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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „výzva“) je najmä: 

1. úprava dokumentácie výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov; 

2. zmena spôsobu predkladania dokumentov k verejnému obstarávaniu; 

3. zmena opisu podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi a spôsobu jej overovania 

4. zmena spôsobu overovania podmienky, 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; 

5. vypustenie podmienky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného 

predpisu; 

6. spresnenie opisu podmienky, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP; 

7. spresnenie opisu podmienky, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na 

realizáciu aktivít projektu; 

8. aktualizácia Formulára žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) 

v nadväznosti na potrebu doplnenia informácií pre vypracovanie formulára ZoNFP v nadväznosti na zmeny 

vyplývajúce z tohto usmernenia; 

9. zmena minimálneho obsahu uznesenia obecného zastupiteľstva v rámci prílohy č. 4 ŽoNFP; 

10. vypustenie povinnosti predkladania vybraných dokumentov v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti 

zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii); 

11. spresnenie podmienok overovaných sprostredkovateľským orgánom pred uzavretím zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku;  

12. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje a 

13. vecné precizovanie, štylistické úpravy a 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. 
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ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „SyR“) bola 
v kapitole 1. Formálne náležitosti v časti Financovanie projektu upravená lehota na vydanie rozhodnutia o žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) z 35 na 70 pracovných dní. Zároveň bola 
doplnená povinnosť RO informovať žiadateľov prostredníctvom webového sídla www.op-kzp.sk a e-mailu zaslaného 
žiadateľom o dôvodoch nedodržania lehoty na vydanie rozhodnutí o ŽonPF. Uvedená zmena nemá vplyv na 
vypracovanie a predloženie ŽoNFP žiadateľom. 

1.2. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 6 - Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

Podmienka poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 6 sa mení v tom zmysle, že voči žiadateľovi nesmú byť vedené 
exekúcie, ani vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorého predmetom je nútený výkon povinnosti 
zaplatiť peňažnú sumu, a to v celkovej súhrnnej výške istiny za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony 
rozhodnutia vyššej ako 1% nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) požadovaného žiadateľom v podanej 
ŽoNFP. Zároveň voči žiadateľovi nesmie byť vedený tiež výkon rozhodnutia na plnenie inej povinnosti, ktorá nespočíva 
v zaplatení peňažnej sumy, pokiaľ táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý 
je predmetom podanej ŽoNFP žiadateľa. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

1.3. Vypustenie PPP č. 13 - Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu 

V nadväznosti na aktualizáciu SyR bola vypustená PPP č. 13. Overovanie skutočnosti, či žiadateľ (ak relevantné) je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora prebieha v rámci overovania podmienok pre uzavretie zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“), po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP. 
PPP nasledujúce po vypustenej PPP boli prečíslované. Číselné označenia PPP sú ďalej usmernení uvádzané už po ich 
prečíslovaní. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

1.4. Spresnenie opisu PPP č. 15 - Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP 

V záujme eliminácie nesprávnej interpretácie naplnenia podmienky stimulačného účinku v zmysle čl. 6 ods. 2 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy, bol vo výzve spresnený opis PPP č. 15. Uvedená úprava nie je zmenou PPP a vzťahuje sa rovnako na 
všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy bez ohľadu na termín ich predloženia. 

1.5. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v poznámke pod čiarou č. 32 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti 
výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) z 1.8 na 2.1. 
Zároveň sa v stručnom popise PPP č. 16 upravuje hypertextové prepojenie na Príručku k oprávnenosti výdavkov tak, 
aby odkazovalo na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu Príručka 
k oprávnenosti výdavkov. 

