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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 2 k 2. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke
poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je
oprávnená na financovanie z Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP
KŽP“).
Týmto Usmernením sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre OP KŽP v súlade
s ustanovením § 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 (ďalej len
,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej
zmene podmienok poskytnutia príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
 Výzva v znení Usmernenia č. 1;
 Prílohy k výzve:
-

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP;

-

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0, v znení Usmernenia č. 1;

-

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,
Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov.

 Prílohy k Príručke pre žiadateľa:
-

Príloha č. 1 - Záväzné formuláre ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1;

-

Príloha č. 2 - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1.

 Prílohy Záväzných formulárov ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1;
-

Príloha č. 5a - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa;

-

Príloha č. 5b - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa;

-

Príloha č. 11 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia
č. 1.

Týmto usmernením sa ruší:
 Prílohy k výzve:
-

Príloha č. 6 - Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných
aktivít projektu v znení Usmernenia č. 1.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmena výzvy
-

úprava textu z formálneho hľadiska;

-

úprava a doplnenie textu v kapitole 1.5 Časový harmonogram konania
žiadosti o NFP z dôvodu poskytnutia konkrétnejších informácií pre žiadateľa;

-

doplnenie novej podmienky v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku:
Oprávnenosť partnera žiadateľa. Dôvodom je súlad s vydaním Metodického
výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 1 – k postupu pri výzvach a
vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-

doplnenie textu súvisiaceho s procesom verejného obstarávania v Kategórii
podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť výdavkov realizácie
projektu – Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná
výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP. Dôvodom je
spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;

-

odstránenie textu v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku:
Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu – Podmienka, že výdavky
projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na
financovanie z OP KŽP. Dôvodom úpravy je duplicita Prílohy č. 6. výzvy Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít
projektu s Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované
projekty OP KŽP zverejnenou na webovom sídle www.op-kzp.sk;

-

doplnenie, resp. aktualizácia hypertextových prepojení pri dokumentoch, na
ktoré sa výzva odvoláva, za účelom adresného odkazovania potenciálnych
žiadateľov na miesta na webovom sídle OP KŽP, kde sú predmetné dokumenty
zverejnené;

-

úprava textu v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie
podmienky poskytnutia príspevku – Podmienka predloženia ŽoNFP vo
vzťahu k ukončeniu schvaľovacieho procesu tej istej ŽoNFP. Dôvodom
úpravy je doplnenia dodatočných informácii pre žiadateľa v prípade predloženia
ŽoNFP vo vzťahu k ukončeniu schvaľovacieho procesu tej istej ŽoNFP;

-

odstránenie Prílohy č. 6 - Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s
realizáciou hlavných aktivít projektu z časti 5. Prílohy výzvy OPKZP-PO3SC313-2015-2. Dôvodom odstránenia je duplicita tejto prílohy s Príručkou
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP
zverejnenou na webovom sídle www.op-kzp.sk.

2. Zmena Prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP
-

úprava textu z formálneho hľadiska;

-

úprava textu, zmena skratky „RIÚS/SURM/NUS“ na skratku
„RIÚS/IUSRMO/NUS“. Dôvodom úpravy je súlad s vydaním dokumentu
Kritéria na výber projektov, verzia 2.0, s platnosťou od 11.4.2016.

-

úprava textu k zákonu o VO z dôvodu zosúladenia s platnou legislatívou t. j.
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení niektorých zákonov s účinnosťou od 18.04.2016;

-

doplnenie Prílohy č. 1 ŽoNFP – Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu
žiadateľa/partnera žiadateľa aj pre žiadateľa v kapitole 14. Zoznam povinných
príloh žiadosti o NFP z dôvodu predloženia tejto prílohy aj pre žiadateľov;

-

doplnenie novej podmienky v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku
v kapitole 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP. Taktiež k tejto
podmienke došlo k doplneniu Prílohy č. 14 ŽoNFP – Výpis z registra trestov.
Dôvodom doplnenia je súlad s vydaním Metodického výkladu Centrálneho
koordinačného orgánu č. 1 – k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti
na zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;

-

prečíslovanie podmienok v kapitole 14. Zoznam povinných príloh žiadosti
o NFP. Dôvodom je zavedenie novej podmienky č. 17.

