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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 3 k 29. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. zmena spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 10 formou záväzného formulára 
prílohy č. 5 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na novelizáciu 
zákona o EŠIF, 

2. doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku (Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt) v nadväznosti na aktualizáciu 
Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na verziu 9 (ďalej len „Systém 
riadenia“, 

3. doplnenie upozornenia na deliacu líniu medzi Operačným programom Kvalita životného prostredia 

a Integrovaným regionálnym operačným programom z hľadiska podporovaného územia pri podaktivite A 

tejto výzvy, 

4. úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy. 

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 v znení neskorších predpisov o príspevku z EŠIF 
spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva; 

2. príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„ŽoNFP“) vrátane vybraných formulárov príloh ŽoNFP; 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 

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

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Zmena definície dlžníka v rámci PPP č. 3 ŽoNFP 

S cieľom jednotného spôsobu overovania vybraných PPP sa mení definícia dlžníka poistného na 
zdravotnom poistení odstránením odkazu (v poznámke pod čiarou) na § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za dlžníka sa v zmysle tejto PPP považuje 
subjekt, ktorého nedoplatky na zdravotnom poistení v aspoň jednej zo zdravotných poisťovní sú vyššie 
ako 100 EUR, a to bez ohľadu na to, či je daný subjekt evidovaný v zozname dlžníkov. Uvedená zmena 
sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 2019. 

1.2. Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku č. 12 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola doplnená nová podmienka poskytnutia príspevku 
č. 15 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako 
vylúčená osoba alebo subjekt. Podmienky po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú. Uvedená zmena sa 
vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 2019. 
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1.3. Spresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 23 (pôvodne č. 22) 

Z dôvodu odstránenia pochybností v súvislosti s vplyvom novely zákona o VO1 na výnimky z povinnosti 
mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávania na zákazky hlavnej aktivity projektu, sa zo 
znenia (v poradí tretej) výnimky vypúšťajú označenia konkrétnych odsekov § 1 zákona o VO, aby bolo 
jednoznačne zrejmé, že na všetky typy zákaziek, ktoré nespadajú pod zákon o VO (v aktuálne platnom 
znení) sa vzťahuje výnimka z povinnosti mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie. 

1.4. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 25 (pôvodne č. 24) 

Z dôvodu umožnenia realizácie komplexnejších, nákladovo náročnejších projektov sa v podmienke 
poskytnutia príspevku č. 24 – Maximálna a minimálna výška príspevku vypúšťa (pri rešpektovaní 
disponibilnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy) obmedzenie výšky príspevku na projekt. 
Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 2019. 

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh 
ŽoNFP: 

2.1. Spresnenie inštrukcie k tabuľke 11 v rámci záväzného formulára ŽoNFP  

S cieľom zabezpečenia jednotného vyplnenia rozpočtu projektu vo formulári ŽoNFP bola spresnená 
inštrukcia súvisiaca s nahadzovaním jednotlivých položiek na úrovni skupín výdavkov.  

2.2. Doplnenie inštrukcie k tabuľke 12 v rámci záväzného formulára ŽoNFP  

Z dôvodu odstránenia pochybností sa rozširuje inštrukcia vzťahujúca sa k tabuľke 12 ŽoNFP v tom 
zmysle, že do tejto tabuľky sa uvádzajú aj také zákazky, ktoré nespadajú pod zákon o verejnom 
obstarávaní. 

2.3. Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku  

V nadväznosti na zmenu výzvy podľa bodu 1.1 tohto usmernenia bola do tabuľky č. 14 doplnená nová 
podmienka poskytnutia príspevku. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 
2019. 

2.4. Zmena záväzného formulára prílohy č. 5 ŽoNFP  

V nadväznosti na novelu zákona o EŠIF, ktorou sa menia podmienky pre získanie výpisu z registra 
trestov, definované v § 47a, sa mení názov prílohy č. 5 ŽoNFP z pôvodného „Udelenie súhlasu pre 
poskytnutie výpis z registra trestov“ na „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a primerane sa 
upravuje obsah tohto záväzného formulára prílohy ŽoNFP. Zároveň sa názov záväzného formulára prílohy 
č. 3 mení v celej dokumentácii výzvy. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 
2019. 

