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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 7 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

- zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 5. výzvu na predkladanie ŽoNFP, 

- aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov 
na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“), 

- úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3 4 a 5 vo výzve a spôsobu preukazovania ich 
splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy, z dôvodu zníženia administratívnej 
záťaže pre žiadateľov a v nadväznosti na ustanovenia v Systéme riadenia;  

- zmena záväzného formulára prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v 
nadväznosti na novelizáciu zákona o EŠIF, 

- úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy. 
 
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 v znení neskorších predpisov spôsobom, ktorým 
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 
 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

1. výzva v znení Usmernenia č. 7, 

2. príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 7, vrátane prílohy: 

a) Príloha 1 Príručky - Záväzné formuláre - Príloha č. 2 ŽoNFP – Údaje na vyžiadanie výpisu 
z registra trestov  

b) Príloha 2 Príručky - Test úplnosti ŽoNFP (pre žiadateľa) v znení Usmernenia č. 7, 

c) Príloha 3 Príručky – Práca s výzvou v znení Usmernenia č. 7, 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov 

Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 
vyčlenených na výzvu“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ  
183 000 000 EUR mení na 193 000 000 EUR.  

Dôvodom navýšenia alokácie na výzvu je realokácia disponibilných finančných prostriedkov z PO 2 do 
PO 1 vykonaná v rámci revízie Operačného programu Kvalita životného prostredia  (verzia 9), zverejnená 
dňa 29.05.2019. 

1.2. Doplnenie definície dňa pracovného pokoja 

Z dôvodu odstránenia pochybností sa v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP dopĺňa nová 
poznámka pod čiarou s definíciou dňa pracovného pokoja. Uvedená zmena je formálneho charakteru a 
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uplatňuje sa rovnako na všetky ŽoNFP predložené v rámci 5. výzvy, bez ohľadu na termín ich 
predloženia. 

1.3. Zmena obsahu podmienky poskytnutia príspevku č. 2 

V nadväznosti na optimalizáciu a vhodnejšie nastavenie výzvy ako aj z dôvodu zníženia administratívnej 
záťaže pre žiadateľov bolo upravené znenie podmienky poskytnutia príspevku nebyť dlžníkom na 
daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom. Uvedené znenie je zároveň v 
súlade  Systémom riadenia. 

1.4. Zmena obsahu podmienky poskytnutia príspevku č. 3 

V nadväznosti na optimalizáciu a vhodnejšie nastavenie výzvy ako aj z dôvodu zníženia administratívnej 
záťaže pre žiadateľov bolo upravené znenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa nebyť 
dlžníkom poistného na zdravotnom poistení. Uvedené znenie je zároveň v súlade  Systémom riadenia. 

1.5. Zmena obsahu podmienky poskytnutia príspevku č. 4 

V nadväznosti na optimalizáciu a vhodnejšie nastavenie výzvy ako aj z dôvodu zníženia administratívnej 
záťaže pre žiadateľov bolo upravené znenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa nebyť 
dlžníkom poistného na sociálnom poistení. Uvedené znenie je zároveň v súlade  Systémom riadenia. 

 

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

2.1. Doplnenie inštrukcie k tabuľke 12 v rámci záväzného formulára ŽoNFP  

Z dôvodu odstránenia pochybností bola inštrukcia vzťahujúca sa k tabuľke 12 ŽoNFP rozšírená o 

informáciu, že do tejto tabuľky sa uvádzajú aj také zákazky, ktoré nespadajú pod zákon o verejnom 

obstarávaní; 

2.2. Zmena názvu Prílohy č. 2 ŽoNFP 

V časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP bol zmenený názov Prílohy č. 2 ŽoNFP, namiesto 
„Udelenia súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov“ sa zmenil názov na „Údaje na vyžiadanie 
výpisu z registra trestov“. 

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

3.1. Doplnenie definície dňa pracovného pokoja 

V nadväznosti na bod 1.2 tohto usmernenia sa do kapitoly 1.2 Definícia pojmov a použité skratky a pojmy 
dopĺňa definícia pojmu „Deň pracovného pokoja“. Uvedená zmena je formálneho charakteru a uplatňuje 
sa rovnako na všetky ŽoNFP predložené v rámci 5. výzvy, bez ohľadu na termín ich predloženia. 

3.2. Zmena obsahu podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4 

Úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4 s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho 
nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov. 

3.3. Doplnenie poznámky pod čiarou č. 8 

V nadväznosti na podmienku poskytnutia príspevku č. 2 doplnené poznámka pod čiarou č. 8 vysvetľuje 
čo sa pre účely tejto výzvy rozumie pod pojmom daň: daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z 
motorových vozidiel. 

3.4. Zmena znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 5 

V nadväznosti na novelizáciu zákona o EŠIF bolo zmenené preukazovanie bezúhonnosti žiadateľa 
(štatutára/prokuristu/splnomocnenca) a to zmenou názvu predkladaného záväzného dokumentu. 
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Žiadatelia sú povinný predložiť namiesto „Udelenia súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov“ 
dokument „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“. 

3.5. Doplnenie poznámky pod čiarou č. 9 

V súvislosti so zmenou preukazovania bezúhonnosti bolo potrebné upraviť aj spôsob preukazovania 
bezúhonnosti zo strany splnomocnenej osoby v ITMS2014+. 

3.6. Aktualizácia kapitoly 4 Schvaľovanie žiadostí o NFP 

V nadväznosti na aktuálne platný Systém riadenia a v súvislosti s novelizáciou zákona o EŠIF sa dopĺňa 
uvedená časť o informáciu, že RO je povinný informovať o dôvodoch nedodržania termínu schvaľovania 
ŽoNFP žiadateľov. 

Zároveň bola doplnená kapitola 4.1.1 Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP o informáciu, 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 resp. pochybenia odstránil 

V kapitole 4.4.1 aktualizujú informácie o možnostiach podania odvolania voči jednotlivým typom 
rozhodnutia RO a o postupe RO po preskúmaní predloženého odvolania. Uvedená úprava je 
informačného charakteru a nemá vplyv na spôsob vypracovania a predloženia ŽoNFP žiadateľom. 

3.7. Úprava Prílohy č. 2 Príručky -  Test úplnosti ŽoNFP 

V nadväznosti na zmenu názvu Prílohy č. 2 ŽoNFP sa upravuje Test úplnosti ŽoNFP. 

3.8. Úprava Prílohy 3 Príručky – Práca s výzvou 

V nadväznosti na zmenu názvu Prílohy č. 2 ŽoNFP bolo potrebné upraviť aj Prílohu 3 Príručky – Práca s 
výzvou 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23. 10. 2019. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu 
zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj 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 zmeniť ŽoNFP. RO pre 
OP KŽP písomne informuje dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/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 zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 

 