3. Zmena Prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, verzia 3.0
-

úprava textu z formálneho hľadiska;

-

úprava textu v kapitole 1. Definícia pojmov zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 18.04.2016;

-

úprava poznámky pod čiarou v podkapitole 2.2 Predloženie písomnej formy
ŽoNFP. Jedná sa o doplnenie špecifických informácii pre žiadateľa týkajúcich
sa splnomocnenej osoby;

-

úprava textu v podkapitole 2.2 Predloženie písomnej formy ŽoNFP. Jedná sa
o spresnenie informácií pre žiadateľa týkajúcich sa Potvrdenia o prijatí ŽoNFP;

-

úprava textu v Kategórii oprávnenosti poskytnutia príspevku: Oprávnenosť
žiadateľa - Podmienka oprávnenosti žiadateľa z dôvodu poskytnutia
žiadateľovi konkrétnejších informácií pre splnenie podmienky;

-

úprava textu v Kategórii oprávnenosti poskytnutia príspevku: Oprávnenosť
žiadateľa - Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči
žiadateľovi. Dôvodom je doplnenie subjektov, ktorých sa podmienka netýka;

-

úprava textu v Kategórii oprávnenosti poskytnutia príspevku: Oprávnenosť

partnera žiadateľa - Podmienka oprávnenosti partnera žiadateľa z dôvodu
poskytnutia partnerovi žiadateľa konkrétnejších informácií pre splnenie
podmienky;
-

úprava textu v Kategórii oprávnenosti poskytnutia príspevku: Oprávnenosť
partnera žiadateľa - Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči
partnerovi žiadateľa. Dôvodom je doplnenie subjektov, ktorých sa podmienka
netýka;

-

doplnenie textu v Kategórii oprávnenosti poskytnutia príspevku:
Oprávnenosť partnera žiadateľa – Podmienka finančnej spôsobilosti
partnera žiadateľa na spolufinancovanie projektu z dôvodu zosúladenia
podmienky so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-

aktualizácia číselného označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov,
vzhľadom na zmenu aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na
verziu 1.5;

-

doplnenie, resp. aktualizácia hypertextových prepojení pri dokumentoch, na
ktoré sa výzva odvoláva, za účelom adresného odkazovania potenciálnych
žiadateľov na miesta na webovom sídle OP KŽP, kde sú predmetné dokumenty
zverejnené;

-

doplnenie novej podmienky v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku:
Oprávnenosť žiadateľa. Dôvodom doplnenia je súlad s vydaním Metodického
výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 1 - k postupu pri výzvach
a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-

úprava textu v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť
výdavkov realizácie projektu – Podmienka, že výdavky projektu sú
oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie
z OP KŽP. Odstránenie textu je z dôvodu duplicity Prílohy č. 6 výzvy –
Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít
projektu s Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované
projekty OP KŽP zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk;

-

doplnenie textu v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku:
Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu - Podmienka, že výdavky
projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na
financovanie z OP KŽP súvisiaceho s procesom verejného obstarávania v
Kategórii podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je spresnenie informácii
pre žiadateľa;

-

úprava textu v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie
podmienky
poskytnutia
príspevku
Podmienka
registrácie
špecializovaného záchranného modulu v stĺpci: Odstránenie povinnosti
registrovať špecializovaný záchranný modul partnerom žiadateľa, keďže
registrácia modulu je povinnosťou žiadateľa;

-

úprava textu v Kategórii podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie
podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka predloženia ŽoNFP vo
vzťahu k ukončeniu schvaľovacieho procesu tej istej ŽoNFP Dôvodom je
poskytnutie konkrétnejšej špecifikácie žiadateľovi pre splnenie predmetnej
podmienky;

-

doplnenie textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára
ŽoNFP. Dôvodom je poskytnutie konkrétnejších informácií týkajúcich sa
predkladaných dokumentov;

-

doplnenie textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára
ŽoNFP v časti Príloha č. 1 ŽoNFP: Dokument potvrdzujúci právnu
subjektivitu žiadateľa/partnera žiadateľa (v prípade partnerstva).
Dôvodom je poskytnutie žiadateľovi špecifických informácií týkajúcich sa tejto
podmienky;

-

doplnenie podmienok a úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných
príloh formulára ŽoNFP v Prílohe č. 5a – 5b ŽoNFP: Súhrnné čestné
vyhlásenie žiadateľa/partnera žiadateľa v časti: „Podmienka poskytnutia
príspevku“ týkajúcej sa finančnej kondícii žiadateľa. Dôvodom doplnenia je
súlad podmienky so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Taktiež v tejto časti sa doplnila aj nová „Podmienka splnenia
hodnotiacich kritérií“ týkajúca sa finančnej situácie žiadateľa;