2.5. Zmena záväzného formulára prílohy č. 10 ŽoNFP  

Vo formulári (v hárku „Rozpočet projektu“) boli vykonané formálno-technické úpravy (odstránenie 
nedostatkov) pre zabezpečenie plného súladu s inštrukciou uvedenou v kapitole 3.1 Príručky pre 
žiadateľa. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 2019. 

3. Zmeny prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Zmena definície dlžníka v rámci PPP č. 3 ŽoNFP 

V nadväznosti na bod 1.1 tohto usmernenia bol primerane upravený opis tejto PPP vrátane spôsobu jej 
overenia zo strany RO. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 2019. 

                                                      
1 Predmetnou novelou sa, okrem iného, dopĺňa § 1 zákona o VO o nový odsek 14 (zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 tis. EUR), čím sa 

rozširuje zoznam zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO, 
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3.2. Zmena záväzného formulára prílohy č. 5 ŽoNFP 

V nadväznosti na bod 2.2 tohto usmernenia sa v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku upravuje 
opis podmienky poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho 
orgánu žiadateľa, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ktorá je 
prostredníctvom prílohy č. 5 ŽoNFP overovaná a zároveň sa v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh 
formulára ŽoNFP primerane upravuje inštrukcia k prílohe č. 5 ŽoNFP.  

3.3. Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku  

V nadväznosti na zmenu výzvy podľa bodu 1.1 tohto usmernenia bola doplnená nová podmienka 
poskytnutia príspevku Podmienka, že žiadateľ / partner nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania 
rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt vrátane opisu PPP a spôsobu jej overenia. Uvedená 
zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 2019. 

3.4. Doplnenie upozornenia pri PPP č. 17 (pôvodne č. 16) 

S cieľom predchádzania predkladania neoprávnených ŽoNFP a v nadväznosti na otázky potenciálnych 
žiadateľov bolo v rámci PPP č. 17 Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území bolo 
doplnené upozornenie na obmedzenú oprávnenosť územia v kontexte deliacej línie medzi Operačným 
programom Kvalita životného prostredia a Integrovaným operačným programom, v zmyslel ktorej 
budovanie prvkov zelenej infraštruktúry na územiach oprávnených v rámci RIÚS (s výnimkou 
Bratislavského samosprávneho kraja) spadá pod podporu poskytovaný z Integrovaného operačného 
programu. 

3.5. Spresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 23 (pôvodne č. 22) 

V nadväznosti na bod 1.3 tohto usmernenia sa primerane upravuje opis podmienky poskytnutia príspevku 
č. 23 (po prečíslovaní).  

3.6. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 25 (pôvodne 24) 

V nadväznosti na bod 1.4 tohto usmernenia sa primerane upravuje opis podmienky poskytnutia príspevku 
č. 25.  

3.7. Spresnenie inštrukcie pre vypracovanie prílohy č. 10 ŽoNFP 

S cieľom odstránenia nejasností boli doplnené a spresnené inštrukcie pre vypracovanie Podrobného 
rozpočtu projektu v rámci prílohy č. 10 ŽoNFP. 

3.8. Zmena lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP 

V časti 4.1 a 4.2 bola upravená lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP z dôvodu urýchlenia 
procesu schvaľovania ŽoNFP. 

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

4.1. Doplnenie príkladov neoprávnených výdavkov a formálne úpravy súvisiace so zosúladením danej 
prílohy s dokumentom Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 
OP KŽP, verzia 2.2. 

V nadväznosti na najčastejšie sa vyskytujúce typy výdavkov, zaraďované do ŽoNFP, ktoré nespĺňajú 
podmienky oprávnenosti výdavkov, bol, pre vylúčenie pochybností, rozšírený zoznam neoprávnených 
výdavkov. Uvedená úprava nepredstavuje zmenu podmienok oprávnenosti výdavkov a vzťahuje na všetky 
ŽoNFP bez ohľadu na termín ich predloženia. 
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Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav 
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto 
usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien. 
 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A ICH VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  
 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 19. novembra 2019. 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce (tak ako je uvedené v jednotlivých bodoch) sa vzťahujú na ŽoNFP 
predložené po 15. októbri 2019.  

V prípade ŽoNFP predložených po 15. októbri 2019, avšak pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, RO 
umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. RO 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 ŽoNFP je 10 
pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 


