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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 4 k 22. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. aktualizácia výzvy na základe aktuálnej verzie Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na 
programové obdobie 2014 – 2020, verzia 11 (ďalej len „Systém riadenia“), 

2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z.z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“), 

3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na schválenú zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia, 
verzia 12 (ďalej len „OP KŽP, v. 12“), 

4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7, 

5. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) a spôsobu 
preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre 
žiadateľov a zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov, 

6. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),  

7. úprava textov - štylistické a formálne úpravy textov, úprava textov vyvolaná vyššie uvedenými vecnými 
zmenami, ďalšie upresňujúce úpravy v rámci dokumentácie výzvy. 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu 
v súlade s § 17 ods. 6 a 8 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene 
podmienok poskytnutia príspevku. Zmena nie je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a 
rovnakého zaobchádzania. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 
2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných formulárov povinných príloh ŽoNFP, 
3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 
4. príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 

relevantných k horizontálnym princípom, 
5. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, 
6. príloha č. 5 výzvy - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy 

1.1. Formálno-technické úpravy výzvy  

V rámci aktualizácie boli doplnené spresňujúce informácie cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia 
výzvy, informácie o postupe v prípade nedodržania lehoty na vydanie rozhodnutia, informácie pri zmene 
a zrušení výzvy, ktoré vyplývajú z nadobudnutia účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF, Systému 
riadenia a pod. Uvedené úpravy nemajú vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP žiadateľom. 

1.2. Aktualizácia časti „Miesto a spôsob podania ŽoNFP“  

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia dochádza k definovaniu spôsobu predloženia ŽoNFP na RO prioritne 
prostredníctvom e-schránky a predloženia príloh ŽoNFP prioritne prostredníctvom ITMS2014+. RO akceptuje 
listinné predloženie iba príloh ŽoNFP, a to len z dôvodu technických obmedzení, ktoré súvisia s rozsahom 
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predkladaných príloh ŽoNFP a/alebo zachovaním ich zrozumiteľnosti a presnosti (napríklad rozsiahla 
projektová a technická dokumentácia alebo dokumentácia vytvorená v osobitných softvéroch - ak relevantné). 
ŽoNFP predložené RO pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia v listinnej podobe budú akceptované. 

1.3. Vypustenie podmienok poskytnutia príspevku 

S cieľom zníženia administratívnej náročnosti pri príprave ŽoNFP a overovaní PPP boli vypustené tie PPP, 
ktoré z hľadiska charakteru zamerania výzvy a jej cieľov nie sú nevyhnutné. V zmysle aktuálne platného 
Systému riadenia ide o tzv. fakultatívne podmienky (Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených 
miestne príslušným daňovým úradom, Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, 
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania 
projektu, Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu). PPP 
po nich nasledujúce sa primerane prečíslujú. 

1.4. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi/partnerovi 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP. Predmetná úprava nie je zmenou PPP. 

1.5. Vypustenie podmienky, že žiadateľ/partner nie je podnikom v ťažkostiach  

Vzhľadom na skutočnosť, že príspevok v rámci tejto výzvy nie je poskytovaný na hospodársku činnosť, ale 
za účelom dosiahnutia verejného záujmu, žiadatelia nie sú považovaní v súvislosti s financovanými aktivitami 
za podnik, a teda uplatnenie tejto podmienky je nerelevantné a z výzvy sa vypúšťa. PPP po nej nasledujúce 
sa primerane prečíslujú. Vzhľadom na uvedené sa tiež vypúšťa príloha ŽoNFP č. 5 Test podniku v ťažkostiach 
(ostatné prílohy sa prečíslovávajú). 

1.6. Spresnenie a formálna úprava podmienky, že štatutárny orgán žiadateľa / partnera, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa / partnera 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  

Za účelom vylúčenia pochybností bol spresnený a formálne upravený opis a názov PPP. Predmetná úprava 
nie je zmenou PPP. 

1.7. Doplnenie novej kategórie PPP a s ňou súvisiacej novej PPP 

Vzhľadom na zmenu OP KŽP, v. 12, v rámci ktorej došlo, okrem iného, aj k rozšíreniu oprávnenej aktivity 
a úprave oprávnených prijímateľov pri špecifickom cieli 1.3.1, aktivity A bola doplnená nová kategória PPP 
a k nej priradená nová PPP – Oprávnenosť užívateľa. Podmienky nasledujúce po doplnení novej PPP sa 
primerane prečíslujú. 

1.8. Doplnenie podmienky oprávnenosti aktivít projektu v nadväznosti na vypustenie podmienky týkajúcej 
sa definovania merateľných ukazovateľov projektu a zmeny OP KŽP, v. 12  

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia a s cieľom zachovania informácie pre žiadateľa o 
prepojenosti stanovenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov na účel projektu a previazanosti na 
posúdenie oprávnenosti aktivít (realizácia aktivít musí smerovať k výsledkom) bola vypustená podmienka 
z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov premietnutá v rámci podmienky oprávnenosti aktivít 
projektu.  

