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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

vydáva 
 

 

USMERNENIE č. 5 
 
k 
 

21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

 

Zameranie 
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 
viazané na vodný tok 

Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2017-21 

Prioritná os 2 

Špecifický cieľ 2.1.1 

 
 
 
 
Dátum vydania usmernenia č. 5: 14. 06. 2019 
Dátum účinnosti usmernenia č. 5: 14. 06. 2019 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 5 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu;  

2. aktualizácia výzvy na základe aktuálne platného Systému riadenia EŠIF, verzia 8; 

3. aktualizácia formulára ŽoNFP na základe aktuálneho vzoru CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie NFP 

4. úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku;  

5. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy; 

6. 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 v znení Usmernenia č. 5, 

2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 5, 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 5, 

4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti v znení Usmernenia č. 5 

 
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 
Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ mení indikatívna výška finančných prostriedkov z 277 500 000 
EUR na 246 600 000 EUR. 

RO rozhodol o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu v súvislosti 
s účinnou zmenou Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 9. Zmena spočívala 
v presune finančných prostriedkov v objeme 30,9 mil. € z PO 2 do PO 1, a to z dôvodu, že na základe 
výsledkov ukončeného verejného obstarávania v prípade zazmluvnených projektov zameraných na 
realizáciu protipovodňových opatrení na vodných tokoch boli zaznamenané úspory celkových 
výdavkov projektu, pričom podobnú situáciu možno predpokladať aj v ďalších projektoch tohto typu.  
 

1.2. Úprava výzvy v časti Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP 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. 
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1.3. Úprava výzvy v časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP na základe aktualizácie Systému riadenia 
EŠIF 

Usmernením bola doplnená informácia, že ak vzniknú pochybnosti o predložení ŽoNFP riadne, včas 
a vo forme určenej RO, RO oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim v primeranej 
lehote vyjadril. 

1.4. Aktualizácia PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným 
daňovým úradom, PPP č. 3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení a PPP 
č. 4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení 

Usmernením bola doplnená akceptovateľná výška nedoplatkov pri daniach, zdravotnom poistení 
a sociálnom poistení za účelom zvýšenia efektívnosti administrácie predložených ŽoNFP a zníženia 
administratívnej záťaže pre žiadateľov. 

1.5. Odstránenie PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
podľa osobitného predpisu na základe aktualizácie Systému riadenia EŠIF 

Usmernením bola odstránená uvedená PPP a to z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF. 

1.6. Úprava PPP č. 15 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

V nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 
KŽP bola vo výzve upravená verzia dokumentu na 2.2.  

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

Usmernením bola upravená pôvodná PPP č. 20 nasledovne „Žiadateľ nesmie porušiť zákaz 
nelegálneho zamestnávania tretej krajiny (podľa zákona o nelegálnej práci) za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“. 

1.8. Úprava výzvy v časti 3 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k 
výzve 

Usmernením bola v tejto časti doplnená informácia, že zákonným predpokladom na uzavretie Zmluvy 
o NFP je zápis žiadateľa v registri partnerov verejného sektora v zmysle osobitného predpisu v súlade 
s aktuálne platným Systémom riadenia EŠIF.  

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

2.1. Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15 

Z dôvodu aktualizácie vzoru CKO č. 15 bola upravená príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP v časti 
11.A Rozpočet žiadateľa. 

2.2. Aktualizácia Formulára ŽoNFP v časti 14. Zoznam povinných príloh ŽoNFP 

V súvislosti s úpravou znení podmienok poskytnutia príspevku ako aj príloh bola vykonaná úprava 
v časti 14 Zoznam povinných príloh ŽoNFP. 

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

3.1. Aktualizácia PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným 
daňovým úradom, PPP č. 3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení a PPP 
č. 4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení 

Usmernením bola doplnená akceptovateľná výška nedoplatkov pri daniach, zdravotnom poistení 
a sociálnom poistení za účelom zvýšenia efektívnosti a zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov 

3.2. Úprava znenia PPP č. 5 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii 

V súlade s aktuálnom verziou Systému riadenia EŠIF bol upravený zdrojový informačný systém pre 
kontrolu danej PPP v prípade nefunkčnosti systému ITMS2014+ 
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3.3. Úprava znenia PPP č. 10 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní  o 
ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe  

Usmernením bolo upravené znenie a spôsob preukazovania uvedenej PPP a to v nadväznosti na 
účinnosť zákona č. 177/2018 Z. z.   

3.4. Odstránenie PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
podľa osobitného predpisu na základe aktualizácie Systému riadenia EŠIF  

Usmernením bola odstránená uvedená PPP a to z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF. 

3.5. Úprava PPP č. 15 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

V nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 
KŽP bola vo výzve upravená verzia dokumentu na 2.2.  

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

Usmernením bola upravená pôvodná PPP č. 20 nasledovne „Žiadateľ nesmie porušiť zákaz 
nelegálneho zamestnávania tretej krajiny (podľa zákona o nelegálnej práci) za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“. 

3.7. Úprava prílohy č. 2 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach 

Doplnenie informácie pre žiadateľov, ktorí účtujú v systéme jednoduchého účtovníctva. 

3.8. Úprava prílohy č. 3 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa 

Úprava znenia uznesenia zastupiteľstva, resp. výpisu z uznesenia zastupiteľstva o tom, že schvaľuje 
zabezpečenie spolufinancovania projektu obcou. 

3.9. Úprava prílohy č. 5 ŽoNFP – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov / Výpis 
z registra trestov 

Usmernením bol upravený spôsob preukazovania uvedenej PPP a to v nadväznosti na účinnosť zákona 
č. 177/2018 Z. z.   

3.10. Úprava prílohy č. 6 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie 

Usmernením bol upravený spôsob preukazovania uvedenej PPP a to v nadväznosti na účinnosť zákona 
č. 177/2018 Z. z.  V zmysle Zákona proti byrokracii RO nevyžaduje na preukázanie majetkovoprávnych 
vzťahov k nehnuteľnostiam predloženie výpisu z LV. 

3.11. Úprava prílohy č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie 

V nadväznosti na aktualizáciu formulára Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa bola vo výzve 
upravená verzia dokumentu na 2.1.  

3.12. Úprava časti 4. Schvaľovanie ŽoNFP 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF bol upravený termín 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. 

3.13. Úprava časti 5. Uzavretie zmluvy o NFP 
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V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF bola doplnená podkapitola ohľadom splnenia 
podmienok pre uzavretie zmluvy o NFP. 

3.14. Doplnenie nového záväzného formulára – Príloha č. 6 ŽoNFP Zoznam nehnuteľností 

V nadväznosti na účinnosť zákona č. 177/2018 Z. z.  sa nevyžaduje na preukázanie majetkovoprávnych 
vzťahov k nehnuteľnostiam predloženie výpisu z LV, avšak na účely overenia zo strany RO je potrebné 
predložiť dokument Zoznam nehnuteľností. 

3.15. Úprava záväzného formulára – Príloha č. 7 ŽoNFP Podporná dokumentácia k oprávnenosti 
výdavkov 

V nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 
KŽP bol upravený záväzný formulár Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov.  

3.16. Úprava Prílohy č. 3 príručky pre žiadateľa – Práca s výzvou a dokumentmi k výzve 

Doplnenie nového záväzného formulára – Zoznam nehnuteľností do uvedenej prílohy.  

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti  

Úprava danej prílohy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP, verzia 2.2  

5. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov  

Úprava danej prílohy v nadväznosti na aktuálnu verziu uvedeného dokumentu.  

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  
 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 14. 06. 2019. 

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. 