1.6. Zmena PPP č. 17 – Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

Usmernením sa povinnosť zohľadnenia potenciálnych čistých príjmov pri určení oprávnených výdavkov vzťahuje na 
všetky ŽoNFP bez ohľadu na výšku celkových oprávnených výdavkov pred odpočítaním čistých príjmov. Uvedená 
zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

1.7. Zmena PPP č. 27 - Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu 
aktivít projektu 

Usmernením sa v PPP č. 27 upravuje moment, ku ktorému nesmú byť veci (ktoré majú byť v rámci projektu predmetom 
zhodnotenia a nehnuteľnosti, ktoré budú nadobudnuté) zaťažené záložným právom. V nadväznosti na uvedené sa 
upravuje aj moment, kedy sú príslušné časti tejto PPP overovaná. Bližšia úprava je uvedené v Príručke pre žiadateľa. 
Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

http://www.op-kzp.sk/
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2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh 
ŽoNFP: 

2.1. Úprava formulára ŽoNFP v nadväznosti na zmenu štruktúry rozpočtu projektu v tabuľke č. 11 

V nadväznosti na zmenu evidencie rozpočtu projektu (na úroveň podpoložiek) vo formuláre ŽoNFP vypracovanom 
prostredníctvom ITMS2014+ bola upravená tabuľka 11A. Uvedená úprava predstavuje zosúdadenie prostredia 
ITMS2014+ s formulárom ŽoNFP, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 ŽoNFP. Z hľadiska podmienok výzvy je uvedená 
zmena formálna a vyplýva z úpravy systému ITMS2014+. 

2.2. Doplnenie informácií o zákazkách zadávaných prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému  

V tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP sa v časti Názov VO dopĺňa požiadavka uviesť, v prípade, že ide o zákazku 
realizovanú prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému identifikátor zákazky, resp. číslo zmluvy. Uvedená 
zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

2.3. Zmena príloh ŽoNFP k PPP č. 11 

V nadväznosti na zmenu spôsobu preukazovania splnenia PPP č. 11 (predložením výpisu z registra trestov alebo 
priamym overením RO na základe integračnej funkcie ITMS 2014+) bola v tabuľke č. 14 formulára ŽoNFP vypustená 
príloha č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a k prílohe č. 6 ŽoNFP bolo doplnené Udelenie súhlasu pre 
poskytnutie výpisu z registra trestov. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

2.4. Vypustenie PPP č. 13 

V nadväznosti v nadväznosti na vypustenie PPP č. 13 (v zmysle bodu 1.3 usmernenia) bola predmetná PPP vypustená 
aj z tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

2.5. Zmena názvu prílohy č. 16 ŽoNFP 

V nadväznosti na novelu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v zmysle ktorej stanoviská (ktoré žiadatelia predkladajú v rámci prílohy č. 16 ŽoNFP) vydáva výbor 
najmenej rozvinutého okresu, a nie rada, bol formálne upravený názov prílohy v jej záväznom formulári, ako aj 
v ostatných častiach dokumentácie výzvy. Táto formálna zmena označenia prílohy nemá vplyv na preukazovanie 
splnenia PPP. 

2.6. Zmena spôsobu predkladania dokumentácie k VO 

Dokumentácia k VO je vkladaná do systému ITMS2014+ do časti pre evidenciu VO k príslušnej zákazke. V nadväznosti 
na uvedené sa z tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP vypúšťa príloha č. 17 ŽoNFP. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP 
predložené po 17. decembri 2018. 

2.7. Úprava formulára prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa 

Vo formulári bola upravená inštrukcia opisujúca spôsob práce s formulárom. Inštrukcie týkajúce sa jednotlivých vyhlásení 
a informácie o tom, kedy žiadateľ dané vyhlásenie zahrnie, resp. vypustí z formulára. Informácia o tom, aké údaje a za 
akých okolností do jednotlivých polí má vkladať, boli presunuté do osobitného stĺpca k príslušným vyhláseniam. Zároveň 
boli primerane upravené, resp. vypustené vybrané vyhlásenia v nadväznosti na zmeny opisov príslušných PPP. 
Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

2.8. Doplnenie nového záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra 
trestov 

V nadväznosti na zmenu spôsobu overovania splnenia PPP č. 11 bol do prílohy č. 1 výzvy doplnený záväzný formulár 
pre udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 
17. decembri 2018. 