Zároveň v nadväznosti na zmenu OP KŽP, v. 12, v rámci ktorej došlo, okrem iného, aj k rozšíreniu oprávnenej 
aktivity pri špecifickom cieli 1.3.1, aktivity A., bola PPP Podmienka oprávnenosti aktivít projektu rozšírená 
o možnosť realizovať aj doplnkovú investíciu popri realizácii opatrení vyplývajúcich zo schválených 
dokumentov starostlivosti, resp. ďalšej dokumentácie. 

1.9. Vypustenie kategórie PPP: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia a aktualizáciou vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória PPP 
Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené sa presúva ako 
PPP do kategórie PPP Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. 

Zároveň sa v PPP (ako aj v celej dokumentácii výzvy) aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky 
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k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV“) z verzie 2.4 
na verziu 2.7.  

1.10. Vypustenie kategórie PPP: Spôsob financovania 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia 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 k výzve. 

1.11. Zmena podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci/pomoci de 
minimis 

Zmena PPP súvisí s došpecifikovaním podmienky vo vzťahu uplatnenia doplnkovej investície (výstavba 
a/alebo rekonštrukcia návštevníckych centier) v ŽoNFP a jej využívanie na hospodárske účely. Možnosti 
využívania infraštruktúry na hospodárske účely sú významne obmedzené do miery kapacity infraštruktúry 
využívanej na hospodárske účely, t.j. max. do 20% ročnej kapacity infraštruktúry. Obmedzenie prakticky 
vylučuje pravidlá štátnej pomoci a výrazne obmedzuje využívanie infraštruktúry na hospodárske účely až na 
takú mieru, že je možné konštatovať, že hospodárska činnosť (v kontexte pravidiel štátnej pomoci) neexistuje. 
Zároveň sa upravuje aj názov PPP. 

1.12. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny 

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ sa 
skracuje obdobie, počas ktorého nesmie dôjsť k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny z 5 rokov na 4 roky predchádzajúce podaniu ŽoNFP. 

1.13. Formálna úprava opisu podmienky oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bol upravený opis PPP v tom zmysle, že verejné obstarávania, ktoré majú 
byť v zmysle tejto PPP predložené najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP, majú byť minimálne v stave 
vyhlásené, t.j. môžu byť aj ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania, 
resp. obstarávania. Táto úprava nie je zmenou PPP.  

Zároveň z dôvodu časovej oprávnenosti výdavkov sa vypúšťa jedna z výnimiek vyhlásenia VO, t.j. zákazky, 
ktorých začiatok plnenia (začatie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytovanie služieb) je plánovaný neskôr 
ako 12 mesiacov po predložení ŽoNFP. 

1.14. Doplnenie dvoch nových PPP do kategórie Ďalšie PPP 

Vzhľadom na bod 1.8, t. j. rozšírenie oprávnenej aktivity o možnosť realizácie doplnkovej investície 
(rekonštrukcia a/alebo budovanie návštevníckych centier), bola v závere kategórie PPP „Ďalšie podmienky 
poskytnutia príspevku“ doplnená nová PPP týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s 
požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a PPP týkajúca sa 
oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia 
sústavy Natura 2000. Uvedené PPP budú relevantné iba pre ŽoNFP, ktorých predmetom bude aj realizácia 
doplnkovej investície.  

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných formulárov povinných príloh 
ŽoNFP 

2.1. Formulár ŽoNFP: 

- Formálna úprava - Doplnenie spresňujúcich inštrukcii k vypracovaniu dotknutých častí formulára ŽoNFP, 
prečíslovanie príloh v nadväznosti na vypustenie vybraných PPP. 

- Doplnenie údajov požadovaných v rámci tabuľky 7.1 formulára ŽoNFP - S cieľom zosúladenia 
požiadaviek na údaje vkladané do formulára ŽoNFP s ostatnými, neskôr vyhlásenými výzvami sa do 
tabuľky 7.1 formulára ŽoNFP dopĺňa požiadavka na vloženie informácií na overenie splnenia podmienky, 
že žiadateľ / partner má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentácie 
v súlade s ustanovením § 7 os. 6 a § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja. 
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Uvedené informácie boli pôvodne zahrnuté v osobitnej prílohe ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie 
žiadateľa, resp. Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa. Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP spolu 
s dotknutými súhrnnými čestnými vyhláseniami (ak relevantné) pred nadobudnutím účinnosti tohto 
usmernenia, nie sú povinní požadované údaje vkladať do formulára ŽoNFP. 

