Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
vydáva
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k 40. 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. úprava a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku;
3. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
4. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje;
5. 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,
2. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa,
3. príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku;
a) Príloha č. 8 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov;
4. príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.

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 precizovanie PPP č. 21
V PPP č. 8 bolo spresnené preukázanie predmetnej PPP s odvolávkou na Príručku pre žiadateľa a v
PPP č. 21 bol precizovaný text, v ktorom bol pojem „základná finančná kontrola verejného obstarávania“
nahradený pojmom „kontrola verejného obstarávania“.
1.3. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov
Usmernením sa v poznámke pod čiarou č. 31 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k oprávnenosti
výdavkov“) z 1.9 na 2.0, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0, dňa 13. 06.
2018.
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1.4. 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. Úprava popisu PPP č. 12, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa
osobitného predpisu
V zmysle predmetnej úpravy je žiadateľ povinný preukázať splnenie PPP č. 12 čestným vyhlásením
v prílohe č. 1 výzvy – v tabuľke č. 15 Formulára žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku.
2.3. Úprava znenia poznámky pod čiarou č. 12 v rámci PPP č. 17 Podmienka splnenia kritérií na výber
projektov.
Do poznámky pod čiarou bola doplnená bližšia špecifikácia oprávnených nehnuteľností na realizáciu
projektu.
2.4. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov
Usmernením sa v stručnom popise PPP č. 15 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky
k oprávnenosti výdavkov z 1.9 na 2.0, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia
2.0, dňa 13. 06. 2018.
2.5. Úprava PPP č. 21 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity
Z dôvodu jednoznačnosti sa pri podmienke poskytnutia príspevku č. 21 spresňujú dokumenty, ktorými
sa preukazuje splnenia predmetnej podmienky poskytnutia príspevku. Zároveň bolo, vzhľadom na novú
právnu úpravu obchodných podmienok elektronického trhoviska účinnú od 01.03.2018, doplnené
upozornenie pre žiadateľov, týkajúce sa naviazania účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom na
výsledok kontroly procesu verejného obstarávania.
2.6. Úprava prílohy č. 6 ŽoNFP
V rámci uvedenej prílohy boli bližšie špecifikované nehnuteľnosti, pri ktorých je potrebné v rámci
splnenia PPP č. 22 preukázať majetkovo-právne vzťahy. A zároveň bol v rámci špecifických podmienok
pri predkladaní dokumentov preukazujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov doplnený
súhlas vlastníka, z ktorého nehnuteľnosti je zrážková voda iba odvádzaná, t.j. na jeho pozemku nie je
realizovaný projekt, ktorého sa týka predložená ŽoNFP.
2.7. 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. 9 ŽoNFP
upravená verzia dokumentu na 2.0.
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2.8. Úprava prílohy č. 13 ŽoNFP – Dokumenty VO
V rámci predmetnej úpravy boli bližšie špecifikované dokumenty, ktorými sa preukazuje splnenie
podmienky poskytnutia príspevku č. 21.
3. Zmena v prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP
3.1. Úprava čestného vyhlásenia v tabuľke č. 15
V tabuľke č. 15 bolo na základe úpravy znenia PPP č. 6 upravené aj čestné vyhlásenie týkajúce sa
výkonu rozhodnutia.
3.2. Oprava zrejmej nesprávnosti v časti 5, riadok 47 Formuláru ŽoNFP
V riadku č. 47 – NACE Projektu bol odstránený výber možnosti „Nezaradená“, pričom žiadateľ musí
vyplniť uvedený riadok a zvoliť si jednu z možností číselníka SK NACE (štatistická klasifikácia
ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. z
18.6.2007).
4. Zmeny v prílohe č. 8 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (hárok Podrobný
rozpočet projektu)
4.1. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov
Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0, dňa 13. 06. 2018, došlo k začleneniu pôvodne
samostatných príloh č. 1 a 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov do textu samotnej Príručky. Vypustením
textu v časti Inštrukcia k vyplneniu Podrobného rozpočtu projektu, odkazujúceho na prílohy Príručky k
oprávnenosti výdavkov, tak došlo k zosúladeniu prílohy č. 8 ŽoNFP s Príručkou k oprávnenosti výdavkov,
verzia 2.0.
4.2. Doplnenie novej skupiny oprávnených výdavkov
Doplnenie skupiny oprávnených výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí do
roletového menu v stĺpci C „Skupina výdavkov“, v rámci hlavnej aktivity projektu, za účelom zosúladenia
prílohy č. 8 ŽoNFP s prílohou č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení
Usmernenia č. 1.
4.3. Doplnenie a spresnenie znenia vybraných inštrukcií k vyplneniu Podrobného rozpočtu projektu
Doplnenie a spresnenie znenia vybraných inštrukcií k vyplneniu Podrobného rozpočtu projektu, za
účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia (uvedené vyplynulo zo skúseností RO s implementáciou
tejto výzvy), predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov na strane žiadateľa, ako aj odstránenia
identifikovanej duplicity.
4.4. Doplnenie stĺpca K „Priradenie výdavku k typu opatrenia“
Doplnenie stĺpca K „Priradenie výdavku k typu opatrenia“ do Podrobného rozpočtu projektu (tabuľka 1.
Hlavná aktivita projektu) z dôvodu prehľadnosti a možnosti overiť výšku celkových oprávnených
výdavkov v členení na jednotlivé opatrenia v prípade projektov pozostávajúcich z viacerých opatrení.
5. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
5.1. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov
Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0, dňa 13. 06. 2018, došlo aj k takým zmenám v
porovnaní s verziou 1.9, zo dňa 15. 12. 2017, ktoré majú vplyv na definovanie oprávnenosti niektorých
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typov oprávnených výdavkov, ako aj definovanie neoprávnených výdavkov. Zmenou výzvy dôjde k jej
zosúladeniu s podmienkami definovanými v Príručke k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0.
5.2. Úprava číselného označenia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
Úprava číselného označenia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov, vzhľadom na zmenu
platnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 2.0.
5.3. Doplnenie a spresnenie opisu vybraných oprávnených výdavkov
Doplnenie skupiny oprávnených výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
a vybraných typov oprávnených výdavkov v časti Zoznam oprávnených výdavkov, nakoľko sú relevantné
v prípade predmetnej výzvy (uvedené vyplynulo zo skúseností RO s implementáciou tejto výzvy).
Spresnenie opisu a aktualizácia znenia vybraných typov oprávnených výdavkov v časti Zoznam
oprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia a zosúladenia prílohy č. 4
výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0.
5.4. Doplnenie a spresnenie opisu vybraných neoprávnených výdavkov
Doplnenie nového a spresnenie opisu vybraných neoprávnených výdavkov v časti Zoznam
neoprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich neoprávnenosti v rámci predmetnej
výzvy (uvedené vyplynulo zo skúseností RO s implementáciou tejto výzvy). Účelom vykonania
uvedených zmien je predchádzanie vzniku neoprávnených výdavkov na strane žiadateľa.
5.5. Doplnenie a aktualizácia znenia vybraných poznámok pod čiarou
Doplnenie nových a aktualizácia znenia vybraných existujúcich poznámok pod čiarou v texte prílohy, za
účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia a zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou
k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0.
6. 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 25. 07. 2018.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto
usmernenia.
Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa
týka zmena podľa tohto odseku, 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.
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