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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 3 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej
len „usmernenie“) je najmä:
1. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti
odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení dodatku č. 2,
2. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“),
3. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
4. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.
Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení 16. výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na prípravu
na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (ďalej len „výzva“) v súlade s § 57 ods. 1
zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia
príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1.
2.
3.
4.

výzva,
príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,
príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa vrátane príloh,
príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov
relevantných k horizontálnym princípom
5. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy:
1.1. Aktualizácia príslušnej schémy štátnej pomoci
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového
hospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení dodatku č. 2 sa v celej dokumentácii upravuje odkaz
na schému štátnej pomoci. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré nadobúdajú
účinnosť po 31. decembri 2020 (v nadväznosti na schválené ŽoNFP v rámci tejto výzvy) sú viazané na
spomínanú schému v znení dodatku č. 2.
1.2. Aktualizácia časti „Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP“ na aktuálne platný Systém riadenia
európskych štrukturálnych a investičných fondov
Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dochádza
k aktualizácii stanoveného termínu na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP a k doplneniu spôsobu informovania
žiadateľov o nedodržaní daného termínu.
1.3. 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 uplatňuje sa
rovnako na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy, bez ohľadu na termín ich predloženia.
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1.4. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4
S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP z dôvodu malých nedoplatkov žiadateľa na daniach (PPP č. 2 –
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom), zdravotnom poistení
(PPP č. 3 – Podmienka nebyť dlžníkom na zdravotnom poistení) alebo sociálnom poistení (PPP č. 4 –
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení), sa Usmernením zavádza akceptovateľná výška
nedoplatkov, identifikácia ktorých nepovedie k nesplneniu príslušných podmienok poskytnutia príspevku.
1.5. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP. Predmetná úprava nie je zmenou PPP.
1.6. Zmena uplatniteľnej verzie Testu podniku v ťažkostiach
V nadväznosti na vydanie novej verzie Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach sa vo výzve aktualizuje odkaz
na novú verziu č. 3.2. Uvedená zmena sa nevzťahuje žiadateľov, ktorí vypracovali Test podniku v ťažkostiach
podľa pôvodnej verzie 3.1 a predložili ŽoNFP po 1. marci 2021 avšak pred nadobudnutím účinnosti tohto
usmernenia.
1.7. Spresnenie a formálna úprava podmienky že žiadateľ, resp. 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
S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený a formálne upravený opis a názov PPP. Predmetná úprava nie
je zmenou PPP.
1.8. Vypustenie podmienky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu a vloženie novej podmienky, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania
rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba.
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov bola
vypustená Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu
(overovanie skutočnosti, či žiadateľ (ak relevantné) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora prebieha
v rámci overovania podmienok pre uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„zmluva o NFP“), po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP), zároveň bola doplnená Podmienka, že žiadateľ
nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba.
1.9. Zmena opisu podmienky oprávnenosti aktivít projektu
V nadväznosti na aktualizáciu príslušnej schémy štátnej pomoci bol v poznámke pod čiarou viažucej sa
k aktivite c. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá doĺňa vysvetlenie, že uvedené
označenie (vychádzajúce z aktuálne platného znenia Operačného programu Kvalita životného prostredia) je
potrebné vykladať ako „opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť
ako palivo“ podľa zákona č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Uvedené doplnenie nie je zmenou PPP.
1.10. Vypustenie kategórie PPP: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktualizáciou
vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie
projektu spolu s Podmienkou, že výdavky projektu sú oprávnené (predmetná PPP sa presúva do kategórie
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku) a Podmienkou oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem
(ktorá sa vypúšťa bez náhrady z dôvodu zmeny nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
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Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorého sa podmienky projektov generujúcich príjem
neuplatňujú na projekty, podpora ktorých predstavuje štátnu pomoc). PPP nasledujúce po vypustených PPP sa
primerane prečíslujú.
Zároveň sa v novej PPP (ako aj v celej dokumentácii výzvy) aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV“) z verzie 2.0
na verziu 2.5.
1.11. Formálna úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov
S cieľom zosúladenia s ostatnými výzvami vyhlasovanými RO bol zúžený opis PPP, podrobnosti týkajúce sa
opisu PPP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa. Uvedená úprava nie je zmenou PPP.
1.12. Vypustenie kategórie PPP: Spôsob financovania
V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktualizáciou
vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória PPP – Spôsob financovania spolu s Podmienkou relevantného spôsobu
financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia. PPP po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Informácie o uplatniteľných spôsoboch financovania ako aj o forme financovania sú uvedené v závere
kapitoly 3 výzvy – Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie.
