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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 27. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 

len „Usmernenie“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy predovšetkým v súvislosti so zmenou 

legislatívy, aktualizáciou riadiacej dokumentácie a podporných dokumentov ako aj znižovaním 

administratívnej záťaže žiadateľov a partnerov žiadateľov. 

Týmto Usmernením sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre OP KŽP 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 mení výzvu spôsobom, ktorým 

nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

 Výzva; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP; 

- Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa;  

- Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie                               

(ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov. 

- Príloha č. 6 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

 Prílohy k Príručke pre žiadateľa: 

- Príloha č. 1 - Záväzné formuláre povinných príloh; 

- Príloha č. 2 - Test úplnosti ŽoNFP;  

- Príloha č. 3 - Práca s výzvou a dokumentmi k výzve. 

 Záväzné formuláre povinných príloh; 

- Príloha č. 5a (po prečíslovaní Príloha č. 2a) - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa; 

- Príloha č. 5b (po prečíslovaní Príloha č. 2b) - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa; 

- Príloha č. 11 (po prečíslovaní Príloha č. 8) - Podporná dokumentácia k oprávnenosti 

výdavkov. 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena výzvy 

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

poskytnutia príspevku, zosúladenie textov a k nim priradených poznámok pod čiarou 

v celom dokumente; 

- aktualizácia hypertextových prepojení v celom dokumente v zmysle aktualizácie 

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

1.9 s účinnosťou od 15.12.2017 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

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


 
 

 

 

- Doplnenie poznámky pod čiarou v kapitole 1.2. Dĺžka trvania výzvy na 

predkladanie ŽoNFP z dôvodu upresnenia informácie týkajúcej sa situácie 

„vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:“ 

- úprava a spresnenie textu v kapitole 1.5. Časový harmonogram konania žiadosti 

o NFP – doplnenie textu týkajúceho sa uzavretia termínu hodnotiacich kôl a taktiež 

zmena dátumov termínov hodnotiacich kôl. Dôvodom je poskytnutie konkrétnejších 

informácií pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 1.5. Časový harmonogram konania žiadosti o NFP – 

ohľadne lehôt pri vydávaní rozhodnutí o poskytnutí NFP. Dôvodom je poskytnutie 

konkrétnejších informácií pre žiadateľa;  

- 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;  

- zmena textu pod čiarou v kapitole 2.0 Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera žiadateľa. Podmienka č. 2 a 14, že 

žiadateľ/partner žiadateľa nie je dlžníkom na daniach, vedených miestne 

príslušným daňovým úradom. Dopĺňa sa upresnenie, že ide o dane, vedené miestne 

príslušným daňovým úradom z dôvodu potreby zosúladenia textu so Systémom 

riadenia EŠIF; 

- zmena textu pod čiarou v kapitole 2.0 Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera žiadateľa. Podmienka č. 8 a 20, že 

žiadateľ/partner nie je podnikom v ťažkostiach. Doplnenie subjekty územnej 

samosprávy ako možné subjekty predstavujúce podniky v ťažkostiach. Taktiež 

doplnenie poznámky pod čiarou zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- doplnenie textu v kapitole 2.0 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa/partnera žiadateľa. Podmienka č. 12 a 24, že 

žiadateľ/partner žiadateľa je/bude zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa osobitného predpisu. Dôvodom je spresnenie informácie pre 

žiadateľa, kde žiadateľ/partner žiadateľ môže byť zapísaný do registra partnerov 

verejného sektora až po schválení ŽoNFP; 

- doplnenie textu v kapitole 2.0 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa. Podmienka č. 27, že výdavky projektu sú 

oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP 

KŽP. Mení sa informácia pod čiarou, zmena verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov                     

pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.9. Ide o spresnenie informácie 

pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 2.0 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Kritéria pre výber projektov. Podmienka č. 29 - splnenie hodnotiacich kritérií. 

Ide o zosúladenie splnenia podmienky s relevantnými strategickými dokumentmi. 

Jedná sa o spresnenie informácií pre žiadateľa; 

- doplnenie textu v kapitole 2.0 Kategória podmienok poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov: Podmienka č. 33 - týkajúce sa štátnej 

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

o spresnenie informácií pre žiadateľa; 



 
 

 

 

- upresnenie textu v kapitole 2.0. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: Podmienka č. 34 - vo vzťahu k dĺžke 

realizácie projektu. Potreba pri realizácii dodržať časovú oprávnenosť výdavkov 

projektu v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 

projekty OP KŽP, verzia 1.9. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre 

žiadateľa; 

- doplnenie textu v kapitole 2.0. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: Podmienka č. 35 - že žiadateľ 

a partner žiadateľa majú vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na 

realizáciu aktivít projektu, ak relevantné vo vzťahu k realizácii aktivít projektu. 

