
 
 

 

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
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vydáva 

 
 

USMERNENIE č. 2 

 

k 

 

27. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok 

 
 
 

ZAMERANIE 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Usmernením č. 2 k 27. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„usmernenie“) Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP (ďalej aj „SO“) v súlade s ustanovením § 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 (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu 

spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

 Výzva v znení Usmernenia č.1; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č.1 - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.1; 

- Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0, v znení Usmernenia č.1; 

- Príloha č.4 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 v znení Usmernenia č.1;  

 Prílohy k Príručke pre žiadateľa, verzia 2.0, v znení Usmernenia č.1; 

- Príloha č.1 - Záväzné formuláre ŽoNFP v znení Usmernenia č.1; 

- Príloha č.2 - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa v znení Usmernenia č.1;  

- Príloha č.3 - Práca s výzvou a dokumentmi k výzve v znení Usmernenia č.1;   

V rámci záväzných formulárov (Príloha č. 1) sa mení:  

o Príloha č.2a - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa v znení Usmernenia č.1; 

o Príloha č.2b - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa v znení Usmernenia č.1; 

o Príloha č.8 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia 

č.1; 

o Doplnenie novej Prílohy č. 7 - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov; 

o Doplnenie novej Prílohy č.10a - Zoznam nehnuteľností; 

o Odstránenie Prílohy č. 4 - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa a partnera žiadateľa 

v znení Usmernenia č.1. 

 



 
 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

1. Zmena výzvy 

- úprava textu z formálneho hľadiska. Úprava textov, prečíslovanie podmienok 

poskytnutia príspevku, zosúladenie poradia podmienok a k nim priradených poznámok 

pod čiarou v celom dokumente; 

- aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 

2.2 s účinnosťou od 06.06.2019 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- spresnenie a doplnenie informácií v kapitole 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie 

ŽoNFP. Ide o formálne zmeny; 

- zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti NFP v kapitole 1.5. Časový 

harmonogram konania žiadosti o NFP v zmysle aktualizácie Systému riadenie EŠIF, 

verzia 8. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- spresnenie a doplnenie informácií v kapitole 1.5 Časový harmonogram konania 

žiadosti o NFP. Ide o informácie týkajúce sa prerušenia lehoty na vydanie Rozhodnutia; 

- spresnenie postupu krokov v kapitole 1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP. 

Spresnenie postupu podávania ŽoNFP, doplnenie z dôvodu zosúladenia textu výzvy                    

so zákonom o e-Governmente;  

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 5. Ide o spresnenie informácie  pre žiadateľa; 

- odstránenie podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 12. (Pôvodné číslovanie). Podmienka je 

odstránená v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzia 8.0; 

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 16. Ide o spresnenie informácie                 

pre žiadateľa; 

- odstránenie podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 24 (pôvodné číslovanie). 

Podmienka je odstránená  v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 8.0;              

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 24. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- úprava a doplnenie textu v kapitole 3. Overovanie podmienok poskytovania 

príspevku a ďalšie informácie k výzve v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, 

verzia 8. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;    

- úprava a doplnenie textu v kapitole 5. Prílohy výzvy OPKŽP-PO3-SC311-2017-27. 

Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa v prílohe č. 4. Ide o spresnenie informácie                

pre žiadateľa.    

  

2. Zmena Prílohy č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP  

http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

- úprava formuláru. 

 

3. Zmena Prílohy č.2 výzvy - Príručka pre žiadateľa 

- úprava textu z formálneho hľadiska. Úprava textov, prečíslovanie podmienok 

poskytnutia príspevku a relevantných príloh, zosúladenie poznámok pod čiarou                         

v celom dokumente; 

- aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 

2.2 s účinnosťou od 06.06.2019 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- doplnenie textu v kapitole 1.2 Definície pojmov. Taktiež doplnenie Zákona o registri 

partnerov verejnej správy a zákona o e-Governmente. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- doplnenie a aktualizácia textu kapitoly 2. Vypracovanie a predloženie dokumentácie 