1.13. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny
Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+
sa skracuje obdobie, počas ktorého nesmie dôjsť k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho
príslušníka tretej krajiny z 5 rokov na 4 roky predchádzajúce predloženiu ŽoNFP.
1.14. Formálna úprava opisu podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia
na realizáciu aktivít projektu
S cieľom lepšej čitateľnosti a zrozumiteľnosti bol upravený opis PPP. Táto úprava je formálna a nie je zmenou
PPP.
1.15. Formálna úprava opisu podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
S cieľom lepšej čitateľnosti a zrozumiteľnosti bol upravený opis PPP. Táto úprava je formálna a nie je zmenou
PPP.
1.16. Formálna úprava opisu podmienky Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami
v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
S spresnenia bol upravený opis PPP. Táto úprava je formálna a nie je zmenou PPP.
2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP
2.1. Formálna úprava formulára ŽoNFP
S cieľom zosúladenia formulára ŽoNFP uvádzaného v prílohe č. 1 výzvy s formulárom ŽoNFP v ITMS 2014+
boli v prílohe č. 1 vykonané formálne úpravy. Zároveň boli pre vylúčenie pochybností doplnené podrobnejšie
inštrukcie pre vyplnenie vybraných častí formulára ŽoNFP.
2.2. Vypustenie záväzného formulára čestného vyhlásenia na preukázanie splnenia podmienky
oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie a čestného vyhlásenia s odkazmi na zverejnené uznesenia
obce, resp. VUC
S cieľom zosúladenia spôsobu overovania dotknutých podmienok s neskôr vyhlásenými výzvami sa do tabuľky
7.1 formulára ŽoNFP dopĺňa informácia, že všetky dokumenty z procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie (resp. tie, ktoré žiadateľ nepredkladá v rámci prílohy č. 11 ŽoNFP) sú zverejnené na webovom sídle
www.enviroportal.sk a v nadväznosti na uvedené sa vypúšťa záväzný formulár čestného vyhlásenia v rámci
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prílohy č. 11 ŽoNFP s totožným znením a zároveň sa dopĺňa požiadavka pre žiadateľov, ktorí sú obcou alebo
VÚC, aby uviedli hypertextový odkaz na príslušné uznesenie. Zároveň sa do tejto časti (z tabuľky č. 15 formulára
ŽoNFP) presúva vyhlásenie v prípade žiadateľa – obce, ktorá v zmysle § 11 zákona č. 50/1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nie je povinný mať
vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu.
2.3. Úprava tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP
V nadväznosti na vypustenie a doplnenie vybraných PPP a úpravu príloh, ktorými sa splnenie relevantných
PPP preukazuje bol primerane upravený obsah tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP.
2.4. Formálna úprava usporiadania dokumentácie výzvy
S cieľom zjednotenia usporiadania dokumentácie výzvy s neskôr vyhlasovanými výzvami v rámci OP KŽP sa
záväzné formuláre príloh ŽoNFP, ktoré boli uvedené v prílohe č. 1 Príručky pre žiadateľa (s výnimkou vyhlásení
o veľkosti podniku, ktoré sa stávajú prílohou č. 1 a č. 2 Príručky pre žiadateľa), presúvajú do prílohy č. 1 výzvy
k formuláru ŽoNFP. Zároveň sa vypúšťajú pôvodné prílohy č. 2 a 3 Príručky pre žiadateľa a príloha č. 4 Príručky
pre žiadateľa sa pripája k prílohe č. 3 výzvy.
2.5. Úprava formulára prílohy č. 5 ŽoNFP
Z cieľom predchádzania vzniku nedostatkov pri príprave podrobného rozpočtu projektu ako súčasť dokumentov
tvoriacich prílohu č. 6 ŽoNFP boli spresnené a doplnené niektoré inštrukcie a odstránené formálne nedostatky.
Zároveň bol pôvodný formulár záznamu prieskumu trhu (ktorý tvorí súčasť prílohy č. 6 ŽoNFP) nahradený
novým, aktuálnym formulárom.
2.6. Doplnenie záväzného formulára novej prílohy ŽoNFP
Za účelom zlepšenia overovania hodnotiaceho kritéria 2.3 Vhodnosť a uskutočniteľnosť aktivít projektu
z hľadiska navrhovaných postupov vo väzbe na vybrané usmerňujúce zásady definované v Operačnom
programe Kvalita životného prostredia bol doplnený záväzný formulár novej prílohy č. 15 ŽoNFP – Súlad
s najlepšie dostupnými technikami.
3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 2 až 4
V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis Podmienky nebyť dlžníkom na
daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom, Podmienky nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom
poistení a Podmienky nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.
3.2. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
V nadväznosti na bod 1.5 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis Podmienky zákazu vedenia
výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi.
