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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. spresnenie dôvodov uzavretia výzvy, zmena definície nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov; 

2. spresnenie podmienky oprávnenosti z hľadiska VO z pohľadu referenčného termínu jej splnenia ako aj 

stavu, v akom má verejné obstarávanie v zmysle predmetnej podmienky byť, vrátane spresnenia spôsobu 

overovania predmetnej podmienky a príslušnej prílohy žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) – Dokumenty k VO; 

3. aktualizácia formulára ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15; 

4. spresnenie podmienok predloženia ŽoNFP v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

z poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“); 

5. spresnenie inštrukcií pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP, 
oprávnenosti výdavkov a pod., v nadväznosti na otázky predkladané potenciálnymi žiadateľmi a 

6. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy. 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu 
v súlade s § 17 ods. 6 zákona 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 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. Spresnenie dôvodov uzavretia výzvy 

V nadväznosti na potrebu doplnenia a spresnenia dôvodov vedúcich k uzavretiu výzvy sa v kapitole 
1. Formálne náležitosti v časti Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP pri Dátume uzavretia dopĺňa 
osobitný dôvod „zabezpečenie riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu“, 
zároveň sa spresňujú definície nedostatočného dopytu a predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu ako podnet pre rozhodnutie RO na uzavretie výzvy. V nadväznosti na uvedené 
bola upravená formulácia týkajúca sa uzatvárania výzvy v časti Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu. 

1.2. Spresnenie opisu postupu oznámenia plánovaného uzavretia výzvy 

Z dôvodu jednoznačnosti bol (v časti Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu) 
zjednodušený opis postupu oznámenia plánovaného uzavretia výzvy a doplnená informácia o tom, že 
spolu s dátumom plánovaného uzavretia výzvy bude zverejnená informácia aj o dôvodoch plánovaného 
uzavretia výzvy.  
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1.3. Doplnenie dôvodov prerušenia lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti 

V nadväznosti na účinnosť Metodického pokynu CKO č. 34 k posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie („EIA“) bolo do výzvy doplnené zavedenie overovania podmienky poskytnutia 
príspevku č. 29 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie koordinátorom EIA (príslušný odborný útvar 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky mimo riadiaceho orgánu), v dôsledku čoho bola 
v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP doplnená doba potrebná na posúdenie relevantných 
ŽoNFP koordinátorom EIA ako doba, ktorá sa nezapočítava do plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia 
o ŽoNFP. 

1.4. Spresnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 5 

Opis podmienky poskytnutia príspevku č. 5 - Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné 
konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii bol upravený v tom 
zmysle, že pre identifikácii subjektov, na ktoré sa táto podmienka nevzťahuje odkazuje na príslušné 
ustanovenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Uvedená úprava nie je zmenou podmienky 
poskytnutia príspevku 

1.5. Spresnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 7 

Pre jednoznačnosť bola do opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 7 - Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach doplnená informácia, že pre účely tejto výzvy sa podnikom v ťažkostiach rozumie 
aj obec v nútenej správe. Uvedená úprava nie je zmenou podmienky poskytnutia príspevku, keďže daná 
skutočnosť vyplýva priamo z inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach, na ktorú sa táto výzva odvoláva. 

1.6. Spresnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 12 

Pre jednoznačnosť bola do opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 12 - Podmienka, že žiadateľ, 
ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom 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 doplnená informácia, na aké subjekty 
sa táto podmienka v zmysle príslušného ustanovenia zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
nevzťahuje. Uvedená úprava nie je zmenou podmienky poskytnutia príspevku, keďže daná skutočnosť 
vyplýva priamo z predmetného zákona. 

1.7. Spresnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 13 

Pre jednoznačnosť bola do opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 13 - Podmienka, že žiadateľ je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu doplnená informácia 
v zátvorke „ak sa naňho táto povinnosť vzťahuje“. Uvedená úprava nie je zmenou podmienky poskytnutia 
príspevku, keďže daná povinnosť byť zapísaný v registri partnerom verejného sektora vyplýva priamo 
z príslušného zákona. 

1.8. Spresnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 24  

Z dôvodu jednoznačnosti sa pri podmienke poskytnutia príspevku č. 24 - Oprávnenosť z hľadiska súladu 
s projektovým zámerom v príslušnom akčnom pláne dopĺňa poznámka pod čiarou vysvetľujúca situácie, 
kedy akčný plán (resp. príslušná oblasť, na ktorý je ŽoNFP zameraná) neobsahuje identifikáciu 
projektových zámerov.  