ŽoNFP, týkajúca sa spresnenia postupu predkladania ŽoNFP elektronicky 

prostredníctvom elektronickej schránky MV SR v rámci Ústredného portálu verejnej 

správy. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- doplnenie novej kapitoly 2.1 Prístup do ITMS2014+ a e-schránky a prečíslovanie 

kapitoly 2.2 Pokyny pre vyplnenie a predloženie elektronického formulára ŽoNFP, 

týkajúcej sa spresnenia postupu predkladania ŽoNFP elektronicky prostredníctvom 

elektronickej schránky MV SR v rámci Ústredného portálu verejnej správy. Dôvodom 

je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- premenovanie názvu kapitoly, prečíslovanie a doplnenie textu v kapitole                             

2.4 Predloženie listinnej formy ŽoNFP. Dôvodom je potreba upresnenia postupu                     

pre žiadateľa pri predložení ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+,  

v prípade listinnej formy ŽoNFP a prostredníctvom elektronickej schránky v súlade                          

so zákonom o e-Governmente; 

- prečíslovanie a doplnenie textu kapitoly 2.5 Podmienky doručenia ŽoNFP. Dôvodom 

je potreba upresnenia postupu pre žiadateľa pri doručovaní ŽoNFP prostredníctvom 

verejnej časti ITMS2014+, v prípade listinnej formy ŽoNFP a prostredníctvom 

elektronickej schránky v súlade so zákonom o e-Governmente;  

- úprava textu a doplnenie novej Prílohy č. 1a ŽoNFP – Dokument preukazujúci právnu 

subjektivitu žiadateľa/partnera žiadateľa v kapitole 3. Podmienky poskytnutia 

príspevku; 

- úprava textu a doplnenie novej Prílohy č. 1a ŽoNFP – Doplnenie označenia prílohy 

Splnomocnenie v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií pre partnera žiadateľa;  

- úprava textu a doplnenie v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku. Dôvodom 

je spresnenie a doplnenie informácií pre partnera žiadateľa;  

-  prepracovanie a doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. 

Podmienky č. 1,2,3,4,5,6 a 7. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií                          

pre žiadateľa v súvislosti s overovaním splnenia podmienok cez integrácie ITMS2014+ 

s jednotlivými verejnými registrami v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, 

verzia 7;  

- prepracovanie a doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. 

Podmienka č. 8, 9 a 10. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- prepracovanie a doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. 

Podmienky č. 11. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa 

v súvislosti s overovaním splnenia podmienok cez integrácie ITMS2014+ 

s jednotlivými verejnými registrami v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, 

verzia 7;  

- odstránenie podmienky v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku - Oprávnenosť žiadateľa. Podmienka č. 12, 

týkajúca sa registrácie partnerov verejného sektora. Podmienka poskytnutia 

príspevku bola odstránená v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 7.0; 

- prepracovanie a doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku - Oprávnenosť partnera žiadateľa. 

Podmienky č. 12,13,14,15,16,17,18 a 22. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa v súvislosti s overovaním splnenia podmienok cez integrácie 

ITMS2014+ s jednotlivými verejnými registrami v zmysle aktualizácie Systému 

riadenia EŠIF, verzia 7;  

- prepracovanie a doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť partnera žiadateľa. 

Podmienka č. 19 a 20. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- odstránenie podmienky v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku - Oprávnenosť partnera žiadateľa. Podmienka 

č. 24 týkajúcej sa registrácie partnerov verejného sektora. Podmienka bola 

odstránená v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF verzia 7.0; 

- úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku - Oprávnenosť aktivít realizácie projektu. Podmienka č. 23 

a 24.  Ide o formálne zmeny; 

- aktualizácia hypertextového prepojenia v kapitole 3. Podmienky poskytnutia 

príspevku: Kategórie podmienok poskytnutia príspevku - Oprávnenosť výdavkov 

realizácie projektu. Podmienka č. 25, že výdavky projektu sú oprávnené 

a nároková výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP. Dôvodom je 

aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 

KŽP, verzia 2.2 a predloženie Prílohy č. 8 prostredníctvom ITMS2014+; 

- úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku - Kritéria pre výber projektu. Podmienka č. 27, týkajúca 

sa splnenia hodnotiacich kritérií.  Dôvodom je nahradenie Prílohy č. 4 – Ukazovatele 

finančnej situácie žiadateľa a partnera žiadateľa formulárom zverejneným na webovom 

sídle www.op-kzp.sk. Ide o spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku - Kritéria pre výber projektu. Podmienka č. 28, týkajúca 

sa splnenia výberových kritérií. Ide o spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- prepracovanie a doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov. Podmienky č. 30, týkajúca sa neporušenia 

zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre žiadateľa v súvislosti s overovaním splnenia podmienok cez 

http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

integrácie ITMS2014+ s jednotlivými verejnými registrami v zmysle aktualizácie 

Systému riadenia EŠIF, verzia 7;  

- úprava textu, doplnenie textu pod čiarou a doplnenie novej Prílohy č. 10a ŽoNFP – 

Zoznam nehnuteľností v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku - Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. 

Podmienka č. 33, týkajúca vysporiadania majetkovo-právne vzťahy a povolenia 

na realizáciu aktivít projektu, ak relevantné vo vzťahu k realizácií aktivít 

projektu.  Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre partnera žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku - Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Podmienka                  

č. 36, oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti 

dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku - Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Podmienka                   

č. 37, oprávnenosti súladu s horizontálnymi princípmi. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Dôvodom je 

spresnenie predkladania povinných príloh v súlade so zákonom o e-Governmente 

a Systémom riadenia EŠIF, verzia 7;   

- úprava textu a doplnenie prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára 

ŽoNFP: Príloha č.1a – 1b ŽoNFP: Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu/ 

Splnomocnenie. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

-  doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: Prílohy č. 2a - 

2b ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a partnera žiadateľa. Ide 

o doplnenie nasledovných podmienok: Podmienka, že údaje uvedené 

žiadateľom/partnerom žiadateľa uvedené v Prílohe č. 3 ŽoNFP sú totožné s údajmi 

uvedenými v účtovnej závierke (Oprávnenosť žiadateľa/partnera žiadateľa), 

Podmienka, že predmetom zálohu na zabezpečenie úveru nebudú 

nehnuteľnosti/hnuteľné veci nadobudnuté/zhodnotené z NFP. Uvedené sa nevzťahuje 

na prípad, ak nehnuteľnosti/hnuteľné veci nadobudnuté/zhodnotené z NFP budú 

predmetom zálohu na zabezpečenie úveru v prospech banky, ktorá poskytuje úver                    

na spolufinancovanie projektu a má s poskytovateľom podpísanú zmluvu o spolupráci 

(Oprávnenosť žiadateľa/partnera žiadateľa), Podmienka, že voči žiadateľovi/partnerovi 

žiadateľa nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné, nie je v konkurze alebo 

v reštrukturalizácii (Oprávnenosť žiadateľa/partnera žiadateľa). Doplnenie 

nasledovných čestných oznámení: - údaje uvedené v Prílohe č. 3 ŽoNFP sú totožné 

s údajmi uvedenými v účtovnej závierke k 31.12......;(žiadateľ/partner žiadateľa doplní 

rok) zverejnenej v registri účtovných závierok ...;  

 - predmetom zálohu na zabezpečenie úveru nebudú nehnuteľnosti/hnuteľné veci 

nadobudnuté/zhodnotené z NFP. Uvedené sa nevzťahuje na prípad,                                                    

ak nehnuteľnosti/hnuteľné veci nadobudnuté/zhodnotené z NFP budú ...; 

          - predložená projektová dokumentácia je úplná, je totožná s projektovou 

dokumentáciou, ktorá bola predmetom povoľovacieho konania (žiadateľ/partner 

žiadateľa); 

          - kópia ŽoNFP je zhodná s predloženým originálom ŽoNFP a elektronická forma príloh 

zasielaná cez ITMS2014+ je zhodná s tlačenou formou príloh (iba žiadateľ). Taktiež 

ide o odstránenie nasledovnej podmienky: Podmienka, že žiadateľ/partner žiadateľa 

je/bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu                       



 
 

 