3.3. Doplnenie upozornenia do opisu podmienky, že žiadateľ nie je v ťažkostiach
V nadväznosti na bod 1.6 usmernenia sa v Príručke pre žiadateľa aktualizuje odkaz na novú verziu č. 3.2
Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach. Uvedená zmena sa nevzťahuje žiadateľov, ktorí vypracovali Test
podniku v ťažkostiach podľa pôvodnej verzie 3.1 a predložili ŽoNFP po 1. marci 2021 avšak pred nadobudnutím
účinnosti tohto usmernenia.
Zároveň v nadväznosti na skutočnosť, že uvedená PPP je podmienkou pre poskytnutie štátnej pomoci v zmysle
príslušnej schémy štátnej pomoci, bolo do opisu tejto PPP v kapitole 3 doplnené upozornenie, že splnením tejto
podmienky bude podmienené uzavretie zmluvy o NFP, v nadväznosti na uvedené sa primerane doplnila aj
kapitola 5 Príručky pre žiadateľa.
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3.4. Zmena v spôsobe preukazovania splnenia podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania
projektu
V nadväznosti na skutočnosť, že uvedená PPP je priamo previazaná s overovaním veľkostnej kategórie
podniku v rámci súčinnosti pri príprave návrhu zmluvy o NFP bol primerane upravený opis predmetnej PPP.
Žiadateľ na účely preukázania splnenia tejto PPP nepredkladá žiadnu osobitnú prílohu. Žiadateľ preukazuje
(postupom popísaným v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa) spôsobilosť spolufinancovania projektu v rámci
súčinnosti pred uzavretím zmluvy o NFP.
3.5. Zmena overovania podmienky že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
V nadväznosti na skutočnosť, že uvedená PPP je podmienkou pre poskytnutie štátnej pomoci v zmysle
príslušnej schémy štátnej pomoci, mení sa termín jej overenia tak, aby k overeniu podmienky došlo čo najbližšie
k termínu poskytnutia štátnej pomoci, t.j. ku dňu účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. V nadväznosti na uvedené
sa v konaní o ŽoNFP táto PPP overuje výlučne na základe vyhlásenia žiadateľa v rámci formulára ŽoNFP,
pričom v prípade schválenia ŽoNFP SO vyzve žiadateľa na poskytnutie súčinnosti na overenie splnenia tejto
podmienky. Podrobnosti spôsobu overenia sú uvedené v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa. V kontexte
uvedeného sa primerane upravuje opis tejto PPP a dopĺňa kapitola 5.
3.6. Spresnenie a formálna úprava podmienky že žiadateľ, resp. 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
V nadväznosti na bod 1.7 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis Podmienky nebyť dlžníkom na
daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom, Podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči
žiadateľovi. Zároveň sa upravuje opis overovania PPP v tom zmysle, že sa uvádzajú podmienky, na základe
ktorých môže RO túto podmienku overiť priamo a kedy je potrebné predložiť výpis z registra trestov.
V nadväznosti na uvedené sa primerane upravuje aj opis Prílohy ŽoNFP (v kapitole 3.1), ktorá sa vzťahuje
k tejto PPP.
3.7. Vypustenie podmienky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu a vloženie novej podmienky, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania
rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba.
V nadväznosti na bod 1.8 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťa Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu a informácia o jej overovaní (v pred uzavretím zmluvy
o poskytnutí NFP) sa dopĺňa do kapitoly 5. Zároveň bola v kapitole 3 na mieste vypustenej PPP doplnená
Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená
osoba.
3.8. Formálne úpravy podmienky oprávnenosti aktivít projektu
V nadväznosti na bod 1.9 usmernenia sa v kapitole 3 formálne upravuje opis podmienky oprávnenosti aktivít
projektu.
3.9. Vypustenie kategórie PPP: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
V nadväznosti na bod 1.10 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťa kategória podmienok poskytnutia príspevku
Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu spolu s Podmienkou, že výdavky projektu sú oprávnené (táto PPP
sa presúva do kategórie Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku) a Podmienkou oprávnenosti výdavkov pre
projekty generujúce príjem.
3.10. Formálna úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov
Za účelom zvýšenia miery transparentnosti bol a v nadväznosti na bod 1.11 usmernenia sa v kapitole 3 rozširuje
opis Podmienky splnenia kritérií pre výber projektu doplnený o informáciu, v akých hodnotiacich kritériách sú
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zohľadnené jednotlivé usmerňujúce zásady aplikované v tejto výzve (uvedené v tejto podmienke poskytnutia
príspevku). Uvedené doplnenie je informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP, resp. zmenu
hodnotiacich kritérií. Zároveň sa (za účelom lepšieho overenia splnenia hodnotiaceho kritéria 2.3) dopĺňa
osobitná príloha ŽoNFP - Súlad s najlepšie dostupnými technikami.