2.9. Doplnenie nového záväzného formulára v rámci prílohy č.11 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce vysporiadanie 
majetkovo-právnych vzťahov 

V nadväznosti na vypustenie povinnosti predkladania výpisov z listov vlastníctva (v súlade so zákonom o byrokracii) bol 
do prílohy č. 11 ŽoNFP doplnený nový formulár – zoznam nehnuteľností, v ktorom žiadateľ identifikuje všetky 
nehnuteľnosti, ku ktorým je v zmysle PPP č. 27 preukázať vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov. Uvedená zmena 
sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 
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2.10. Formálna úprava formulára prílohy č. 16 ŽoNFP – Stanovisko výboru pre najmenej rozvinutý okres 

Vo formulári stanoviska výboru boli vykonané formálne úpravy (zmena názvu v záhlaví a označenie zdrojovej časti 
formulára ŽoNFP, z ktorej má žiadateľ čerpať pri zasielaní podkladov pre účely vydania stanoviska. Uvedená úprava je 
formálna a prípadné predloženie formulára v pôvodnom znení (pred vydaním tohto usmernenia) nie je považované za 
nedostatok v rámci administratívnej kontroly ŽoNFP. 

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

3.1. Formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP 

V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli 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 
žiadateľa; 

- rozšírenie možností overovania vybraných PPP prostredníctvom integračných funkcií ITMS2014+; 

- spresnenie opisu PPP č. 15 v nadväznosti na úpravu vo výzve (bod 1.4 v tomto usmernení) a doplnenie 
upozornenia v rámci PPP č. 15 (na elimináciu úkonov, ktorými môže dôjsť k nesplneniu stimulačného účinku 
pomoci)a opisu PPP č. 26 (s odporúčaným nastavením účinnosti zmlúv s dodávateľmi za účelom naplnenia 
stimulačného účinku); 

- spresnenie požiadaviek na stavebné povolenie (v rámci opisu prílohy č. 12 ŽoNFP), ktoré má byť vydané na 
žiadateľa; 

- formálne rozdelenie typov rozhodnutí (v kapitole 4.2.3 Príručky pre žiadateľa), ktoré RO vydáva v rámci 
konania o ŽoNFP a doplnenie podmienky vo výroku rozhodnutia o schválení ŽoNFP vo vzťahu k overeniu 
existencie záložného práva na nehnuteľnostiach, ktoré majú byť zhodnotené v rámci projektu; 

- doplnenie opisu postupov v súvislosti s uzatváraním zmluvy o NFP v kapitole 5. 

3.2. Zmena v časti 2.2 Vypracovanie a predloženie dokumentácie ŽoNFP 

Vzhľadom na povinné predkladanie dokumentácie verejného obstarávania do systému ITMS 2014+ v časti pre evidenciu 
VO, bola v primeranej miere upravená informácia o spôsobe predkladania ŽoNFP v časti2.2 Vypracovanie a predloženie 
dokumentácie ŽoNFP. Táto zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

3.3. Zmena PPP č. 6  

Z dôvodu lepšieho overenia splnenia PPP č. 6 sa zavádza osobitné overenie splnenia tejto PPP  prostredníctvom 
informácií v centrálnom registri exekúcií. Zároveň je popis uvedenej PPP upravený tak, že voči žiadateľovi nesmú byť 
vedené exekúcie, ani vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorého predmetom je nútený výkon 
povinnosti zaplatiť peňažnú sumu, a to v celkovej súhrnnej výške istiny za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné 
výkony rozhodnutia vyššej ako 1% NFP požadovaného žiadateľom v podanej ŽoNFP. Zároveň bolo v rámci PPP 
doplnené, že voči žiadateľovi nesmie byť vedený tiež výkon rozhodnutia na plnenie inej povinnosti, ktorá nespočíva 
v zaplatení peňažnej sumy, pokiaľ táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý 
je predmetom podanej ŽoNFP žiadateľa. Táto zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

3.4. Doplnenie opisu PPP č. 7 (vrátane opisu prílohy č. 3 ŽoNFP) a spôsobu overovania jej splnenia 

V opise PPP č. 7 sa dopĺňa požiadavka na predloženie elektronickej verzie poslednej (v prípade, ž účtuje v systéme 
jednoduchého účtovníctva, tak dvoch)schválenej účtovnej závierky (v rámci prílohy č. 3 ŽoNFP) v prípade, že nie je 
verejne dostupná v registri účtovných závierok. V nadväznosti na uvedené bol primerane doplnený aj opis prílohy č. 3 
ŽoNFP. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

