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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 4 k 29. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 23 – Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity, 

2. doplnenie informácie (v rámci osobitnej prílohy Príručky pre žiadateľa) v nadväznosti na upozornenia na 
deliacu líniu medzi Operačným programom Kvalita životného prostredia a Integrovaným regionálnym 
operačným programom z hľadiska podporovaného o vymedzení územia, ktoré je pri podaktivite Podpora 
prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni tejto výzvy neoprávnené, 

3. formálne a 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 vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh ŽoNFP 

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

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Zmena podmienky poskytnutie príspevku (ďalej len „PPP“) č. 23 PPP 

S cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru pre žiadateľov na dôkladnú prípravu verejného 
obstarávania sa mení termín, do ktorého je žiadateľ povinný (v zmysle opisu PPP Oprávnenosť z hľadiska 
VO na hlavné aktivity projektu) mať vyhlásené verejné obstarávania na všetky zákazky hlavných aktivít 
projektu, a to zo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„ŽoNFP“) na deň doplnenia ŽoNFP v rámci administratívneho overovania ŽoNFP. 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. Doplnenie inštrukcie k tabuľke 1  záväzného formulára ŽoNFP  

Z dôvodu umožnenia overovania bezúhonnosti fyzickej osoby, oprávnenej konať v mene žiadateľa (PPP 
č. 10) prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+ bola doplnená inštrukcia pre žiadateľa na 
doplnenie osoby splnomocnenej konať v mene žiadateľa do štatutárneho orgánu žiadateľa v evidencii 
ITMS 2014+. Uvedené nie je zmenou žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, doplnenie inštrukcie 
dáva žiadateľovi návod, ako pri splnení určitých podmienok môže preukazovať bezúhonnosť fyzickej 
osoby v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 10 bez potreby predloženia výpisu z registra trestov aj 
v prípade osoby, ktorá nie je členom štatutárneho orgánu žiadateľa.  
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3. Zmeny prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Zmena definície dlžníka v rámci PPP č. 23 ŽoNFP 

V nadväznosti na bod 1.1 tohto usmernenia bol primerane upravený opis tejto PPP. Uvedená zmena sa 
vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. októbri 2019. 

3.2. Doplnenie osobitnej prílohy k Príručke pre žiadateľa 

Do opisu PPP č. 17 - Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území bol do upozornenia na 
deliacu líniu medzi Operačným programom Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) 
a Integrovaným regionálnym operačným programom (vymedzujúcu oprávnenosť územia pri podpore 
zameranej na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry) doplnený odkaz na novovloženú prílohu, ktorá 
identifikuje územia, na ktorých je podpora budovania prvkov zelenej infraštruktúry v rámci OP KŽP 
neoprávnená. Zároveň sa v zmysle uvedeného dopĺňa osobitná príloha Príručky pre žiadateľa. Uvedené 
doplnenie nepredstavuje zmenu podmienok poskytnutia príspevku a oprávnenosť miesta realizácie 
projektu sa vzťahuje na všetkých žiadateľov rovnako, bez ohľadu na termín predloženia ich ŽoNFP 
v rámci tejto výzvy. 

 
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 13. decembra 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. 


