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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 4 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „usmernenie“) je najmä: 

1. úprava výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (ďalej len „Systém riadenia“), 

2. úprava maximálnych intenzít pomoci v nadväznosti na Schému regionálnej investičnej pomoci v oblasti 
odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení dodatkov č. 1, 2 a 3, 

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 15. výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (ďalej len „výzva“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona 
o príspevku zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“). 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 

2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, 

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

4. príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, 

5. príloha č. 7 výzvy - Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre 
programové obdobie 2014 - 2020 v znení dodatku č. 2. 

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 dodatkov č. 1, 2 a 3 sa v celej dokumentácii výzvy 
upravuje odkaz na schému štátnej pomoci. V nadväznosti na uvedené sa v časti Financovanie projektu menia 
maximálne intenzity pomoci v súlade so schémou v znení dodatkov č. 1, 2 a 3. Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, ktoré nadobúdajú účinnosť po 31. decembri 2021 (v nadväznosti na 
schválené ŽoNFP v rámci tejto výzvy) sú viazané na spomínanú schému v znení dodatkov č. 1, 2 a 3. Zároveň 
sa schéma štátnej pomoci vypúšťa ako samostatná príloha výzvy (podobne ako v prípade neskôr vyhlásených 
výziev). 

1.2. Zmena uzávierky aktuálneho hodnotiaceho kola  

V nadväznosti na zmenu maximálnych intenzít štátnej pomoci v zmysle predchádzajúceho bodu sa aktuálne 
hodnotiace kolo rozdeľuje na dve hodnotiace kolá. Prvé s termínom uzávierky na predkladanie ŽoNFP 
31. decembra 2021 a druhé s pôvodným termínom uzávierky na predkladane ŽoNFP, t.j. 15. február 2022.  

1.3. Zmena podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP v prípadoch, kedy žiadateľ zložil zábezpeku podľa zákon č. 233/1995 
Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 
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sa rozširuje výnimka z uplatňovania tejto PPP na takéto exekúcie. 

1.4. Zmena podmienky oprávnenosti aktivít projektu 

V nadväznosti na prijatie Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 - 2025 sa upravuje sa odkaz na 
aktuálny Program odpadového hospodárstva a vypúšťa príklad nepodporovanej oblasti. 

1.5. Formálna úprava opisu podmienky Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami 
v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

S cieľom spresnenia bol upravený opis PPP. Táto úprava je formálna a nie je zmenou PPP.  

1.6. Zmena uplatniteľnej verzie príručky k oprávnenosti výdavkov 

Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti novej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov sa mení uplatniteľná verzia 
príručky z pôvodnej verzie 2.6 na verziu 2.7. 

1.7. Ďalšie formálne úpravy 

S cieľom spresnenia, resp. aktualizácie postupov v zmysle platnej legislatívy a zosúladenia štruktúry informácií 
uvádzaných vo výzve s neskôr vyhlásenými výzvami sa primerane upravujú informácie uvádzané v celom 
dokumente výzvy. Uvedené zmeny nie sú zmenou PPP.  

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP 

2.1. Popis východiskovej situácie 

Za účelom zjednodušenia overovania úplnosti ŽoNFP v rámci administratívneho overovania ŽoNFP sa do 
tabuľky č. 7.2 dopĺňa požiadavka na identifikáciu tých príloh ŽoNFP, ktoré žiadateľ predkladá v listinnej podobe. 

2.2. Zoznam povinných príloh 

V nadväznosti na doplnenie výnimky v zmysle bodu 1.3 usmernenia sa do tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP 
dopĺňa k príslušnej PPP nová príloha ŽoNFP. 

2.3. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

V nadväznosti na zmenu preukazovania splnenia niektorých PPP v konaní o ŽoNFP sa primerane upravuje 
tabuľka č. 15 formulára ŽoNFP. 

2.4. Príloha č. 13 ŽoNFP 

S cieľom predchádzania nedostatkom bola rozšírená inštrukcia priamo v záväznom formulári prílohy ŽoNFP – 
Súlad s najlepšie dostupnými technikami (BAT) a doplnené príklady techník pri vybraných BAT. 

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

3.1. Zmena podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

V nadväznosti na bod 1.3 usmernenia sa v kapitole 3. Príručky pre žiadateľa primerane upravuje opis PPP. 
Zároveň sa v nadväznosti na uvedené do kapitoly 3.1 Príručky pre žiadateľa dopĺňa inštrukcia k novej prílohe 
ŽoNFP Upovedomenie o odklade exekúcie (označená je pod č. 14).  

3.2. Zmena podmienky oprávnenosti aktivít projektu 

V nadväznosti na bod 1.6 usmernenia sa primerane upravuje opis dotknutej PPP v Príručke pre žiadateľa. 

3.3. Spresnenie opisu podmienky, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú 
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 / §8a ods. 4 zákona 
o podpore regionálneho rozvoja 

S cieľom predchádzania nedostatkov pri predkladaní ŽoNFP bol spresnený opis PPP v tom zmysle, že 
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príslušný program rozvoja obce, resp. VÚC musí zahŕňať obdobie, v ktorom je ŽoNFP predkladaná, pričom 
v prípade, že program rozvoja obce, resp. VÚC aktualizovaný je potrebné predložiť aj uznesenie, resp. výpis 
z uznesenia zastupiteľstva o schválení aktualizácie programu rozvoja, pričom aktualizácia musí byť 
zrealizovaná pred ukončením obdobia, na ktoré bol program rozvoja schválený. V nadväznosti na uvedené bola 
primerane upravené aj inštrukcia k prílohe ŽoNFP Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja 
a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa. 

3.4. Úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber  

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia dochádza k doplneniu opisu Podmienky splnenia kritérií pre výber 
projektov za účelom poskytnutia podrobnejších informácií k spôsobu hodnotenia ŽoNFP podľa jednotlivých 
hodnotiacich kritérií. Touto zmenou sa umožní „samohodnotenie“ ŽoNFP zo strany samotných žiadateľov 
a žiadatelia si budú môcť sami posúdiť, či existujú predpoklady pre schválenie ich ŽoNFP (dosiahnutie 
minimálneho počtu bodov potrebných pre schválenie ŽoNFP).  

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

V nadväznosti na body 1.1 a 1.6 sa aktualizujú odkazy na schému štátnej pomoci v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 
a uplatniteľnú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov. 

5. Zmeny v prílohe č. 7 výzvy – Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva 
pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení dodatku č. 2: 

V nadväznosti na bod 1.1 sa príloha č. 7 výzvy vypúšťa. 

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. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29. decembra 2021. 

Zmeny vyplývajúce z Usmernenia (s výnimkou zmeny uzávierok hodnotiacich kôl) sa vzťahujú na ŽoNFP 
predložené po 31. decembri 2021.  


