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ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

 vydáva 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 7 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre žiadateľa Slovenská 
agentúra životného prostredia s kódom OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3 (ďalej len „usmernenie“) je 
aktualizácia vyzvania spolu s relevantnými prílohami z dôvodu zabezpečenia súladu s riadiacou dokumentáciou 
CKO a vykonanie formálnych úprav a opráv v texte vyzvania a vybraných príloh vyzvania.  

 
RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 28 ods. 4 v spojení s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF 
mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku 
(ďalej len „PPP“). 
 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Zmena vyzvania  
 
Úprava vyzvania v časti Časový harmonogram konania o žiadosti na základe aktualizácie Systému 
riadenia EŠIF 
Úprava termínu na vydanie rozhodnutí k predloženým ŽoNFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní 
a doplnenie informácie, že v prípade nedodržania uvedenej lehoty, bude RO informovať žiadateľov o dôvodoch 
nedodržania termínu ako aj o novom termíne prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle 
poskytovateľa ako aj zaslaním informácie na kontaktné e-mailové adresy žiadateľov. 
  
Oprava PSČ Poskytovateľa v častiach Miesto a spôsob podania žiadosti a Kontaktné údaje poskytovateľa 
a spôsob komunikácie s poskytovateľom 
Oprava PSČ Poskytovateľa z 812 35 na 841 01 
 
Úprava popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 9 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 
Úprava pôvodnej PPP nasledovne „Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“ ako aj jej stručného popisu 
z dôvodu zosúladenia znenia PPP so SR EŠIF v. 7. 
 
Zmena prílohy č. 1 vyzvania - Formulár žiadosti o NFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných 
príloh ŽoNFP 
 
Úprava formulára ŽoNFP v nadväznosti na zmenu štruktúry rozpočtu projektu v tabuľke č. 11 (z dôvodu 
aktualizácie vzoru CKO č. 15)    
V nadväznosti na zmenu evidencie rozpočtu projektu (na úroveň podpoložiek) vo formuláre ŽoNFP 
vypracovanom prostredníctvom ITMS2014+ bola upravená tabuľka 11A Rozpočet žiadateľa. Uvedená úprava 
predstavuje zosúladenie prostredia ITMS2014+ s formulárom ŽoNFP. Z hľadiska podmienok výzvy je uvedená 
zmena formálna a vyplýva z úpravy systému ITMS2014+, 
 
Zmena príloh ŽoNFP k PPP č. 2 
V nadväznosti na zmenu spôsobu preukazovania splnenia PPP č. 2 (predložením výpisu z registra trestov alebo 
priamym overením RO na základe integračnej funkcie ITMS 2014+) bola v tabuľke č. 14 formulára ŽoNFP 
vypustená príloha č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a k prílohe č. 5 ŽoNFP bolo doplnené 
Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov,  
 
Zmena názvu PPP č. 9 a predkladaných príloh 
Úprava názvu PPP v súvislosti so zmenou SR EŠIF na „Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu 
ŽoNFP“ ako aj vypustenie prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, nakoľko na uvedenej PPP 
bude nastavená príslušná integračná funkcia, 
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Zmena príloh ŽoNFP k PPP č. 3 a č. 7   
V nadväznosti na zmenu spôsobu preukazovania splnenia PPP (uvedenie čestného vyhlásenia žiadateľa v časti 
15. Čestné vyhlásenie žiadateľa ŽoNFP) bola odstránená príloha č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie, resp. 
aj príloha č. 4 ŽoNFP – Plán použitia finančných prostriedkov,      
 
Úprava časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 
Doplnenie znení vyhlásení a to doplnením „textu vyhlásenia RO“ ako aj „textu vyhlásenia PPP“ v nadväznosti na 
presun čestných vyhlásení z prílohy č. 2 – Súhrnné čestné vyhlásenie do časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 
ŽoNFP ako aj z dôvodu zmeny spôsobu preukazovania splnenia PPP č. 9, 
 
