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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 36. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom                 
OPKZP-PO4-SC411-2017-36 (ďalej len „usmernenie“) je:  

1. doplnenie preddefinovaného vyhlásenia prílohy č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa;   

2. zosúladenie formulára/prílohy uvedeného v rámci popisu časti Upozornenia prílohy č. 10 Príručky pre 

žiadateľa, na základe ktorej žiadateľ vyhlasuje, že projektová dokumentácie predložená ako príloha 

ŽoNFP je zhodná s projektovou dokumentáciou, ktorá bola schválená v rámci príslušného 

povoľovacieho konania; 

3. zosúladenie prílohy č. 11 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu s Príručkou pre žiadateľa; 

4. spresnenie znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma a č. 22 Podmienky týkajúce sa 

štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis v rámci Výzvy a Príručky pre 

žiadateľa; 

5. doplnenie spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma; 

6. spresnenie inštrukcií pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s dĺžkou trvania výzvy na predkladanie 

ŽoNFP; 

7. odstránenie zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy; 

8. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a 

úpravy uvedené vyššie. 

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného 
prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) 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 mení výzvu 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 v znení Usmernenia č. 1; 

3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1; 

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

5. príloha č. 11 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu; 

6. príloha č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa v znení Usmernenia č. 1. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmena výzvy 

1.1 Spresnenie znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma a č. 22 Podmienky 

týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis. 

Dôvodom je doplnenie a spresnenie informácií pre žiadateľa. 

 

1.2 Spresnenie inštrukcií pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s dĺžkou trvania výzvy na 

predkladanie ŽoNFP. 

Dôvodom je doplnenie a spresnenie informácií pre žiadateľa. 

 

1.3 Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy. 

Dôvodom je doplnenie a spresnenie informácií pre žiadateľa. 



2. Zmena prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

2.1 Zmena rozsahu povinných príloh ŽoNFP pre overenie podmienky poskytnutia príspevku č. 15 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu (doplnenie prílohy č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné 

vyhlásenie žiadateľa – ak relevantné). 

Zosúladenie časti 14 formulára ŽoNFP Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP k podmienke 

poskytnutia príspevku č. 15 s Príručkou pre žiadateľa. 

 

2.2 Zmena rozsahu povinnej prílohy ŽoNFP pre overenie podmienky poskytnutia príspevku č. 1 

Právna forma (úprava rozsahu prílohy č. 1 ŽoNFP - Dokument preukazujúci právnu formu 

žiadateľa a Plnomocenstvo). 

Úprava rozsahu prílohy č. 1 ŽoNFP - Dokument preukazujúci právnu formu žiadateľa a Plnomocenstvo 

v nadväznosti na spresnenie znenia a doplnenie spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia 

príspevku č. 1 Právna forma. 

 

3. Zmena prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa  

3.1 Úprava spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka 

oprávnenosti aktivít projektu. 

V nadväznosti na doplnenie preddefinovaného vyhlásenia Súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa v 

znení „Poskytnutie pomoci nebude viesť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v 

rámci EÚ (relevantné pre veľké podniky)“ bol doplnený spôsob preukazovania splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku. Žiadateľ, ktorým je veľký podnik, predkladá za účelom posúdenia splnenia tejto 

podmienky poskytnutia príspevku aj prílohu č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa. 

 

3.2 Doplnenie podmienky poskytnutia príspevku do znenia textu Príručky pre žiadateľa v časti 

Príloha č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa. 

Vzhľadom na úpravu spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka 

oprávnenosti aktivít projektu bola táto podmienka doplnená do znenia textu Príručky pre žiadateľa v časti 

Príloha č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa. 

 

3.3 Úprava znenia textu Príručky pre žiadateľa v časti Príloha č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné 

vyhlásenie žiadateľa. 

Vzhľadom na úpravu spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 11 v súvislosti 

s Usmernením č. 1 bola táto podmienka odstránená zo znenia textu Príručky pre žiadateľa v časti 

Príloha č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa. 

 

3.4 Zosúladenie formulára/prílohy uvedeného v rámci popisu časti Upozornenia prílohy č. 10 

Príručky pre žiadateľa, na základe ktorej žiadateľ vyhlasuje, že projektová dokumentácia 

predložená ako príloha ŽoNFP je zhodná s projektovou dokumentáciou, ktorá bola schválená v 

rámci príslušného povoľovacieho konania s ostatnými dokumentmi výzvy.  

 

3.5 Spresnenie znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma a č. 22 Podmienky 

týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis. 

Dôvodom je doplnenie a spresnenie informácií pre žiadateľa. 

 

3.6 Úprava znenia textu Príručky pre žiadateľa v časti Príloha č. 1 ŽoNFP - Dokument 

preukazujúci právnu formu žiadateľa a Plnomocenstvo. 

Dôvodom je doplnenie spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma. 



3.7 Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v 

nadväznosti na precizovanie výzvy. 

Dôvodom je doplnenie a spresnenie informácií pre žiadateľa. 

 

4. Zmena prílohy č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

Upravuje sa znenie poznámky pod čiarou č. 2 v rozsahu odstránenia zrejmej nesprávnosti tak, aby text 

odvolával žiadateľa na správnu verziu Prílohy č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 

orientované projekty OP KŽP – Finančné a percentuálne limity. 

 

5. Zmena prílohy č. 11 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu 

5.1 Upravuje sa znenie roletového menu v časti Spôsob stanovenia výšky výdavku v rozsahu 

odstránenia zrejmej nesprávnosti, nakoľko v treťom spôsobe stanovenia výšky výdavku bolo nesprávne 

uvedené číslo prílohy ŽoNFP – Projektová dokumentácia. 

 

5.2 Zosúladenie prílohy č. 11 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu s Príručkou pre žiadateľa. 

Upravujú sa znenia roletového menu k jednotlivým položkám v časti Spôsob stanovenia výšky výdavku 

v rozsahu zosúladenia prílohy č. 11 s Príručkou pre žiadateľa. 

 

6. Zmena prílohy č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa 

V nadväznosti na časť znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka oprávnenosti aktivít 

projektu, že „V prípade poskytnutia pomoci veľkým podnikom je potrebné zabezpečiť, aby finančný 

príspevok z EŠIF neviedol k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ“, bolo 

doplnené preddefinované vyhlásenie Súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa v znení „Poskytnutie 

pomoci nebude viesť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ (relevantné 

pre veľké podniky).“ 

 
Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení, ako aj vo forme so sledovaním vykonaných zmien na 
webovom sídle RO pre OP KŽP www.op-kzp.sk. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 06.06.2018.  

Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto 
usmernenia. 

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

