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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 28. 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 termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola; 

3. aktualizácia výzvy na základe zmien vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF, verzia 7; 

4. spresnenie a formálna úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (PPP);  

5. vypustenie nerelevantných PPP, 

6. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy 
a úpravy uvedené vyššie. 

7. aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnou verziou vzoru CKO č. 15; 

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. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, 

3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa,  

4. príloha č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

 
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. Úprava termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola 

Na uzatváranie hodnotiacich kôl v rámci výzvy sa aplikuje interval 3 mesiace. Usmernením sa 5. 
hodnotiace kolo, ktoré malo byť uzavreté 15.01.2019 skracuje a termín jeho uzavretia sa stanovuje na 
31.12.2018. Interval uzatvárania ďalších hodnotiacich kôl ostáva naďalej 3 mesiace, takže 6. hodnotiace 
kolo bude uzavreté 31.03.2019. 

1.3. Úprava lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP 

V nadväznosti na zmeny vyplývajúce zo Systému riadenia EŠIF, verzia 7 sa v texte upravuje lehota na 
vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP z 35 na 70 pracovných dní. Uvedenú zmena je zohľadnená aj 
v texte Príručky pre žiadateľa. 



3 

1.4. Zmena PPP č. 6 – Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 
PPP č. 6 sa mení v tom zmysle, že voči žiadateľovi nesmú byť vedené exekúcie, ani vedený iný výkon 
rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorého predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť 
peňažnú sumu, a to v celkovej súhrnnej výške istiny za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné 
výkony rozhodnutia vyššej ako 1% NFP požadovaného žiadateľom v podanej ŽoNFP. Zároveň voči 
žiadateľovi nesmie byť vedený tiež výkon rozhodnutia na plnenie inej povinnosti, ktorá nespočíva 
v zaplatení peňažnej sumy, pokiaľ táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí 
s projektom, ktorý je predmetom podanej ŽoNFP žiadateľa. 

1.5. Vypustenie PPP č. 12 – Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa osobitného predpisu 

V zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 7 sa usmernením z textu výzvy vypúšťa PPP č. 12, 
týkajúca sa zápisu žiadateľa do registra partnerov verejného sektora. Uvedená podmienka je zákonným 
predpokladom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ takúto skutočnosť overí pred 
zaslaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi. Nasledujúce PPP boli primerane prečíslované. 

1.6. Zmena znenia PPP č. 20 - Podmienka neporušenia nelegálnej práce a zákazu nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

V zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 7 sa usmernením mení znenie PPP č. 20 
Podmienka neporušenia nelegálnej práce a zákazu nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. Žiadateľ v zmysle usmernenia nesmie porušiť zákaz nelegálneho 
zamestnávania podľa osobitného predpisu štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. Zároveň bola uvedená PPP primerane prečíslovaná (PPP č. 19). 

1.7. Vypustenie PPP č. 24 – Časová oprávnenosť realizácie projektu 
Vzhľadom na skutočnosť, že výzva nestanovuje osobitné podmienky pre dĺžku trvania realizácie 
projektu (nad rámec všeobecných podmienok vyplývajúcich z Príručky k oprávnenosti výdavkov), bola 
predmetná PPP vypustená. Podmienky po nej nasledujúce boli primerane prečíslované. 

1.8. Aktualizácia časti Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve 

V rámci uvedenej časti bola doplnená informácia o zverejňovaní dokumentov z procesu odborného 
hodnotenia v rámci verejnej časti ITMS2014+ v súvislosti s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF 
na programové obdobie 2014 – 2020. 

1.9. Doplnenie ustanovenia o zápise žiadateľa do registra partnerov verejného sektora ako 
zákonného predpokladu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP 

V kapitole 3 výzvy sa usmernením dopĺňa ustanovenie upravujúce zápis žiadateľa do registra partnerov 
verejného sektora ako zákonného predpokladu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ 
uvedenú skutočnosť overí pred zaslaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi na webovom 
sídle https://rpvs.gov.sk/rpvs/. 

