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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 4 k 18. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. zníženie Indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu v súlade so 
zmenou Operačného programu Kvalita životného prostredia – verzia 11; 

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

3. úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom 
optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre 
žiadateľov;   

4. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje (Príručka 
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP) a  

5. vecné vyprecizovanie a štylistické úpravy v dokumentácii 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 o príspevku z EŠIF 
spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva; 

2. príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„ŽoNFP“); 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných záväzných formulárov príloh ŽoNFP (Príloha 
č. 5 ŽoNFP Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov a Príloha č. 9 ŽoNFP Podporná dokumentácia 
k oprávnenosti výdavkov);  

4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy:  

1.1. Zmena Indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu(zdroje EÚ) 

- K zmene dochádza v súlade so zmenou Operačného programu Kvalita životného prostredia – verzia 
11, ktorá bola schválená vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2020) 4490 final zo dňa 30. 
júna 2020. V rámci predmetnej zmeny OP KŽP došlo v súlade s uznesením vlády SR č. 257/2020, 
ktorým bol schválený materiál „Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej 
dôsledkov“, k realokácii zdrojov OP KŽP na podporu opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie 
COVID-19. Z dôvodu nízkeho počtu predložených projektov boli voľné finančné prostriedky 
predmetnej výzvy realokované na opatrenia na boj s epidémiou COVID-19 a jej dôsledkami.  
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1.2. Zmena PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, 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 v súlade príslušnými platnými zákonmi za účelom zvýšenia efektívnosti 
administrácie predložených ŽoNFP a zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov. 

1.3. Zmena PPP č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

- S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP z dôvodu výkonu relatívne malých exekúcií v pomere 
k žiadanému NFP sa Usmernením zavádza akceptovateľná výška vykonávaných exekúcií. 

1.4. Doplnenie PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania 
rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt 

- V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola doplnená PPP č. 12, že žiadateľ nie je 
evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt.  

1.5. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 

- V nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 
KŽP bola vo výzve upravená verzia dokumentu na 2.4.  

1.6. Úprava PPP č. 19 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej 

pomoci/pomoci de minimis 

- Pri PPP č.19 dochádza k jej úprave z dôvodu zosúladenia znenia tejto PPP s Prílohou č. 2 výzvy 
Príručka pre žiadateľa. Navrhované znenie PPP je vhodnejšie aj v nadväznosti na oprávnené aktivity 
v rámci danej výzvy, ktoré nepodliehajú štátnej pomoci ani pomoci de minimis. 

1.7. Zmena kategórie PPP č. 21 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

- Pri PPP č.21 dochádza k jej zmene z kategórie PPP „ďalšie PPP“ do kategórie „PPP vyplývajúce 
z osobitných predpisov“ v súlade s aktuálnym Systémom riadenia. 

 

2. Zmena prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh 
ŽoNFP: 

2.1. Zmeny v tabuľke 7.1 Popis východiskovej situácie 

- Z dôvodu odstránenia čestných vyhlásení v rámci prílohy č. 4 a 11 boli do tejto časti doplnené 
informácie ohľadom zverejnenia uznesenia o schválení programu rozvoja a príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie ako aj informácie ohľadom zverejnenia dokumentácie z procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie na webovom sídle www.enviroportal.sk. 

2.2. Zmeny v tabuľke 12 Verejné obstarávanie 

- Z dôvodu odstránenia pochybností sa rozširuje inštrukcia vzťahujúca sa k tabuľke 12 ŽoNFP v tom 
zmysle, že do tejto tabuľky sa uvádzajú aj také zákazky, ktoré nespadajú pod zákon o verejnom 
obstarávaní a zároveň boli, pre jednoznačnosť, doplnené typy, resp. skupiny výdavkov, vyskytujúca 
sa v podrobnom rozpočte projektu, ktoré sa v tejto časti formulára ŽoNFP neuvádzajú. 

 

2.3. Zmeny v tabuľke č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 

- V nadväznosti na odstránenie, doplnenie a úpravu znenia PPP bola primeraným spôsobom upravená 
časť 14 formulára ŽoNFP. Zároveň dochádza k úprave v časti 14 formulára ŽoNFP v súvislosti 
s doplnením nových príloh na preukazovanie splnenia PPP. 

http://www.enviroportal.sk/
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2.5 Zmeny v tabuľke č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa 
- V nadväznosti na úpravu znenia PPP ako aj na zmenu spôsobu preukazovania PPP boli upravené aj 

jednotlivé čestné vyhlásenia. 
 