 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene                     

a doplnení niektorých zákonov (Oprávnenosť žiadateľa/partnera žiadateľa). Dôvodom 

je zjednotenie textu v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 7;  

- úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: Príloha č. 3 

ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií 

pre žiadateľa; 

- úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: Príloha č. 4 

ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera žiadateľa. Dôvodom 

je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa; 

- úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: Príloha č. 5 

ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera žiadateľa. Dôvodom 

je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa; 

- úprava textu a názvu prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 7 ŽoNFP - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu/Výpisu z registra 

trestov: Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;   

- úprava textu a názvu prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 8 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. Dôvodom 

je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

- úprava textu a názvu prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 9 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia 

požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre žiadateľa;   

- úprava textu a doplnenie prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára 

ŽoNFP: Prílohy č.10a – 10b ŽoNFP – Zoznam nehnuteľností/Povolenie                                 

na realizáciu, vrátane overenej projektovej dokumentácie a doplňujúce 

informácie o projekte: Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa; 

- úprava textu a názvu prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 11 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti 

dopadu plánov a projektov na území patriace do európskej sústavy chránených 

území NATURA 2000. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;   

- doplnenie textu v kapitole 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP. Dôvodom doplnenia je 

zosúladenie dokumentu s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7; 

- doplnenie textu v kapitole 4.1 Administratívne overenie. Dôvodom doplnenia je 

zosúladenie dokumentu s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7; 

- doplnenie textu v kapitole 4.2 Odborné hodnotenie a výber ŽoNFP. Dôvodom 

doplnenia je zosúladenie dokumentu s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7. 

- úprava textu v kapitole 5. Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. Dôvodom úpravy je 

zosúladenie dokumentu z aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7; 

- doplnenie Prílohy č. 7 a 10a v kapitole 7. Prílohy. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa. 

 

4. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                  

Príloha č.2a ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa 

- prečíslovanie čestných vyhlásení z dôvodu odstránenia jedného čestného vyhlásenia; 



 
 

 

 

- odstránenie čestného vyhlásenia č.14. (Pôvodné číslovanie). Ide o úpravu formálnej 

nezrovnalosti; 

- úprava textu v čestnom vyhlásení č.15, týkajúce sa zabezpečenia financovania 

modelovania. Čestné vyhlásenie sa týka všetkých typov žiadateľov. 

 

5. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                  

Príloha č.2b ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa 

- prečíslovanie čestných vyhlásení z dôvodu odstránenia niektorých čestných vyhlásení; 

- úprava textu v čestnom vyhlásení č.15 (pôvodné číslovanie); 

- odstránenie čestného vyhlásenia č. 14, 20 a 21 (pôvodné číslovanie).   

 

6. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                  

Príloha č.4 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa a partnera žiadateľa 

 

- nahradenie Prílohy č.4 – dokumentom „Formulár pre výpočet ukazovateľov hodnotenia 

finančnej situácie žiadateľa, verzia 2.1“, zverejneným na webovom sídle                          

www.op-kzp.sk; 

- úprava Prílohy č.8 – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (úprava tabuľky 

pre výpočet Value for money). 

 

7. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                 

Doplnenie novej Prílohy č. 7 – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov. 

 

8. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                 

Príloha č.10a ŽoNFP – Zoznam nehnuteľnosti                                                          

- doplnenie novej prílohy z dôvodu prehľadnosti informácií o nehnuteľnostiach                

pre potreby kontroly zo strany poskytovateľa. 

 

9. Príloha č.2 Príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa  

- úprava textu z dôvodu zosúladenia všetkých príloh v rámci výzvy a Príručky                       

pre žiadateľa. 

 

10. Príloha č.3 Príručky pre žiadateľa – Práca  s výzvou a dokumentmi k výzve                                                     

- úprava textu, doplnenie záväzných formulárov, prečíslovanie príloh (formálne zmeny). 

 

11. Príloha č.4 výzvy – Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v zmysle čl.  

105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015  

- úprava nadpisu prílohy. Ide o zjednodušenie textu, čiže formálnu zmenu. 

 

http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle 

Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

Zmeny vykonané týmto Usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí 

účinnosti tohto Usmernenia.  

 

 

 


