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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

vydáva 
 
 

USMERNENIE č. 2 
 
k 
 

40. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

 

Zameranie 
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine  
(v intraviláne obcí) 

Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

Prioritná os 2 

Špecifický cieľ 2.1.1 

 
 
 
 
Dátum vydania usmernenia č. 2: 19.09.2018 
Dátum účinnosti usmernenia č. 2: 19.09.2018 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 40. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. úprava a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku; 

2. realizácia zmien súvisiacich s nadobudnutím účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach 
na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii); 

3. úprava zrejmých nesprávností a vypustenie duplicitne uvádzaných informácií v dokumentácii výzvy; 

4. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v dokumentácii 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. príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„ŽoNFP“), 

2. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa. 

 
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

1. Zmena v prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

1.1. Úprava časti 6.A Miesto realizácie projektu 

Usmernením sa vzhľadom na charakter aktivít zaviedla povinnosť špecifikovať konkrétne miesto 
realizácie aktivít projektu v konkrétnej forme. 

1.2. Doplnenie požadovaného údaju do časti 7.1 Popis východiskovej situácie 

Usmernením sa do výpočtu požadovaných údajov v rámci časti 7.1 Popis východiskovej situácie dopĺňa 
požiadavka uviesť presný výpočet podielu celkovej ročnej kapacity nehnuteľnosti vyčlenenej na 
hospodárske využitie. 

1.3. Doplnenie požadovaného údaju do časti 12 Verejné obstarávanie 

Usmernením sa upravuje znenie výpočtu požadovaných údajov v časti 12. Verejné obstarávanie 
a zároveň sa dopĺňa požiadavka uviesť v prípade zákaziek realizovaných cez elektronické trhovisko 
(EKS) funkčný link na uvedenú zákazku.  

1.4. Úprava čestného vyhlásenia, týkajúceho sa zákazu záložného práva v tabuľke č. 15 

V nadväznosti na špecifikáciu rozsahu zákazu záložného práva v podmienke poskytnutia príspevku 
(PPP) č. 22 sa upravuje znenie súvisiacich čestných vyhlásení. 

1.5. Odstránenie čestného vyhlásenia, týkajúceho sa projektov nezasahujúcich na územia sústavy 
NATURA 2000 v tabuľke č. 15 
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V  tabuľke č. 15 bolo na základe úpravy znenia PPP č. 24 odstránené čestné vyhlásenie týkajúce sa 
realizácie projektu, ktorý nebude zasahovať na územia sústavy NATURA 2000. Predmetná zmena sa 
vzťahuje na všetky ŽoNFP predložené po uplynutí 1. hodnotiaceho kola, t.j. od 01.08.2018. 

 

2. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

2.1. Úprava PPP č. 22 Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia 
na realizáciu aktivít projektu  

Usmernením sa špecifikuje rozsah zákazu záložného práva, pričom sa explicitne uvádza, že sa týka 
budov, na ktorých dochádza k realizácii projektu a ktoré sú vo vlastníctve, resp. správe žiadateľa. 

2.2. Zmena PPP č. 24 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu 
plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 

Z dôvodu zjednoznačnenia znenia PPP č. 24 bola z opisu podmienky odstránená časť textu a z 
dôvodu lepšieho overenia splnenia PPP č. 24 sa spresňujú dokumenty, ktorými sa preukazuje splnenie 
predmetnej podmienky poskytnutia príspevku. Predmetná zmena sa vzťahuje na všetky ŽoNFP 
predložené po uplynutí 1. hodnotiaceho kola, t.j. od 01.08.2018. 

2.3. Úprava prílohy č. 3 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa 

Z prílohy č. 3 ŽoNFP bol vypustený text v zátvorke ohľadom prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva 
pred predložením ŽoNFP.  

2.4. Úprava prílohy č. 6 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce vysporiadanie majetkovo – právnych 
vzťahov 

V súvislosti s ustanoveniami zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), účinnými od 01.09.2018, dochádza k úprave spôsobu 
overovania predmetnej PPP zo strany RO, t.j. RO nevyžaduje od žiadateľa preukázanie majetkovo-
právnych vzťahov predložením výpisu z listu vlastníctva, ale splnenie predmetnej PPP overí 
prostredníctvom údajov z informačného systému katastra nehnuteľností priamo RO. 

2.5. Úprava prílohy č. 8 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

V rámci predmetnej úpravy boli spresnené dokumenty, ktorými sa preukazuje splnenie  PPP č. 15 a 17. 

2.6. Úprava prílohy č. 9 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

V rámci predmetnej úpravy bola spresnená forma dokumentov, ktorými sa preukazuje PPP č. 17. 

2.7. Úprava prílohy č. 11 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu 
plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 

V rámci predmetnej úpravy boli spresnené dokumenty, ktorými sa preukazuje splnenie  PPP č. 24. 
Predmetná zmena sa vzťahuje na všetky ŽoNFP predložené po uplynutí 1. hodnotiaceho kola, t.j. od 
01.08.2018. 

 

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 19.09.2018. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto 
usmernenia, ako aj všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté, t.j. 
nebolo vydané rozhodnutie o schválení alebo neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutie o zastavení konania 
o žiadosti, pokiaľ nie je v predchádzajúcom texte explicitne uvedené inak.  
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Tam, kde je to potrebné, RO umožní žiadateľom úpravu už predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. 
RO 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 ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP 
žiadateľovi. 

 