1.9. Spresnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 26  

Z dôvodu jednoznačnosti sa pri podmienke poskytnutia príspevku č. 26 - Oprávnenosť z hľadiska VO na 
hlavné aktivity projektu dopĺňa osobitná poznámka pod čiarou, v zmysle ktorej stav, v ktorom má byť 
verejné obstarávanie, je potrebné chápať ako minimálny, t.j. požadovaný stav zákaziek, na ktoré sa táto 
podmienka vzťahuje, je pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk 
a ukončení revíznych postupov) alebo po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. 
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2. Zmena prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP:  

2.1. Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnym vzorom CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  

Usmernením sa aktualizuje vzor formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15. 
Samotná aktualizácia formulára nemá vplyv na vypracovania ŽoNFP žiadateľom. Aktualizácia formulára 
ŽoNFP, vzhľadom na odlišnú štruktúru, nie je zaznamenaná formou sledovania zmien. 

2.2. Úprava inštrukcie pre vyplnenie zadávanie údajov do tabuľky 12 formulára ŽoNFP 

V nadväznosti na odlišnosti v niektorých označeniach polí vo formulári ŽoNFP a verejnej časti IMTS 
2014+ ako aj nejasnosti pri vybraných poliach tabuľky č. 12 formulára ŽoNFP boli spresnené, resp. 
doplnené dodatočné inštrukcie k vypĺňaniu formulára ŽoNFP. 

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním 
ŽoNFP a úpravami opisov jednotlivých podmienok vo výzve 

V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu výzvy) uskutočnené 
formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP, a to najmä: 

- doplnenie časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na úpravy vykonané 
v Príručke pre žiadateľov; 

- spresnenie podmienok predloženia ŽoNFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF; 

- spresnenie typov právnických osôb, na ktoré sa PPP č. 5 - Podmienka, že voči žiadateľovi nie je 
vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii 
podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii nevzťahuje; 

- doplnenie upozornenia v rámci PPP č. 6 - Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči 
žiadateľovi v súlade s čl. 71 všeobecného nariadenia; 

- z popisu PPP. č. 8 – Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu bola, z dôvodu 
možnej nesprávnej interpretácie, vypustená časť týkajúca sa zabezpečenia plného financovania 
neoprávnených výdavkov, keďže tá sa netýka priamo podmienky overovanej v konaní o ŽoNFP. 
V zmysle upozornenia, ktoré je súčasťou opisu tejto PPP, je prijímateľ povinný zabezpečiť 
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie 
projektu. Pre účely konania sa však overuje spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. 
Zároveň bola z dôvodu duplicity vypustená časť týkajúca sa vyhlásenia žiadateľa v rámci Prílohy 
č. 2 – Súhrnné čestné vyhlásenie v súvislosti s nezakladaním majetku nadobudnutého z NFP. 
Uvedené je súčasťou PPP. č 28 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy 
a povolenia na realizáciu aktivít projektu. 

- v nadväznosti na znenie vyhlásenia žiadateľa (v rámci prílohy č. 2 – Súhrnné čestné vyhlásenie), 
ktorým je obec (na preukázanie splnenia PPP č. 9 Podmienka, že žiadateľ, ktorý je obcou má 
schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade 
s ustanovením § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja), bola doplnená 
inštrukcia pre žiadateľov – obce, ktorí nie sú, podľa Stavebného zákona, povinní mať vypracovanú 
územnoplánovaciu dokumentáciu; 

- do opisu PPP č. 11 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho 
orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli 
právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie, 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 bola doplnená informácia, že výpis z registra trestov nesmie byť 
starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (uvedená informácia bola pôvodne len v rámci 
inštrukcie viažucej sa k prílohe č. 6 ŽoNFP – Výpis z registra trestov). 
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- úprava opisu PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba nemá právoplatným 
rozsudkom 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 v súlade s úpravou vo výzve; 

- spresnenie definície začatia prác na projekte v rámci opisu PPP č. 16 Podmienka, že žiadateľ 
nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP v súlade s príslušnou schému štátnej pomoci; 