3.5. Overovanie PPP. č. 11 na základe výpisu z registra trestov bez ohľadu na právnu formu žiadateľa 

Z PPP č. 11 sa odstraňuje výnimka pre žiadateľov, ktorými sú obce z povinnosti predkladať v rámci prílohy č. 6 ŽoNFP 
výpis z registra trestov. V nadväznosti na uvedené sa z prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie vypúšťa 
príslušná časť čestného vyhlásenia (relevantná výlučne pre obce), ktorou sa overovalo splnenie PPP č. 11. 
V nadväznosti na zavedenie overovania tejto PPP bola doplnená nová prílohy č. 6 ŽoNFP – Udelenie súhlasu pre 
poskytnutie výpisu z registra trestov. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 
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3.6. Vypustenie PPP č. 13  

V nadväznosti na vypustenie PPP č. 13 (v zmysle bodu 1.3 usmernenia) bola predmetná PPP vypustená aj z Príručky 
pre žiadateľa. Zároveň bol primeraným spôsobom upravený postup pri overovaní splnenia podmienok pre uzatváranie 
zmluvy o NFP (v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa), v rámci ktorého sprostredkovateľský orgán (ak relevantné) overuje, či 
je žiadateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 
17. decembri 2018. 

3.7. Spresnenie opisu PPP č. 15 

V nadväznosti na spresnenie opisu PPP č. 15 (v zmysle bodu 1.4 usmernenia) bol primerane upravený opis tejto PPP aj 
v Príručke pre žiadateľa, zároveň bolo doplnené upozornenie pre žiadateľov súvisiace preukázaním stimulačného účinku 
pomoci v zmysle príslušnej schémy štátnej pomoci. Uvedená úprava nie je zmenou PPP a vzťahuje sa rovnako na 
všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy bez ohľadu na termín ich predloženia. 

3.8. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Usmernením sa v popise PPP č. 16 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 
z 1.8 na 2.1. Zároveň sa v popise PPP č. 16, 17 a 19 upravuje hypertextové prepojenie na Príručku k oprávnenosti 
výdavkov tak, aby odkazovalo na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu 
Príručka k oprávnenosti výdavkov. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

3.1. Zmena PPP č. 17  

V nadväznosti na zmenu opisu PPP č. 17 (v zmysle bodu 1.6 usmernenia) bol opis predmetnej PPP v Príručke pre 
žiadateľa upravený tak, že povinnosť zohľadnenia čistých príjmov (prostredníctvom finančnej analýzy alebo paušálnej 
sadzby) sa týka všetkých ŽoNFP bez ohľadu na výšku oprávnených výdavkov. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP 
predložené po 17. decembri 2018. 

3.9. Úprava opisu PPP č. 25 

V opise PPP č. 25 sa upravuje znenie čestného vyhlásenia, ktorým žiadateľom deklaruje, že vo vzťahu k všetkým 
zákazkám hlavnej aktivity projektu, ktoré neboli ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom, lehota na 
podanie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) a f) zákona o VO márne uplynula pre všetky dotknuté subjekty (okrem 
úspešného uchádzača) pred predložením ŽoNFP14, resp. prípadné revízne postupy boli riadne ukončené pred 
predložením ŽoNFP. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

Zároveň bolo v opise PPP spresnené (v nadväznosti na odpoveď zverejnenú v často kladených otázkach), že márne 
uplynutie lehoty na podanie námietok sa (v súvislosti s preukázaním splnenia tejto PPP) sa nevzťahuje na úspešného 
uchádzača. Uvedená úprava nie je zmenou PPP a vzťahuje sa rovnako na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy 
bez ohľadu na termín ich predloženia. 