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

3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav  

- V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu výzvy) 
uskutočnené formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním 
ŽoNFP, a to najmä: 

- úprava časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na vykonané zmeny 
v dokumentoch výzvy a potrebu došpecifikovania niektorých pojmov; 

- došpecifikovanie spôsobu predkladania ŽoNFP v časti Vypracovanie a predloženie ŽoNFP; 

- rozšírenie možností overovania vybraných PPP prostredníctvom integračných funkcií 
ITMS2014+; 

- doplnenie ďalších formálnych a štylistických úprav v celom dokumente. 

3.2. Formálne úpravy v rámci opisu PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, PPP č. 3 
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení a PPP č. 4 Podmienka nebyť 
dlžníkom na sociálnom poistení 

- V rámci opisu PPP č. 2, 3 a 4 boli vykonané formálne úpravy súvisiace s doplnením akceptovateľnej 
výšky nedoplatkov pri daniach, zdravotnom poistení a sociálnom poistení za účelom zvýšenia 
efektívnosti administrácie predložených ŽoNFP a zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov 
a so zadefinovaním dlžníkov na jednotlivých druhoch poistného. Taktiež boli vykonané zmeny 
súvisiace so spôsobom overovania  uvedených PPP len na základe integračnej funkcie ITMS2014+. 

3.3. Formálne úpravy v rámci opisu PPP č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči 
žiadateľovi 

- V rámci opisu PPP č. 6 bola doplnená informácia ako bude RO postupovať v prípade identifikovania 
nesplnenia tejto PPP v rámci administratívneho overovania ŽoNFP. 

3.4. Zmena spôsobu preukazovania PPP č. 9 Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a 
príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6  a 8 ods. 6 / §8a 
ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja 

- Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov, je odstránená príloha č. 4 ŽoNFP Čestné 
vyhlásenie, v rámci ktorej žiadateľ uvádza odkaz na webové sídlo, na ktorom je zverejnené 
uznesenie o schválení programu rozvoja, resp. územnoplánovacej dokumentácie. Žiadateľ uvedenú 
informáciu uvedie vo Formulári ŽoNFP, tabuľka 7.1 Popis východiskovej situácie. 

3.5. Zmena názvu prílohy, ktorou sa preukazuje splnenie 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 

- V nadväznosti na zmenu Systému riadenia EŠIF bol zmenený názov prílohy  č. 5 ŽoNFP Udelenie 
súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov na Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 
Táto príloha slúži na vyžiadanie výpisu z registra trestov prostredníctvom integračnej funkcie 
ITMS2014+ za účelom overenia tejto PPP. 
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3.6. Doplnenie PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania 
rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt 

- V nadväznosti na body 1.4 usmernenia bola doplnená PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ nie je 
evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt. 

3.7. Doplnenie PPP č. 14 Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít 
projektu pred predložením ŽoNFP 

- Z dôvodu jasnejšej formulácie bol primerane upravený opis PPP č.14. 

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

- V nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia bol upravený odkaz na aktuálne platnú Príručku 
k oprávnenosti výdavkov vo verzii 2.4. 

- Zároveň úprava PPP č.15 zahŕňa zadefinovanie reálneho vykazovania výdavkov(priamych aj 
nepriamych)  

3.9. Úprava opisu PPP č. 17 Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 
- V nadväznosti na zmenu verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov boli v rámci PPP č. 15 upravené 

informácie týkajúce sa posudzovania oprávnenosti výdavkov (vecná oprávnenosť a účelnosť 
výdavkov projektu, hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu). 

3.10. Úprava PPP č. 20 Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

- Došpecifikovanie znenia opisu PPP č. 20 v spôsobe preukazovania a overovania splnenia uvedenej 
PPP, ako aj zmena názvu PPP v súlade s aktuálnym Systémom riadenia. 

3.11.  Úprava PPP č.21 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

- V nadväznosti na bod 1.7 Usmernenia dochádza k zmene z kategórie PPP „ďalšie PPP“ do kategórie 
„PPP vyplývajúce z osobitných predpisov“ v súlade s aktuálnym Systémom riadenia. 

3.12. Úprava spôsobu preukazovania splnenia PPP č. 22  - V súvislosti s platným Zákonom č. 177/2018 Z. 
z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza k vypusteniu povinnosti pre 
žiadateľov predkladať list vlastníctva ako súčasť ŽoNFP. Žiadateľ je za účelom preukázania 
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov povinný predložiť prílohu č. 6 – Zoznam nehnuteľností. 

3.13. Úprava PPP č. 23 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti 
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

- Došpecifikovanie znenia opisu PPP č. 23 a zmena spôsobu preukazovania splnenia uvedenej PPP 
z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov. 

