním návrhu zmluvy o NFP. 

 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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Na tieto účely bude rozhodnutie o schválení obsahovať výrok v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 292/2014 
Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, že zaslanie návrhu zmluvy o NFP je podmienené splnením tejto podmienky. 

3.5 Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 25 vo vzťahu k maximálnej výške oprávnených 
výdavkov projektu 

Usmernením sa mení kapitola 3 Podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k podmienke poskytnutia 
príspevku č. 25 Maximálna a minimálna výška príspevku a to vo vzťahu k zvýšeniu maximálnej výšky 
oprávnených výdavkov projektu na 26 mil. EUR ako dôsledok zmeny indikatívnej výšky finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

3.6 Zmena kapitoly 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

Usmernením sa mení kapitola 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP. V dôsledku 
došpecifikovania a zmeny formy overovania podmienok poskytnutia príspevku sa rozširuje znenie 
povinnej prílohy č. 2 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa. 

Usmernením sa mení kapitola 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP. V dôsledku zmeny  
spôsobu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 sa vypúšťa povinná príloha č. 6 ŽoNFP - Výpis 
z registra trestov právnických osôb vrátane jej popisu. 

Nasledujúce prílohy ŽoNFP sa náležite prečislúvajú. 

3.7 Úprava v kapitole 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP 

Usmernením sa mení kapitola 4 Schvaľovanie ŽoNFP v rámci ktorej sa upresňuje Inštrukcia k vyplneniu 
kontaktnej osoby a adresy na doručovanie poskytovateľom žiadateľovi. 

V dôsledku zmeny časového okamihu overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 12 sa mení 
znenie kapitoly 4.2.3 Vydávanie rozhodnutí a kapitoly 5 Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu 
doplnenia informácií o vydávaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP s podmienkou vo výrobu rozhodnutia, 
že návrh zmluvy o NFP zašle poskytovateľ (okrem splnenia ostatných podmienok) až po tom ako overí 
splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 12. 

3.8 Aktualizácia verzií dokumentov, na ktoré sa výzva odkazuje 

V celom dokumente príručky pre žiadateľa sa mení informácia o záväznej verzii dokumentu Inštrukcia 
k určeniu podniku v ťažkostiach a to z verzie 3.0 na verziu 3.1 a v súvislosti s tým sa upravuje 
hypertextový odkaz na tento dokument. 

V celom dokumente príručky pre žiadateľa sa mení informácia o záväznej verzii dokumentu Príručka k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP a to z verzie 1.8 na verziu 1.9 
a v súvislosti s tým sa upravuje hypertextový odkaz na tento dokument. 

V celom dokumente príručky pre žiadateľa sa mení informácia o záväznej verzii dokumentu Príručka 
k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti 
podpory Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 2) a to z verzie 3.0 na verziu 4.0 
a v súvislosti s tým sa upravuje hypertextový odkaz na tento dokument 

V celom dokumente príručky pre žiadateľa sa mení informácia o záväznej verzii dokumentu Príručka pre 
prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 1, 
Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2) a to z verzie 2.3 na verziu 4.0 a v súvislosti s tým sa 
upravuje hypertextový odkaz na tento dokument 

V celom dokumente príručky pre žiadateľa sa upravuje hypertextový odkaz na aktuálnu verziu 1.3. 
dokumentu Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové 
obdobie 2014 – 2020. 

V celom dokumente príručky pre žiadateľa sa upravuje hypertextový odkaz na aktuálnu verziu 1.2 
dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020. 
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3.9 Zmena prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie 

Usmernením sa dopĺňa znenie súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa v kontexte došpecifikovania 
overovania niektorých podmienok poskytnutia príspevku. 

3.10 Vypustenie prílohy č. 6 ŽoNFP – Výpis z registra trestov právnických osôb 

Usmernením sa vypúšťa príloha č. 6 ŽoNFP a ostatné prílohy sa náležite prečislúvajú. 

4. Zmena prílohy č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov: 

V prílohe č. 4 výzvy sa mení informácia o záväznej verzii dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov 
pre dopytovo orientované projekty OP KŽP a to z verzie 1.8 na verziu 1.9 a v súvislosti s tým sa upravuje 
hypertextový odkaz na tento dokument. 

Spresnenie opisu a aktualizácia znenia vybraných typov oprávnených výdavkov v časti Zoznam 
oprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia, zosúladenia prílohy č. 4 
výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.9. 

Doplnenie nových a spresnenie opisu vybraných existujúcich činností uvedených v časti Príklady 
činností vykonávaných v projekte, za účelom vecného precizovania textu a jednoznačného vymedzenia 
znenia týchto činností. 

5. Celá dokumentácia výzvy: 

V celej dokumentácii výzvy bola vykonaná úprava zrejmých nesprávností, ako aj formálne a upresňujúce 
úpravy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie. 

Toto usmernenie nepredstavuje úplný výpočet všetkých úprav. Komplexné úpravy zrealizované týmto 
usmernením sa nachádzajú v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto usmernením, a to aj vo forme 
sledovania zmien. 

 

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 19. 2. 2018. 
 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto 
usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu vydania 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 odseku, 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. 