3.10. Zmena spôsobu predkladania Dokumentov k VO 

S cieľom zjednotenia predkladania dokumentácie k VO pre účely konania o ŽoNFP a eliminácie duplicitného 
predkladania príslušnej dokumentácie bude dokumentácia k VO vkladaná výlučne v elektronickej forme do systému 
ITMS2014+ do časti pre evidenciu VO k príslušnej zákazke. V nadväznosti na uvedené bol rozsah a postup predkladania 
dokumentácie k VO vložený do osobitnej kapitoly 3.2 Príručky pre žiadateľa s cieľom jednoznačne odlíšiť dokumentáciu 
VO od príloh ŽoNFP, ktorých náležitosti sú popísané v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa. Uvedená zmena sa vzťahuje 
na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

3.11. Zmena PPP č. 27 

Zmenou opisu PPP č. 27 sa rozširuje možnosť využitia NFP na zhodnotenie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky 
(napr. v správe Slovenského pozemkového fondu) s cieľom rozšírenia možností žiadateľov realizovať oprávnené 
projekty v prípadoch, ak dotknutá existujúca infraštruktúra nie je vo vlastníctve žiadateľa, ale vo vlastníctve Slovenskej 
republiky. Zároveň sa upravuje rozsah vecí (zhodnocovaných v rámci projektu), na ktorých nesmie viaznuť záložné právo 
a moment (k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP), kedy na dotknutých veciach nesmie viaznuť záložné právo 
a v nadväznosti na uvedené sa upravuje aj postup overenia tejto podmienky. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP 
predložené po 17. decembri 2018. 

                                                      
14 Lehota na podanie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) a f) zákona o VO pre všetky dotknuté subjekty musí márne uplynúť, resp. 

prípadné revízne postupy musia byť ukončené najneskôr deň pred predložením ŽoNFP. 
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3.12. Zmena spôsobu preukazovania a overovania splnenia PPP č. 27 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, žiadateľ nie je povinný na účely preukázania 
vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v rámci PPP č. 27 predkladať výpis z LV (a to ani v elektronickej podobe), 
s výnimkou, kedy RO z technických dôvodov nemôže bezodkladne získať výpisy z LV. V takomto prípade RO vyzve 
žiadateľa na predloženie príslušného výpisu z LV. RO overí výpisy z LV na základe žiadateľom predloženého zoznamu 
nehnuteľností (v rámci prílohy č. 11 ŽoNFP) priamo, prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+ alebo 
prostredníctvom údajov získaných z informačného systému katastra nehnuteľností alebo www.oversi.gov.sk. Uvedená 
zmena (povinnosť predkladania zoznamu nehnuteľností) sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 
Upustenie od predkladania výpisov z LV pri predložení ŽoNFP, resp. doplnení chýbajúcich náležitostí v rámci 
administratívnej kontroly, a spôsob overovania LV sa viaže na nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, teda 
1. september 2018. 

3.13. Doplnenie opisu PPP č. 32 

Opis PPP č. 32 bol doplnený o informáciu, ako RO pristupuje k späťvzatiu ŽoNFP (s rovnakým predmetom projektu) 
z pohľadu naplnenia tejto PPP. Uvedená úprava nie je zmenou PPP a vzťahuje sa rovnako na všetky ŽoNFP predložené 
v rámci tejto výzvy bez ohľadu na termín ich predloženia. 

3.14. Zmena opisu prílohy č. 4 ŽoNFP 

Zmenou opisu prílohy č. 4 ŽoNFP (týka sa výlučne žiadateľov, ktorými sú obce) sa zužujú minimálne požiadavky na 
obsah uznesenia obecného zastupiteľstva na záväzok zabezpečenia spolufinancovania projektu (vypúšťa sa požiadavka 
na schválenie predloženia ŽoNFP). Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

3.15. Zmena opisu prílohy č. 6 ŽoNFP 

V nadväznosti na zavedenie overovania splnenia PPP č. 11 prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ bol opis 
prílohy č. 6 ŽoNFP rozšírený o Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov a informácie, aký dokument je 
žiadateľ v jednotlivých prípadoch povinný predložiť. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 
17. decembri 2018. 