1.10. Zosúladenie úpravy realizácie zmien formálnych náležitostí výzvy formou informácie s úpravou 
v Príručke pre žiadateľa 

V kapitole 4 výzvy sa usmernením zosúlaďuje režim realizácie zmien formálnych náležitostí výzvy 
formou informácie s úpravou uvedenou v Príručke pre žiadateľa. 

2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP: 

2.1. Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnym vzorom CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  

Usmernením sa aktualizuje vzor formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15. 
Samotná aktualizácia formulára nemá vplyv na vypracovanie ŽoNFP žiadateľom. Aktualizácia 
formulára ŽoNFP, vzhľadom na odlišnú štruktúru, nie je zaznamenaná formou sledovania zmien. 

 

 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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2.2. Doplnenie informácie do časti 7.1 Popis východiskovej situácie 

Vzhľadom na vypustenie prílohy č. 1 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa bola rozšírená časť 
7.1 formulára ŽoNFP o uvedenie funkčného a verejného odkazu na zverejnené dokumenty Uznesenia 
o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie 

2.3. Úpravy v časti 14 formulára ŽoNFP vyplývajúce zo zmien vykonaných vo formulári výzvy 
a v príručke pre žiadateľa 

Zosúladenie podmienok poskytnutia príspevku ako aj príloh s aktuálnym znením výzvy a príručky pre 
žiadateľa. 

2.4. Rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP 

Vzhľadom na vypustenie prílohy č. 1 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa bola rozšírená časť 
15 formulára ŽoNFP o čestné vyhlásenia, ktoré boli súčasťou vypustenej prílohy. 

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

3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav textu výzvy v súvislosti s predkladaním ŽoNFP 
prostredníctvom e-schránky 

V celom dokumente výzvy boli uskutočnené formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti 
s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom e-schránky. 

3.2. Úprava kapitoly 3 Podmienky poskytnutia príspevku a to v rozsahu došpecifikovania spôsobu 
overovania podmienok poskytnutia príspevku 

V  kontexte overovania vybraných PPP bez priamej súčinnosti žiadateľa cez verejne dostupné registre 
a/alebo integráciu ITMS2014+ sa do kapitoly 3 dopĺňa odporúčanie pre žiadateľov využiť možnosť 
overenia predmetných PPP cez dané integračné funkcie ITMS2014+. 

3.3. Úprava kapitoly 3 Podmienky poskytnutia príspevku a to v rozsahu zmeny spôsobu preukázania 
splnenia podmienok poskytnutia príspevku 

Vzhľadom na vypustenie Prílohy č. 1 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie bude žiadateľ preukazovať 
splnenie relevantných PPP na základe Formulára ŽoNFP, tabuľka 15, Čestné vyhlásenie žiadateľa. 

3.4. Úprava spôsobu preukazovania splnenia PPP č. 1 - Právna forma žiadateľa 

V nadväznosti na možnosť overiť predmetnú PPP aj prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+, 
resp. na https://rpo.statistics.sk / https://oversi.gov.sk bol upravený spôsob overenia predmetnej PPP 
zo strany RO ako aj rozsah dokumentov potrebných pre overenie predmetnej PPP pre jednotlivé typy 
žiadateľov. 

3.5. Zmena PPP č. 6 - Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

V nadväznosti na zmenu PPP č. 6 vo výzve (bod 1.4) sa upravuje opis PPP v Príručke pre žiadateľa. 

3.6. Úprava spôsobu overovania splnenia PPP č. 11 - Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická 
osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo 
VO podľa osobitného predpisu 

Žiadateľ nepreukazuje splnenie tejto PPP osobitnou prílohou, ale len na základe čestného vyhlásenia 
žiadateľa vo Formulári ŽoNFP. RO overuje splnenie tejto PPP priamo, prostredníctvom informácií 
uvedených na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob . 

https://rpo.statistics.sk/
https://oversi.gov.sk/
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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3.7. Vypustenie PPP č. 12 – Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa osobitného predpisu 

V nadväznosti na zmenu výzvy v bode 1.5 tohto usmernenia, bola z kapitoly 3 Príručky vypustená 
PPP č. 12. Podmienky po nej nasledujúce boli primerane prečíslované. 