-

doplnenie a úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh
formulára ŽoNFP v Prílohe č. 7 ŽoNFP: Ukazovatele finančnej spôsobilosti
partnera žiadateľa z dôvodu vyšpecifikovania konkrétnejších informácií pre
partnera žiadateľa;

-

doplnenie textu v Prílohe č.10 ŽoNFP: Výpis z registra trestov v časti Podmienka poskytnutia príspevku. Dôvodom doplnenia je súlad s vydaním
Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 1 – k postupu pri
výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-

úprava a doplnenie textu v kapitole 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP týkajúceho
sa predkladania žiadosti o NFP z dôvodu presnejšej formulácie opisu procesu
schvaľovania žiadosti o NFP;

-

zmena čísla paragrafu v kapitole 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP. Dôvodom
je, že v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z. paragraf 27 pojednáva
o lehotách a nie o písomnostiach;

-

úprava textu, zmena skratky „RIÚS/SURM/NUS“ na skratku
„RIÚS/IUSRMO/NUS“ v podkapitole 4.2.1. Odborné hodnotenie ŽoNFP.
Dôvodom úpravy je súlad s vydaním dokumentu Kritéria na výber projektov,
verzia 2.0, s platnosťou od 11.4.2016;

-

doplnenie textu v kapitole 5. Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP, z dôvodu
poskytnutia konkrétnejších informácií pre žiadateľa týkajúcich sa procesu
uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Zmena textu v Prílohe č. 5a ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa
-

doplnenie textu v bode 4. Jedná sa o presnejšie vymedzenie subjektov, pre ktoré
je dané ustanovenie nerelevantné;

-

doplnenie textu v bode 8. Jedná sa o chýbajúce ustanovenie v zmysle Trestného
zákona;
doplnenie textu v bode 13. Dôvodom je bližšia špecifikácia pre splnenie
predmetnej podmienky žiadateľom;

-

doplnenie nového bodu 14. Dôvodom je súlad so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

-

úprava číslovania v bode 15. Jedná sa o formálnu zmenu.

5. Zmena textu v Prílohe č.5a ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa
- doplnenie textu v bode 4. Jedná sa o vymedzenie subjektov, pre ktoré je dané
ustanovenie nerelevantné;
-

odstránenie textu v bode 8. Jedná sa o formálnu zmenu;

-

doplnenie nového bode 12. Dôvodom je súlad so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

-

úprava číslovania v bode 13. Jedná sa o formálnu zmenu.

6. Zmena prílohy č.11 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
-

odstránenie finančných limitov v hárkoch: „PRP žiadateľa“; „PRP partnera
žiadateľa“ a odvolanie sa na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty OP KŽP, verzia 1.5, zverejnenú na webovom sídle
www.op-kzp.sk;

-

úprava textu v Poznámke č.4 v hárku: „PRP žiadateľa“ a Poznámke č.5 „PRP
partnera žiadateľa“ z dôvodu odstránenia Prílohy č. 6 výzvy - Finančné limity
pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu
a odvolanie sa na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované
projekty OP KŽP, verzia 1.5, zverejnenú na webovom sídle www.op-kzp.sk;

7. Zmena Prílohy č.2 Príručky pre žiadateľa - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa
- úprava textu z dôvodu doplnenia žiadateľa do tejto prílohy, t. z. použitie
rovnakej prílohy pre žiadateľa a pre partnera žiadateľa.

8. Zmena Prílohy č.4 - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia
Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov
- úprava textu z dôvodu nových zmien súvisiacich s aktualizáciou Nariadenia
Komisie.
9. Odstránenie Prílohy č.6 výzvy - Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s
realizáciou hlavných aktivít projektu
- odstránenie Prílohy č. 6 výzvy - Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace
s realizáciou hlavných aktivít projektu. Dôvodom je duplicita tejto prílohy
s Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP
KŽP, verziou 1.5 zverejnenou na webovom sídle www.op-kzp.sk.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle
Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci aktuálne
prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy a 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 SO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto
usmernenia a ktorých sa zmena podľa odseku vyššie týka, SO pre OP KŽP umožní zmeniť
ŽoNFP. SO pre OP KŽP písomne informuje dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom
rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými
usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od
doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