3.16. Zmena opisu prílohy č. 9 ŽoNFP 

V nadväznosti na zmeny PPP č. 17 (v zmysle bodu 1.6 usmernenia) bol upravený opis prílohy č. 9 ŽoNFP. Uvedená 
zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

Zároveň boli do opisu doplnené odkazy na použitie príslušnej tabuľky (v rámci prílohy č. 9 ŽoNFP), v prípade, že žiadateľ 
uplatní zohľadnenie čistých príjmov prostredníctvom paušálnej sadzby. Uvedená zmena je formálna, keďže táto možnosť 
vyplývala z opisu PPP č. 17 aj pred vydaním tohto usmernenia. 

3.17. Aktualizácia formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa 

V nadväznosti na aktualizáciu formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa bol v kapitole 
3.1 Príručky pre žiadateľa, v časti obsahujúcej inštrukcie k vypracovaniu a predloženiu prílohy č. 10 ŽoNFP - 
Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa aktualizovaný hypertextový odkaz na aktuálnu verziu 2.0 
predmetného formulára. Zároveň bola doplnená informácia o overení správnosti údajov v prílohe č. 10 prostredníctvom 
údajov z prílohy č. 3 ŽoNFP (v prípade, že príslušná účtovná závierka nie je zverejnená vo verejnej časti registra 
účtovných závierok. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

3.18. Aktualizácia opisu prílohy č. 11 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov 

V nadväznosti na vypustenie povinnosti predkladania výpisov z listov vlastníctva (v súlade so zákonom o byrokracii) bol 
upravený opis prílohy č. 11 ŽoNFP. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

3.19. Doplnenie opisu prílohy č. 12 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie 

Pre jednoznačnosť bol opis prílohy č. 12 ŽoNFP doplnený o informáciu, ako má žiadateľ postupovať, resp. ako doklady 
je potrebné predložiť v prípade, že stavebné povolenie nie je vydané na žiadateľa. Uvedená zmena nie je zmenou PPP. 
Cieľom doplnenia je predchádzať prípadným nedostatkom pri preukazovaní splnenia PPP č. 27 

3.20. Úprava kapitoly 4.2.3 – Vydávanie rozhodnutí a doplnenie postupov pri uzatváraní zmluvy o NFP v kapitole 5 

V nadväznosti na vypustenie PPP č. 13 ako aj zmeny v PPP č. 27 boli upravené a bližšie popísané podmienky uvádzané 
vo výroku rozhodnutia o schválení ŽoNFP a zároveň bol doplnený opis podmienok overovaných sprostredkovateľským 
orgánom pred uzavretím zmluvy o NFP so žiadateľom. Uvedená zmena je pre žiadateľa informatívna a nemá priamy 
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vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP.  

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov: 

4.1. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Aktualizáciami Príručky k oprávnenosti výdavkov (vo verzii 1.9 až 2.1) došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou 
1.8, ktoré majú vplyv na stanovenie výšky niektorých typov oprávnených výdavkov (úprava finančných limitov pre zdové 
výdavky). Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladeniu s podmienkami definovanými v Príručke k oprávnenosti výdavkov, 
verzia 2.1. V nadväznosti na uvedené sa upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti 
výdavkov z 1.8 na 2.1. Zároveň sa upravuje hypertextové prepojenie na Príručku k oprávnenosti výdavkov tak, aby 
odkazovalo na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu Príručka 
k oprávnenosti výdavkov. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 17. decembri 2018. 

4.2. Spresnenie opisu vybraných oprávnených a neoprávnených výdavkov 

S cieľom predchádzania nesprávneho zahrnutia oprávnených výdavkov do podrobných rozpočtov projektov boli 
spresnené opisy vybraných typov najčastejšie sa vyskytujúcich oprávnených výdavkov uvedených v Zoznamoch 
oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov v Zoznamoch neoprávnených výdavkov,  

 

 
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 1. februára 2019. 

Účinnosť jednotlivých zmien vyplývajúcich z tohto usmernenia na ŽoNFP je uvedený pri každej zmene. 
Zmeny, ktoré majú vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP, sa spravidla vzťahujú na ŽoNFP predložené 
po 17. decembri 2018.  

V prípade ŽoNFP predložených po 17. decembri 2018, 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. 