3.8. Úprava špecifikácie PPP č. 20 - Podmienka neporušenia nelegálnej práce a zákazu nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

V zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 7 sa usmernením mení znenie PPP č. 20 
Podmienka neporušenia nelegálnej práce a zákazu nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. Žiadateľ v zmysle usmernenia nesmie porušiť zákaz nelegálneho 
zamestnávania podľa osobitného predpisu štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. Zároveň bola uvedená PPP primerane prečíslovaná (PPP č. 19). 

3.9. Vypustenie PPP č. 24 – Časová oprávnenosť realizácie projektu 

V nadväznosti na zmenu výzvy v bode 1.7 tohto usmernenia, bola z kapitoly 3 Príručky vypustená 
PPP č. 24. Podmienky po nej nasledujúce boli primerane prečíslované. 

3.10. Vypustenie prílohy č. 1 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a v súvislosti s uvedeným 
prečíslovanie príloh v rámci kapitoly 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

Usmernením sa mení kapitola 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP. Vypúšťa sa povinná 
príloha č. 1 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, keďže žiadateľ bude preukazovať splnenie 
podmienok poskytnutia príspevku na základe Formulára ŽoNFP, tabuľka 15, Čestné vyhlásenie 
žiadateľa. Vypustená príloha na nahrádza prílohou č. 1 - Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu 
žiadateľa (ak relevantné) z dôvodu, že z dokumentov potvrdzujúcich právnu formu žiadateľa musí byť 
vždy zrejmé  kto je členom/zakladateľom žiadateľa, kto je osobou oprávnenou konať za žiadateľa 
(štatutárny orgán žiadateľa) a pôsobnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.  

3.11. Došpecifikovanie Prílohy č. 2 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach 

Usmernením bol došpecifikovaný spôsob overovania údajov v Teste podniku v ťažkostiach. 

3.12. Vypustenie prílohy č. 6 Výpis z registra trestov právnickej osoby 

Žiadateľ nepreukazuje splnenie PPP - Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá 
právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo VO podľa osobitného predpisu  
osobitnou prílohou, ale len na základe čestného vyhlásenia žiadateľa vo Formulári ŽoNFP. RO overuje 
splnenie tejto PPP priamo, prostredníctvom informácií uvedených na webovom sídle Generálnej 
prokuratúry Slovenskej republiky https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob . 

3.13. Aktualizácia formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa 

V nadväznosti na aktualizáciu formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie 
žiadateľa bol v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa, v časti obsahujúcej inštrukcie k vypracovaniu a 
predloženiu prílohy č. 7 ŽoNFP - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa aktualizovaný 
hypertextový odkaz na aktuálnu verziu 2.0 predmetného formulára. 

3.14. Úprava časti kapitoly 4 v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF, verzia 7 

V nadväznosti na zmeny vyplývajúce zo Systému riadenia EŠIF, verzia 7 sa v texte upravuje lehota na 
vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP z 35 na 70 pracovných dní a zároveň spôsob informovania 
žiadateľov o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní. 

3.15. Úprava časti kapitoly 5 v nadväznosti na povinnosť zápisu žiadateľa do registra partnerov 
verejného sektora 

V kapitole 5 Príručky pre žiadateľa sa usmernením dopĺňa ustanovenie upravujúce zápis žiadateľa do 
registra partnerov verejného sektora ako zákonného predpokladu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí 
NFP. Poskytovateľ uvedenú skutočnosť overí pred zaslaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP 
žiadateľovi na webovom sídle https://rpvs.gov.sk/rpvs/. 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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4. Zmena prílohy č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

Zmeny v prílohe č. 5 výzvy sa týkajú formálnej úpravy textu a zmeny názvu prílohy. Predmetné zmeny 
nemajú žiaden vplyv na vypracovanie a predkladanie ŽoNFP ani na samotné PPP. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13.11.2018. 

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 15 pracovných dní od 
doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 


