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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 5 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä úprava spôsobu preukazovania a overovania podmienky poskytnutia príspevku
č. 17 - Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie. Usmernenie je vydávané s ohľadom na špecifický charakter žiadateľov v rámci
predmetnej výzvy, ktorými sú príslušné ministerstvá, určené vládou Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť
vykonanie povinností povinnej osoby podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na
úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o environmentálnych
záťažiach“), ako aj vzhľadom na osobitný charakter rozhodnutia podľa § 8 zákona o environmentálnych
záťažiach, vydávaného príslušnému ministerstvu za účelom schválenia plánu prác na odstránenie
environmentálnej záťaže, ktorý nespadá do prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o posudzovaní vplyvov“).
Okrem uvedeného je cieľom usmernenia precizovanie výzvy.
Týmto usmernením riadiaci orgán 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 v znení Usmernenia č. 4,
2. príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 4,

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 4.
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy:
1.1. Precizovanie textu výzvy
Usmernením sa v texte výzvy v časti 1. bližšie špecifikujú dôvody uzavretia výzva. Nadväzne sa dopĺňa
poznámka pod čiarou č. 1, ktorou sa definuje, čo sa rozumie pod predpokladom vyčerpania finančných
prostriedkov vyčlenených na výzvu. Upravuje sa definícia nedostatočného dopytu.
2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - formulár ŽoNFP:
2.1 Rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP
Vzhľadom na úpravu spôsobu preukazovania a overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie, tak ako je popísaná nižšie, bola rozšírená časť 15 formulára ŽoNFP
o nové čestné vyhlásenie.
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3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1. Precizovanie textu podmienky poskytnutia príspevku č. 17 - Podmienka oprávnenosti z hľadiska
plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
v časti 3. príručky
Plán prác, schvaľovaný podľa § 8 zákona o environmentálnych záťažiach, nespadá do prílohy č. 8
zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu sa text podmienky upravuje tak, že pokiaľ
realizácia prác, ktoré budú vykonávané v rámci projektu, nepodlieha povoleniu príslušného orgánu,
a teda žiadateľ je povinný disponovať len právoplatným rozhodnutím o schválení plánu prác, na
preukázanie súladu projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP, s požiadavkami v oblasti posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti postačuje vo vzťahu k predmetnému rozhodnutiu predloženie vyjadrenia
príslušného orgánu podľa § 3 písm. k) zákona o posudzovaní vplyvov. V ostatných prípadoch sa text
podmienky nemení.
3.2. Úprava spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 17 - Podmienka
oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie v časti 3.1 príručky
Žiadateľ, ktorý je povinný disponovať len právoplatným rozhodnutím o schválení plánu prác, predkladá
za účelom posúdenia splnenia podmienky vyjadrenie príslušného orgánu podľa § 3 písm. k) zákona
o posudzovaní vplyvov a zároveň čestne vyhlási v časti 15 formulára ŽoNFP, že v zmysle príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov je povinný disponovať len právoplatným rozhodnutím
o schválení plánu prác, pričom pokiaľ budú v priebehu realizácie prác zo strany dodávateľov
vykonávané činnosti, ktoré podliehajú zisťovaciemu konaniu alebo povinnému hodnoteniu, počas
realizácie projektu zabezpečí, že dodávatelia vykonávajúci predmetné činnosti disponujú dokumentami
požadovanými v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov. V ostatných prípadoch sa spôsob
preukazovania podmienky nemení.
4. 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 12. 06. 2018.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto
usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu vydania tohto usmernenia rozhodnuté
vydaním rozhodnutia o ŽoNFP1.
Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa
týka zmena, RO pre OP KŽP umožní doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP 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.

1

Zmena spôsobu preukazovania a overovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku nie je považovaná za zmenu samotnej
podmienky poskytnutia príspevku, a preto v prípade, že ŽoNFP predložená pred vydaním tohto usmernenia spĺňa podmienky
poskytnutia príspevku podľa výzvy v znení tohto usmernenia, RO pre OP KŽP nebude vyzývať žiadateľa na doplnenie ŽoNFP.
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