3.11. Vypustenie kategórie PPP: Spôsob financovania
V nadväznosti na bod 1.12 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťa kategória PPP – Spôsob financovania spolu
s Podmienkou relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia. PPP po
nej nasledujúce sa primerane prečíslujú.
3.12. Zmena opisu podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci/pomoci
de minimis
S cieľom zamedzenia duplicitného overovania totožných podmienok vyplývajúcich z príslušnej schémy štátnej
pomoci a PPP podľa výzvy sa upravil opis tejto PPP v kapitole 3 v tom zmysle, že s v rámci tejto PPP overujú
len tie podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy štátnej pomoci, ktoré nie sú súčasťou ostatných PPP. Za
účelom jednoznačnosti boli tieto podmienky explicitne uvedené v opise tejto PPP. Vzhľadom osobitný charakter
spôsobu overovania podmienok pre uplatnenie príslušnej intenzity pomoci sa dopĺňa informácia o opätovnom
overovaní tejto podmienky pred uzavretím zmluvy o NFP s odkazom na kapitolu 5 Príručky pre žiadateľa, kde
sú uvedené podrobnejšie informácie.
3.13. Zmena podmienky neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie
5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
V nadväznosti na bod 1.13 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje názov a opis dotknutej PPP.
3.14. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie
V nadväznosti na bod 2.2 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP (a v kapitole 3.1
inštrukcia týkajúca sa prílohy č. 11 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia
požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP), zároveň sa s cieľom predchádzania nedostatkom
v súvislosti s touto PPP rozširuje upozornenie v rámci opisu tejto PPP.
3.15. Zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu
s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000
V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) sa dopĺňa opis podmienky Oprávnenosť z hľadiska preukázania
súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, konkrétne sa
(v zmysle § 65a ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny) dopĺňa stanovisko Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky na preukázanie splnenia tejto PPP. V nadväznosti na uvedené sa primerane upravuje aj
opis prílohy ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na
územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa.
RO akceptuje stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona
o ochrane prírody a krajiny aj v prípade ŽoNFP predložených pred vydaním usmernenia.
3.16. Úprava kapitoly 4 a 5 Príručky pre žiadateľa.
S cieľom zvýšenia transparentnosti a v nadväznosti na aktualizáciu vybraných procesných krokov súvisiacich
so schvaľovaním ŽoNFP sa primerane upravuje kapitola 4 Príručky. Tieto zmeny nemajú vplyv na vypracovanie
a predkladanie ŽoNFP. S cieľom zvýšenia transparentnosti sa v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa podrobnejšie
popisujú procesné úkony po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP do uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP.
Okrem uvedeného sa v nadväznosti na zmenu spôsobu a termínu overovania niektorých PPP bližšie popisujú
podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť v rámci poskytovania súčinnosti pred vypracovaním návrhu zmluvy
o poskytnutí NFP.
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3.17. Formálna úprava usporiadania dokumentácie výzvy
V nadväznosti na bod 2.4 usmernenia sa upravuje kapitola 7. Príručky pre žiadateľa.
3.18. Doplnenie záväzného formulára novej prílohy ŽoNFP
V nadväznosti na bod 2.5 usmernenia sa v kapitole 3.1 dopĺňa inštrukcia k novodoplnenej prílohe ŽoNFP.
4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane
ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom:
V nadväznosti na bod 2.4 usmernenia sa do prílohy č. 3 výzvy dopĺňa nová tabuľka obsahujúca iné údaje
relevantné pre projekty v rámci tejto výzvy. Uvedená zmena je formálna a nemá vplyv na vypracovanie
a predloženie ŽoNFP.
5. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov:
5.1. Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV
V nadväznosti na bod 1.10 usmernenia sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV a primerane
sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy.
5.2. Formálno-technické úpravy prílohy č. 4
S cieľom zvýšenia transparentnosti a prechádzaniu nedostatkov boli upravené niektoré formulácie v prílohe č. 4
a pre vylúčenie pochybností explicitne doplnené niektoré neoprávnené výdavky v zmysle Príručky k OV
(uvedená zmena nie je zmenou podmienky oprávnenosti výdavkov)
Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto usmernením,
a to aj formou sledovania zmien (s výnimkou formulára záznamu z prieskumu trhu ako súčasti záväzného formulára
prílohy č. 5 ŽoNFP, keďže došlo celkovej zmene štruktúry formulára a k zmenám, ktoré nie je možné zaznamenať
funkciou sledovania zmien v prostredí MS Excel).

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. apríla 2021.
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 1. marci 2021.
V prípade ŽoNFP predložených po 1. marci 2021, avšak pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, RO umožní
žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. RO 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 ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia
písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.
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