Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
vydáva

USMERNENIE č. 3
k
18. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
Zameranie
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Špecifický cieľ
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Dátum vydania usmernenia č. 3: 27. 06. 2018
Dátum účinnosti usmernenia č. 3: 27. 06. 2018

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 3 k 18. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
1. spresnenie dôvodov uzavretia výzvy a zmeny definícií pre predpoklad vyčerpania finančných
prostriedkov a nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov;
2. aktualizácia výzvy na základe vydania Metodického pokynu č. 34 k posudzovaniu vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie („EIA“) v súvislosti s overovaním podmienky poskytnutia príspevku
„Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie“;
3. Spresnenie alebo formálna úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku;
4. úprava prílohy č. 2 výzvy Príručka pre žiadateľa v nadväznosti na novelu zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon);
5. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
6. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy
a úpravy uvedené vyššie.
Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení
výzvu 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 spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej
zmene podmienok poskytnutia príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1. výzva v znení Usmernenia č. 2,
2. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy:
1.1. Spresnenie dôvodov uzavretia výzvy, zmena definície nedostatočného dopytu zo strany
žiadateľov
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;
1.2. Spresnenie podmienky poskytnutia príspevku (PPP) č. 8 a č.11 a formálna úprava textu v rámci
PPP č. 14 a 17
V PPP bolo spresnené preukázania predmetnej PPP s odvolávkou na Príručku pre žiadateľa a v rámci
PPP č.1 boli doplnené chýbajúce skutkové podstaty, ktoré sa v pôvodnej výzve neuvádzali. Zároveň
boli v PPP č. 14 a 17 formálne upravené texty v súlade s nastavením použitých skratiek.
1.3. Aktualizácia výzvy na základe vydania Metodického pokynu č. 34 k posudzovaniu vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) v súvislosti s overovaním podmienky
poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti
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posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie“ - doplnenie dôvodov
prerušenia lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti
V nadväznosti na overovanie podmienky poskytnutia príspevku č. 23 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) bola doplnená doba potrebná na posúdenie relevantných ŽoNFP
koordinátorom EIA ako doba, ktorá sa nezapočítava do plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia
o ŽoNFP;
1.4. Odstránenie zrejmej nesprávnosti v časti upravujúcej uzatváranie hodnotiacich kôl
Usmernením bola odstránená zrejmá nesprávnosť pri stanovení hodnotiaceho kola, od ktorého platí
zmena v intervale uzatvárania ďalších hodnotiacich kôl (uvedená zmena bola predmetom
predchádzajúceho Usmernenia č. 2). Interval dva mesiace sa aplikuje od 5. hodnotiaceho kola
(4. hodnotiace kolo bolo uzavreté po troch mesiacoch, t.j. 15.02.2018 a 5. hodnotiace kolo po dvoch
mesiacoch, t.j. 15.04.2018);
1.5. Úprava informácie v časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie
k výzve pri využití zásobníka ŽoNFP
Usmernením bola upravená informácia o aplikácii zásobníka projektov v súlade s aktuálnym Systémom
riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020.
2. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
2.1. Zmena PPP. č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi a spôsobu
overovania jej splnenia
Z dôvodu lepšieho overenia splnenia PPP č. 6 sa zavádza osobitné overenie (prostredníctvom
informácií verejne dostupných v centrálnom registri exekúcií), či voči žiadateľovi nie sú vedené
exekúcie, pričom súhrnná suma exekúcií neprekračujúca 1% žiadaného NFP v predmetnej ŽoNFP, nie
je považovaná za porušenie PPP č. 6;
2.2. Rozšírenie zdrojov údajov pre overovanie PPP. č. 7 a doplnenie uvedenej informácie aj v rámci
opisu prílohy č. 2 ŽoNFP Test podniku v ťažkostiach
V prípadoch, kedy žiadateľ nemá v Registri účtovných závierok zverejnenú poslednú schválenú
účtovnú závierku, bola v PPP č. 7 - Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach doplnená
požiadavka na predloženie účtovnej závierky v rámci Prílohy č. 2 ŽoNFP - Test podniku v ťažkostiach;
2.3. Úprava znenia PPP č. 25 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami článku 4.7
Rámcovej smernice o vode
Z dôvodu novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) bol upravený postup pre
územné konania pre navrhovanú činnosť alebo iné konanie o povolení navrhovanej činnosti platný od
15. marca 2018;
2.4. Úprava Prílohy č. 8 ŽoNFP Stanovisko z posúdenia nového infraštrukturálneho projektu podľa
čl. 4.7 RSV
Z dôvodu novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) bol upravený postup pre
územné konania pre navrhovanú činnosť alebo iné konanie o povolení navrhovanej činnosti platný od
15. marca 2018;
2.5. Aktualizácia formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa
V nadväznosti na aktualizáciu formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie
žiadateľa na verziu 2.0, bola v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa v časti opisujúcej Prílohu č. 10
ŽoNFP upravená verzia dokumentu na 2.0.
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3. 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.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 27. 06. 2018.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto
usmernenia.
Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa týka zmena
podľa tohto odseku, RO umožní doplniť ŽoNFP. RO preto 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 žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od
doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.
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