
FAQ k 28. výzve s kódom OPKZP- PO1-Info-2017-28 

 

1. Je v rámci výzvy OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity 
oprávneným výdavkom nákup tabletov, ktoré budú použité na osvetovú 
a informačnú činnosť na školách? 

Tablety sa radia do výpočtovej techniky. Nákup výpočtovej techniky, vrátane 
príslušenstva, je uvedený v Zozname neoprávnených výdavkov prílohy č. 4 výzvy - 
Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov (ďalej len „príloha č. 4 výzvy“), a patrí 
teda medzi neoprávnené výdavky v rámci tejto výzvy. Cieľom tejto výzvy je 
zvyšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti v oblastiach jednotlivých 
špecifických cieľov a to prostredníctvom realizácie komunikačných kampaní, 
organizovania školení a výstav za účelom zvýšenia povedomia verejnosti, vrátane 
vlastníkov pozemkov v chránených územiach (napr. prerokovávanie dokumentov 
starostlivosti a konkrétnych opatrení), ktoré si vyžaduje aj tvorbu dostatočného 
množstva kvalitných propagačných materiálov a publikácií. Z uvedeného dôvodu je 
primárnou snahou riadiaceho orgánu pre OP KŽP podporiť aktivity, ktoré prispejú 
k napĺňaniu vyššie uvedených cieľov a nebudú sa zameriavať na nákup technológii, 
aj keď by uvedené technológie boli použité na podporované aktivity. 

 
2. V rámci výzvy OPKZP-PO1-Info-2017-28 sú oprávnenými žiadateľmi aj 
subjekty neziskového sektora pôsobiace v oblasti tvorby a ochrany životného 
prostredia. Chceli by sme sa v tejto súvislosti informovať, či pôsobnosť 
v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia musí byť v dokladoch 
preukazujúcich právnu formu žiadateľa (t.j. neziskové organizácie, nadácie, 
združenia) formulovaná striktne v požadovanom znení. 

Každá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „žiadosti o NFP“) v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia obsahuje podmienku poskytnutia príspevku č. 1, ktorá sa týka 
právnej formy oprávneného žiadateľa. V rámci výzvy označenej kódom OPKZP-PO1-
Info-2017-28 (ďalej len „výzva“), zameranej na informačné aktivity, sú oprávnenými 
žiadateľmi: 

- subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného 
prostredia, 

- subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové 
organizácie a ostatné subjekty územnej samosprávy, 

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti 
tvorby a ochrany životného prostredia, 

- nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, 

- združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany 
životného prostredia. 

 

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 1 – „Právna forma žiadateľa“, bližšie 
popísanej v časti 3 Príručky pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 výzvy, u žiadateľa, 
ktorým je: 



- združenie - musí byť z predložených dokumentov potvrdzujúcich právnu 
subjektivitu žiadateľa vždy zrejmá aj pôsobnosť združenia v oblasti tvorby 
a ochrany životného prostredia, 

- nezisková organizácia - musí druh poskytovaných všeobecne prospešných 
služieb zahŕňať oblasť tvorby a ochrany životného prostredia, 

- nadácia - musí byť účelom nadácie pôsobnosť v oblasti a ochrany tvorby 
životného prostredia. 

Vzhľadom na rôzne právne formy oprávnených žiadateľov a pomerne široké 
zameranie oprávnených aktivít výzvy nie je podmienkou, aby sa v popise činností 
žiadateľa v predložených dokumentoch uvádzala doslovná formulácia „pôsobnosť 
v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia“.  

Okrem povinného preukázania pôsobnosti žiadateľa v oblasti tvorby a ochrany 
životného prostredia vyššie uvedeným spôsobom, žiadateľ v časti 7 formulára 
žiadosti o NFP riadne popíše východiskovú situáciu vo vzťahu k oblasti, na ktorú má 
byť navrhovaný projekt (hlavná aktivita projektu) zameraný, vrátane pôsobnosti 
žiadateľa v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, identifikuje potreby v danej 
oblasti, na ktorú je projekt zameraný a ich riešenia. 

Upozorňujeme, že splnenie podmienky právnej formy žiadateľa je možné záväzne 
posúdiť až v rámci konania o žiadosti o NPF na základe kompletnej dokumentácie 
predloženej v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, pričom 
v prípade, ak pri overovaní splnenia uvedenej podmienky vzniknú pochybnosti 
o pravdivosti alebo úplnosti údajov, riadiaci orgán vyzve žiadateľa na doplnenie 
potvrdení, resp. iných dokumentov preukazujúcich splnenie uvedenej podmienky, 
požadovaných náležitostí, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu 
nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie.  

 

3. Je možné v rámci 28. výzvy zameranej na informačné aktivity považovať za 
oprávnený výdavok aj tvorbu webstránky? 

Výdavky na vytvorenie novej, resp. úpravu existujúcej internetovej stránky (resp. 
webstránky, webového sídla) sú v rámci tejto výzvy považované za oprávnené 
v prípade, že činnosti s tým súvisiace budú zabezpečené: 

 vo vlastnej réžii (t.j. internými kapacitami) prijímateľa, (v uvedenom prípade sa 
tieto oprávnené výdavky radia do skupiny výdavkov 521 - Mzdové výdavky); 

 externe/dodávateľsky, t.j. subjektom vybraným v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (v uvedenom prípade sa tieto oprávnené výdavky radia do 
skupiny výdavkov 518 - Ostatné služby) 

Vyššie uvedené nemá vplyv na povinnosť prijímateľa postupovať pri účtovaní 
výdavkov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a v súlade so svojou internou smernicou k postupom účtovania. 