3.14. Úprava opisu prílohy č.1 ŽoNFP Plnomocenstvo 

- Bližšie došpecifikovanie predkladania Plnomocenstva z dôvodu jasnejšej formulácie danej prílohy 

3.15. Zmena opisu prílohy č. 2 ŽoNFP Test podniku v ťažkostiach  

- Pre žiadateľov, ktorí v rámci prílohy č. 2 predkladajú účtovnú závierku za referenčné účtovné 
obdobie, bola doplnená definícia referenčného účtovného obdobia ako aj spôsob schválenia účtovnej 
závierky pre potreby vyplnenia testu podniku v ťažkostiach.  

3.16. Vypustenie Prílohy č.4 ŽoNFP Čestné vyhlásenie žiadateľa v rámci PPP č.9 Podmienka, že žiadateľ 
má schválený program rozvoja 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 zníženia administratívnej náročnosti bola vypustená podmienka predkladanie Prílohy č.4 
ŽoNFP čestné vyhlásenie žiadateľa. 
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3.17. Zmena názvu prílohy č. 5 ŽoNFP Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov/ výpis z registra 
trestov. 

- V nadväznosti na bod 3.5 Usmernenia bol upravený názov prílohy č. 5 ŽoNFP vrátane popisu 
predkladania predmetnej prílohy. 

3.18. Zmena opisu prílohy č. 6 Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie  

- V nadväznosti na bod 3.11 Usmernenia bola upravená príloha č. 6 ŽoNFP vrátane popisu 
predkladania predmetnej prílohy. 

3.19. Zmena opisu prílohy č. 9 ŽoNFP Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

- V nadväznosti na zmenu verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov boli upravené aj požiadavky na 
vypĺňanie a predkladanie uvedenej prílohy. 

3.20. Vypustenie Prílohy č.11 ŽoNFP- Čestné vyhlásenie žiadateľa v rámci PPP č.23 Oprávnenosť z 

hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej 

činnosti na životné prostredie 

- S cieľom zníženia administratívnej náročnosti bola vypustená podmienka predkladanie Prílohy č.11 
ŽoNFP čestné vyhlásenie žiadateľa.  

3.21. Úprava podkapitoly 4.1.1 Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP 

- V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola doplnená informácia o postupe zo strany RO v 
prípade, ak vzniknú pochybnosti o predložení ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej v nadväznosti 
na aktualizáciu Systému riadenia. 

 

3.22. Úprava podkapitoly 4.4.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok) 

- V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF od 1. júla 2019 sa zo 
zoznamu rozhodnutí, voči ktorým nie je prípustné odvolanie vypúšťa rozhodnutie o neschválení 
ŽoNFP vydaného len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve a dopĺňa sa 
rozhodnutie o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na konanie a rozhodnutie. Zároveň bola doplnená 
možnosť v rámci preskúmaného odvolania napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť RO na nové 
konanie a nové rozhodnutie. 

3.23. Úprava prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa „Záväzné formuláre ŽoNFP“ 

- V nadväznosti na zmeny vykonané vo Výzve a v prílohe č. 2 výzvy Príručka pre žiadateľa boli 
vykonané úpravy v záväzných formulároch ŽoNFP, konkrétne v prílohe č. 5 ŽoNFP – Údaje na 
vyžiadanie výpisu z registra trestov a v prílohe č. 9 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti 
výdavkov (hárky „Podrobný rozpočet projektu“ a „Prieskum trhu“). 

3.24. Vypustenie prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa“ Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa“ 

- S cieľom zníženia administratívnej náročnosti bola vypustená Prílohy č.2 Príručky pre žiadateľa. 

3.25.  Vypustenie prílohy č. 3 Príručky pre žiadateľa“ Práca s výzvou a dokumentmi k výzve“ 

- S cieľom zníženia administratívnej náročnosti bola vypustená Prílohy č.3 Príručky pre žiadateľa. 

 

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

- v nadväznosti na bod 1.5 tohto usmernenia bola upravená uplatniteľná verzia Príručky 
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.4. a zároveň 
v súlade s uvedenou Prílohou boli doplnené informácie napr.  o členení výdavkov na priame 
a nepriame v rámci predmetnej výzvy. 

 



7 

 

 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A ICH VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  
 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia 03.09.2020. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto 
usmernenia, s výnimkou zmien formálnych náležitostí výzvy a zmien nadväzujúcich na oznámenia 
riadiaceho orgánu o zmenách zverejnených na webovom sídle www.op-kzp.sk, ktoré neboli ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia zapracované do výzvy. 
 

http://www.op-kzp.sk/