Doplnenie náležitostí v súvislostí s vysporiadaním majetkovo-právnych vzťahov; 

- upresnenie textu v kapitole 2.0. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: Podmienka č. 37 - oprávnenosti z 

hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné 

prostredie.   Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa; 

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

príspevku a ďalšie informácie k výzve. Doplnená bola informácia ohľadne 

zásobníka projektov a k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP a k Rozhodnutiu 

o schválení žiadosti o poskytnutie NFP - v prípade prijímateľa orgánu štátnej správy, 

rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie..., poskytovateľ nevyžaduje poistenie 

majetku, obstaraného v súvislosti s realizáciou hlavných aktivít Projektu. Dôvodom je 

spresnenie informácií pre žiadateľa týkajúcich sa zeleného verejného obstarávania. 

 

2. Zmena Prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP 

- úprava celkového vzoru formulára z formálneho hľadiska.  

 

3. Zmena Prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, verzia 1.0  

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

poskytnutia príspevku a relevantných príloh, zosúladenie poznámok pod čiarou v 

celom dokumente; 

- aktualizácia a doplnenie definície pojmov a legislatívnych dokumentov v kapitole 1.2 

Definície pojmov: Zoznam platných právnych predpisov. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa vo vzťahu k elektronickému 

predkladaniu ŽoNFP;  

- doplnenie novej kapitoly 2.2 Pokyny pre vyplnenie a predloženie elektronickej 

formy formulára ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa, 
týkajúci 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 textu v kapitolách 2.3 Predloženie písomnej formy ŽoNFP                                   

a 2.4 Podmienky doručenia ŽoNFP. Dôvodom je potreba upresnenia postupu                          



 
 

 

 

pre žiadateľa pri doručovaní ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky v súlade 

so zákonom o e-Governmente v súlade s vydaným MP CKO č.28; 

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

je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa; 

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera 

žiadateľa – Podmienky č. 1 a 13, oprávnenosť právnej formy žiadateľa/partnera 

žiadateľa. Dôvodom je znižovanie administratívnej záťaže žiadateľa/partnera 

žiadateľa;   

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera 

žiadateľa –  Podmienky č. 2 a 14, že žiadateľ/partner žiadateľa nie je dlžníkom 

na daniach. Doplnenie textu v znení podmienky. Ide o formálnu úpravu zosúladenie 

s textom v  Systéme riadenia EŠIF. Úprava textu v popise podmienky a odstránenie 

povinnej prílohy potrebnej pre splnenie podmienky poskytnutia príspevku v rámci 

znižovania administratívnej záťaže žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera 

žiadateľa –  Podmienky č. 3 a 15, že žiadateľ/partner žiadateľa nie je dlžníkom 

poistného na zdravotnom poistení. Úprava textu v popise podmienky a odstránenie 

povinnej prílohy potrebnej pre splnenie podmienky poskytnutia príspevku v rámci 

znižovania administratívnej záťaže žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera 

žiadateľa – Podmienky č. 4 a 16, že žiadateľ/partner žiadateľa nie je dlžníkom 

poistného na sociálnom poistení. Dôvodom je odstránenie povinnej prílohy 

potrebnej pre splnenie podmienky poskytnutia príspevku v rámci znižovania 

administratívnej záťaže žiadateľa/partnera žiadateľa;     

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera 

žiadateľa – Podmienky č. 5 a 17, zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči 

žiadateľovi/partnerovi žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií                   

pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera 

žiadateľa – Podmienky č. 6 a 18, že žiadateľ/partner žiadateľa ani jeho 

štatutárny orgán, ani žiadny člen... Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií 

pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partner 

žiadateľa – Podmienky č. 7 a 19, že voči žiadateľovi/partnerovi žiadateľa nie je 

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

v reštrukturalizácii. Úprava textu a doplnenie Prílohy č.2a a 2b – Súhrnné čestné 

vyhlásenie žiadateľa/partnera žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partner 

žiadateľa – Podmienky č. 8 a 20, že žiadateľ/partner žiadateľa nie je podnikom v 



 
 

 

 

ťažkostiach. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera 

žiadateľa;   

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partner 

žiadateľa – Podmienky č. 9 a 21, že žiadateľ/partner žiadateľa sú finančne 

spôsobilí. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera 

žiadateľa;   