Súhrnné čestné vyhlásenie (príloha č. 2 ŽoNFP) – vypustené časti z prílohy deklaruje žiadateľ priamo v časti 
15. Žiadosti o poskytnutie NFP Čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. udelením súhlasu pre poskytnutie výpisu 
z registra trestov (týka sa PPP č. 2), 
 
Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha č. 5 ŽoNFP) – novo zadefinovaná 
príloha v nadväznosti na zmenu spôsobu overenia PPP č. 2 v prílohe č. 2 vyzvania – Spôsob preukazovania 
splnenia podmienok poskytnutia príspevku a špecifikácia povinných príloh žiadosti o NFP.   
 
Zmena prílohy č. 2 vyzvania – Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku 
a špecifikácia povinných príloh žiadosti o NFP 
 
PPP č. 2 – zmena formy preukázania, spôsobu overenia ako aj predkladanej prílohy k ŽoNFP v súvislosti so 
zmenou SR EŠIF, verzia 8, 
 
PPP č. 3 a č. 7 – odstránenie prílohy č. 2 – Súhrnné čestné vyhlásenie zo spôsobu overenia PPP a formy 
preukázania splnenia PPP,  
   
PPP č. 9 – zmena názvu PPP, popisu PPP, formy preukázania, spôsobu overenia ako aj predkladanej prílohy k 
ŽoNFP v súvislosti so zmenou SR EŠIF, verzia 7, 
 
Doplnenie prílohy č. 5 – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov, resp. Výpis z registra trestov 
do časti Špecifikácia povinných príloh žiadosti. 
 
Zmena prílohy č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných 
k HP 
Zosúladenie poľa „relevancia k horizontálneho princípu Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia“ pri jednotlivých 
ukazovateľoch v súlade s prílohou č. 1 k MP CKO č. 17 – ČMU_zdrojova tabuľka – aktualizácia č. 19. 
 
Zmena prílohy č. 4 vyzvania -  Zoznam iných údajov 
Doplnenie poľa „relevancia k horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj“ pri jednotlivých ukazovateľoch v súlade s 
prílohou č. 1 k MP CKO č. 17 – ČMU_zdrojova tabuľka – aktualizácia č. 19. 
 
Zmena prílohy č. 5 vyzvania – Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov 
Od 1. 1. 2019 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj „ZVO“), ktorá zaviedla novú kategóriu 
zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO, tzv. zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 ZVO, ktorých 
predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak 
sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. V prípade zákaziek do 5 000 EUR, ktoré spĺňajú 
podmienky podľa § 1 ods. 14 ZVO, je možné určiť úspešného uchádzača priamym zadaním. Hospodárnosť 
výdavkov zákaziek do 5 000 EUR overí RO v rámci administratívnej finančnej kontroly obstarávania alebo v rámci 
administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu, ktorá bude obsahovať výdavky z predmetnej zákazky. Z 
uvedeného dôvodu RO OP KŽP bude posudzovať výdavky vynaložené na ubytovanie individuálne s overením 
hospodárnosti bez stanoveného limitu na ubytovanie v SR a v zahraničí. V prípade, ak hodnota zákaziek 
presiahne 5 000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na 
dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, Prijímateľ je povinný postupovať v zmysle platných postupov Príručky 
pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty TP OP KŽP. 
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DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 
 
Týmto usmernením sa mení: 
-  Vyzvanie, 
- príloha č. 1 vyzvania - Formulár žiadosti o NFP, 
-  príloha č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie a príloha č. 5 ŽoNFP - Udelenie súhlasu pre poskytnutie 

výpisu z registra trestov, 
-   príloha č. 2 vyzvania - Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a špecifikácia 

povinných príloh žiadosti o NFP, 
- príloha č. 3 vyzvania - Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, 
- príloha č. 4 vyzvania - Zoznam iných údajov, 
- príloha č. 5 vyzvania - Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov. 
 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. 08. 2019. 
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, 
okrem prílohy č. 5 vyzvania – Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov, nakoľko predmetná zmena platí od 
01. 01. 2019. 


