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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je úprava: 

1. podmienky poskytnutia príspevku č. 16 „Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom  

území“ - oprávneným miestom realizácie projektu je po tejto úprave pre všetky technické prevedenia 

oprávnených aktivít celé územie Slovenskej republiky, v tomto kontexte sa tiež upravujú podmienky 

oprávnenosti výdavkov v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, 

2. podmienky poskytnutia príspevku č. 17 „Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov“, sa dopĺňajú 

usmerňujúce zásady výberu projektu v súlade s operačným programom Kvalita životného prostredia, kedy sú 

prioritizované projekty zmeny palivovej základne z uhlia na zemný plyn realizované v oblastiach vyžadujúcich 

osobitnú ochranu ovzdušia; 

3. podmienky poskytnutia príspevku č. 2 „Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným 

daňovým úradom“ v rámci ktorej sa zavádza tolerancia dlhu vo výške 40 EUR, 

4. podmienky poskytnutia príspevku č. 3 „Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení“ v rámci 

ktorej sa zavádza tolerancia dlhu vo výške 100 EUR pre každú z verejných zdravotných poisťovní, 

5. podmienky poskytnutia príspevku č. 4 „Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení“ v rámci ktorej sa 

zavádza tolerancia dlhu vo výške 40 EUR, 

Hlavným dôvodom zmeny je najmä zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde sa v rámci verzie č. 
9 operačného programu vypúšťa obmedzenie realizovať projekt zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z 
uhlia na zemný plyn výlučne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia. Tým sa stáva oprávneným miestom 
realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky. Projekty zamerané na prechod z uhlia na zemný plyn v oblastiach 
vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia však budú v rámci výberu projektov prioritizované. 

Ďalšie zmeny sú upresňujúceho charakteru. 

 

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. Zmena nie je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého 
zaobchádzania. 

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, 

3. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení usmernenia č. 2. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 25. júna 2019. 

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. 