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera 

žiadateľa –  Podmienky č. 11 a 23, že žiadateľ/partner žiadateľa, ktorým je 

právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu... Úprava 

textu a odstránenie povinnej prílohy potrebnej pre splnenie podmienky poskytnutia 

príspevku z dôvodu znižovania administratívnej záťaže žiadateľa/partnera žiadateľa;     

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa/partnera 

žiadateľa – Podmienky č. 12 a 24, že žiadateľ/partner žiadateľa, je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. Dôvodom je 

spresnenie informácie pre žiadateľa, kde žiadateľ/partner žiadateľ môže byť zapísaný 

do registra partnerov verejného sektora až po schválení ŽoNFP; 

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

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť výdavkov realizácie 

projektu – Podmienka č. 27, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná 

výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP. Úprava textu 

a odstránenie informácie k elektronickému zasielaniu povinných vybraných príloh. 

Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;   

- doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť miesta realizácie projektu – 

Podmienka č. 28, že projekt je realizovaný na oprávnenom území. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;   

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

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov – Podmienka č. 29, splnenia hodnotiacich 

kritérií. Zosúladenie relevantných dokumentov potrebných pre splnenie hodnotiacich 

kritérií. Taktiež úprava textu a odstránenie informácie k elektronickému zasielaniu 

povinných vybraných príloh, keďže z dôvodu administratívneho znižovania žiadateľa 

všetky prílohy je povinné zasielať všetky prílohy elektronicky. Doplnenie textu v časti 

Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa;   

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

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov – Podmienka č. 32, že žiadateľ/partner 

žiadateľa neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Úprava 

textu a odstránenie povinnej prílohy potrebnej pre splnenie podmienky poskytnutia 

príspevku z dôvodu znižovania administratívnej záťaže žiadateľa/partnera žiadateľa;     

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

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov – Podmienka č. 33 týkajúce sa štátnej 

pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis. Dôvodom je 



 
 

 

 

zosúladenie textu; 

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

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov – Podmienka č. 34 vo vzťahu k dĺžke 

realizácie projektu. Dôvodom je zmena verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na 

aktuálne platnú verziu; 

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

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov – Podmienka č. 35, že žiadateľ a partner 

žiadateľa majú vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu 

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

k dĺžke realizácie projektu. Úprava textu a odstránenie informácie k elektronickému 

zasielaniu povinných vybraných príloh. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa;     

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

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov – Podmienka č. 37, oprávnenosti  z hľadiska 

plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Úprava textu a odstránenie informácie k elektronickému zasielaniu povinných 

vybraných príloh. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;    

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

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov – Podmienka č. 38, oprávnenosti  z hľadiska 

plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;   

- aktualizácia hyperlinku a úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia 

príspevku: Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia 

príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov – Podmienka č. 39, oprávnenosť 

z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

- doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia povinných príloh – vo všetkých 

prílohách (1 až 12). Ide o doplnenie Spôsobu predloženia predmetných príloh 

z dôvodu spresnenia informácii pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

- úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia povinných príloh – Príloha č.1 ŽoNFP: 

Splnomocnenie. Dôvodom je odstránenie prílohy/dokument potvrdzujúci právnu 

subjektivitu žiadateľa/partnera žiadateľa v zmysle znižovania administratívnej záťaže 

žiadateľa/partnera žiadateľa. Taktiež doplnenie informácii ohľadne požadovaných 

údajov, ktoré musia byť zrejmé z dokumentov potvrdzujúcich právnu subjektivitu 

žiadateľa/partnera žiadateľa v predmetných registroch.;   

- odstránenie príloh ŽoNFP v kapitole 3.1. Špecifikácia povinných príloh. Ide  

o prílohy ŽoNFP č. 2,3,4 a 12. Dôvodom je znižovanie administratívnej záťaže 

žiadateľa/partnera žiadateľa; 

- úprava a doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia povinných príloh – Príloha 

č.2a-2b ŽoNFP: Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa/partnera žiadateľa. Ide o 

zosúladenie podmienok uvedených v rámci jednotlivých podmienok s podmienkami 

uvedenými v súhrnných čestných vyhláseniach. Dôvodom je úprava textu z dôvodu 

nezrovnalosti v rámci textu riadiacej dokumentácie; 



 
 

 

 

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

Test podniku v ťažkostiach. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií                                           

pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

Ukazovatele finančnej spôsobilosti žiadateľa/partnera žiadateľa. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;  

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

Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa/partnera žiadateľa. 

Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia povinných príloh – Príloha č.8 ŽoNFP: 

Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia povinných príloh – Príloha č.9 ŽoNFP: 

Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti 

posudzovania vplyvov na ŽP. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií                                           

pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

- úprava textu v kapitole 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP týkajúca sa zmeny termínov 

hodnotiacich kôl v uvedenom príklade. Dôvodom je zmena termínov hodnotiacich kôl 

súvisiacich s dátum vyhlásenia 1. aktualizácie výzvy; 

- úprava textu v kapitole 4.2.3 Vydávanie rozhodnutí. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií  pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

- úprava doplnenie textu a prečíslovanie príloh v kapitole 5. Prílohy. Dôvodom je 

predkladanie všetkých príloh elektronicky v rámci systému ITMS 2014+.  

 

4. Zmena v prílohe č. 1  Príručky pre žiadateľa, verzia 1.0 - Záväzné formuláre povinných 

príloh:    

 Príloha č. 5a ŽoNFP (po prečíslovaní Príloha č. 2a ŽoNFP) - Súhrnné čestné 

vyhlásenie žiadateľa 

- úprava textu v prílohe. Dôvodom je odstránenie povinných príloh/potvrdení v rámci 

splnenie podmienok poskytnutia príspevku. 

 Príloha č. 5b ŽoNFP (po prečíslovaní Príloha č. 2b ŽoNFP) - Súhrnné 

čestné vyhlásenie  partnera žiadateľa 

- úprava textu v prílohe. Dôvodom je odstránenie povinných príloh/potvrdení v rámci 

splnenia podmienok poskytnutia príspevku.  

 Príloha č. 11 ŽoNFP (po prečíslovaní Príloha č. 8 ŽoNFP) - Podporná 

dokumentácia k oprávnenosti výdavkov  

- Doplnenie hárkov: „Sumarizačný rozpočet projektu (žiadateľa)“ a „Sumarizačný 

hárok projektu (partnera žiadateľa)“. Jedná sa o doplnenie informácií z dôvodu 

presnejšej administratívnej finančnej kontroly zo strany poskytovateľa. Taktiež, 

odstránenie stĺpcov: „Spôsob stanovenia výšky výdavku“; „Vecný popis výdavku a 

komentár k spôsobu stanovenia výšky výdavku“ a „Zdôvodnenie nevyhnutnosti 

výdavku”. Dôvodom je presun týchto stĺpov do novovytvorených hárkov Sumarizačný 

rozpočet žiadateľa“ a „Sumarizačný hárok partnera žiadateľa“.  



 
 

 

 

5. Zmena v prílohe č. 1  Príručky pre žiadateľa, verzia 1.0 - Záväzné formuláre povinných 

príloh:    

- odstránenie prílohy v záväzných formulároch ŽoNFP: Príloha č. 12 – Partnerská 

zmluva. Nahradenie tejto prílohy hypertextovým odkazom, vo výzve a v Príručke                   

pre žiadateľa, na webové sídlo www.op-kzp.sk, kde sa tento aktuálny vzor partnerskej 

zmluvy nachádza. 

- Odstránenie Prílohy č. 5 – Dokumenty pre finančnú spôsobilosť žiadateľa a partnera 

žiadateľa zo záväzných formulároch ŽoNFP. Vytvorenie hyperlinku s odkazom na 

www.op-kzp.sk, kde sa predmetné formuláre nachádzajú. Ide o formálnu zmenu. 

6. Zmena v prílohe č. 2  Príručky pre žiadateľa, verzia 1.0 - Test úplnosti  

- úprava textu v prílohe. Dôvodom je odstránenie vyššie uvedených povinných 

príloh/potvrdení. 

7. Zmena v prílohe č. 3 Príručky pre žiadateľa, verzia 1.0 - Práca s výzvou a dokumentmi 

k výzve 

- Formálne zmeny, úprava číslovania.  

 

8. Zmena v prílohe č. 4 výzvy - Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok/                            

o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, 

EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. 

- úprava a zjednodušenie textu pre žiadateľa. 

9.   Zmena Prílohy č. 6 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- úprava textu v Prílohe č.6a – zmena verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre 

dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.9.  Taktiež doplnenie informácii 

ohľadne jednotlivých skupín oprávnených výdavkov. Dôvodom je spresnenie 

informácii pre žiadateľa. 

 

  

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


 
 

 

 

ČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

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

Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci aktuálne 

prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy a o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia 

rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené  po zverejnení tohto 

usmernenia. 

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP SO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia 

a ktorých sa zmena podľa odseku vyššie týka, SO pre OP KŽP umožní zmeniť ŽoNFP. SO pre OP 

KŽP písomne informuje dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia 

ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými usmernením. Lehota na zmenu alebo 

doplnenie žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti 

vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 

 

   

 

 