- z dôvodu jednoznačnosti, v nadväznosti doplnenie poznámky pod čiarou v opise PPP č. 24 vo 
výzve, bol v kapitole 3 ekvivalentne doplnený opis PPP č. 24 (ako aj inštrukcia k prílohe č. 16 
ŽoNFP v kapitole 3.1), zároveň bola doplnená informácia o spôsobe overovania splnenia tejto PPP 
zo strany RO;  

- z dôvodu jednoznačnosti, v nadväznosti na otázky žiadateľov a reakciu RO zverejnenú 
v odpovediach na často kladené otázky sa v rámci PPP č. 26 spresňuje požadovaný stav, v ktorom 
sa má verejné obstarávanie v čase predloženia ŽoNFP nachádzať. Zároveň sa spresňuje rozsah 
dokumentácie (predloženej v súvislosti s touto PPP) overovanej v rámci konania o ŽoNFP 
(dokumentácia potrebná pre overenie, že verejné obstarávanie bolo v čase predloženia ŽoNFP 
v požadovanom stave) a dokumentácie potrebnej pre finančnú kontrolu verejného obstarávania 
(kompletná dokumentácia verejného obstarávania preukazujúca celý priebeh obstarávania), ktorá 
bude vykonaná po schválení ŽoNFP pred zaslaním návrhu zmluvy o poskytnutí NFP. Vzhľadom na 
zmenu obchodných podmienok elektronického trhoviska bolo zároveň doplnené upozornenie 
poukazujúce na túto zmenu a v tej súvislosti odporúčanie pre žiadateľov na odloženie účinnosti 
zmluvy s úspešným uchádzačom, napr. na úspešný výsledok finančnej kontroly verejného 
obstarávania spresnenie opisu PPP č. 26 - Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 
v nadväznosti na doplnenie opisu podmienky vo výzve, doplnenie informácie o identifikáciu 
rozsahu dokumentácie na overenie splnenia PPP č. 26 v rámci prílohy č. 17 ŽoNFP – Dokumenty 
k VO;  

- odstránenie zrejmých nesprávnosti, formálne a štylistické úpravy v celom dokumente Príručky pre 
žiadateľa; 

- doplnenie požiadavky na predloženie príloh ŽONFP v slovenskom jazyku (resp. s prekladom 
pôvodného dokumentu) do kapitoly 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 
v nadväznosit na spresnenie podmienok predloženia ŽoNFP podľa § 19 zákona o príspevku 
z EŠIF. 

3.2. Zmena PPP č. 24 - Oprávnenosť z hľadiska súladu s projektovým zámerom v príslušnom akčnom 
pláne  

V nadväznosti na stav aktualizácie akčných plánov jednotlivých najmenej rozvinutých okresov, ako aj 
stanoviská príslušných výborov bol opis PPP č. 24 v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa a inštrukcia 
k prílohe č. 16 ŽoNFP (ktorou sa preukazuje splnenie predmetnej PPP) upravený v tom zmysle, že 
predmet predloženej ŽoNFP (vo forme projektového zámeru) musí byť zahrnutý v akčnom pláne 
príslušného najmenej rozvinutého okresu najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP v rámci administratívneho 
overenia ŽoNFP (ŽoNFP teda môže byť predložená aj pred formálnym schválením aktualizácie akčného 
plánu). Predmetná zmena sa vzťahuje na všetky (teda aj na už predložené) ŽoNFP a vzhľadom na svoj 
charakter nevyvoláva potrebu doplnenia ŽoNFP. 

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky OV: 

4.1 Spresnenie oprávnených výdavkov na stavebné práce 

V nadväznosti na otázky predložené žiadateľmi týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na výstavbu 
inžinierskych sietí (ako sú nadzemné a podzemné vedenia energií ako sú napr. prípojky vody, elektrickej 
energie, plynu, kanalizácie, telekomunikačné siete a káblové rozvody) mimo areálu príslušného 
zariadenia (podľa typu oprávnenej aktivity, na ktorú je projekt zameraný) ako aj prístupových komunikácií 
k príslušnému zariadeniu boli takéto typy oprávnených výdavkov pre jednoznačnosť bližšie 
špecifikované. 
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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 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 VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 16. augusta 2018. 

Zmeny (spresnenia) vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu 
zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté, t.j. vydané rozhodnutie o schválení alebo neschválení ŽoNFP alebo 
rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti.  

V prípade ŽoNFP predložených 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. 