Zároveň sa v súlade s bodom 3.3 tohto usmernenia dopĺňa požiadavka na identifikáciu pozemkov, 
ktorých je žiadateľ a/alebo partner vlastníkom alebo užívateľom na preukázanie splnenia PPP č. 1 (v 
prípade, že žiadateľ a/alebo partner nie je štátnou rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody). 

- Doplnenie údajov požadovaných v rámci tabuľky 7.2 – 7.3 formulára ŽoNFP – v nadväznosti na bod 

1.7, 1.8 a 1.11 tohto usmernenia sa dopĺňa požiadavka na vloženie informácii na overenie PPP 

Oprávnenosť užívateľa ako aj podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej 

pomoci/pomoci de minimis . 

- Úprava časti č. 14 a 15 formulára ŽoNFP - V nadväznosti na vypustenie, doplnenie a úpravu vybraných 
PPP sa primerane upravuje obsah tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP, ako sa aj primerane upravuje, resp. 
rozširuje rozsah vyhlásení v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP.  

2.2. Vypustenie záväzného formulára Súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa  

V nadväznosti na vyššie uvedené body tohto usmernenia sa vypúšťa záväzný formulár Súhrnného čestného 
vyhlásenia žiadateľa (príloha č. 3 ŽoNFP). Vypustené časti (ak relevantné) sa presúvajú priamo do formulára 
ŽoNFP, tabuľka č. 15. Prílohy ŽoNFP nasledujúce po vypustenej prílohe sa primerane prečíslujú. V prípade, 
že žiadateľ predložil ŽoNFP, vrátane prílohy č. 3 pred vydaním usmernenia (v požadovanom rozsahu) 
predloženie formulára ŽoNFP s presunutými vyhláseniami sa nevyžaduje. 

2.3. Úprava a náhrada formulára Súhrnného čestného vyhlásenia partnera žiadateľa 

V nadväznosti na predchádzajúce body tohto usmernenia sa ruší pôvodný formulár Súhrnného čestného 
vyhlásenia partnera žiadateľa a nahrádza sa novým (ako príloha č. 3 ŽoNFP), kde sú primerane upravené 
jednotlivé vyhlásenia partnera žiadateľa. V prípade, že žiadateľ predložil ŽoNFP, vrátane dotknutých 
formulárov pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia (v požadovanom rozsahu), nie je potrebné 
predloženie Súhrnného čestného vyhlásenia podľa úpravy v zmysle usmernenia. 

2.4. Úprava záväzného formulára Podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov 

V Podrobnom rozpočte projektu – žiadateľ (1 hárok), Podrobnom rozpočte projektu – partner 1, resp. 2 (3 a 5 
hárok) a v hárku Value for Money boli vykonané úpravy vyplývajúce zo zmien dokumentácie výzvy a zároveň 
boli vykonané formálno-štylistické úpravy. Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP po zverejnení tohto usmernenia 
nie sú povinní opätovne predkladať upravené formuláre podľa úpravy v zmysle usmernenia. 

3. Zmeny prílohy 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, ako aj úpravy súvisiace s aktualizáciou Systému riadenia a zákona 
o príspevku z EŠIF, napr.: 

- úprava časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na vykonané zmeny v 
dokumentoch výzvy a potrebu došpecifikovania niektorých pojmov (ako napr. „deň doručenia“); 

- doplnenie ďalších formálnych a štylistických úprav v celom dokumente; 

3.2. Úprava vypracovania a predloženia dokumentácie ŽoNFP 

Vzhľadom na bod 1.2 usmernenia a s cieľom maximalizácie elektronickej komunikácie sa v príslušných 
častiach Príručky pre žiadateľa primerane upravujú inštrukcie na vypracovanie a predloženie ŽoNFP, ako aj 
informácie o komunikácii RO so žiadateľom. ŽoNFP predložené RO pred nadobudnutím účinnosti tohto 
usmernenia v listinnej podobe budú akceptované.  
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3.3. Doplnenie opisu podmienky právna forma žiadateľa / partnera a úprava prílohy č. 1 ŽoNFP 

S cieľom minimalizácie prípadov dožadovania prípadných dokumentov potrebných na overenie toho, ktorá 
osoba je oprávnená konať, sa upravuje opis tejto PPP v tom zmysle, že žiadateľ je povinný predložiť 
dokumenty v rámci prílohy č. 1 ŽoNFP v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa v prípadoch, ak z verejne 
dostupných zdrojov nie je možné overiť štatutárny orgán žiadateľa / partnera. Uvedená zmena sa týka výlučne 
ŽoNFP predložených po vydaní usmernenia. V ostatných prípadoch sú žiadatelia povinní predložiť doklad 
preukazujúci právnu subjektivitu len v prípade, ak na to budú vyzvaní RO.  

Zároveň sa dopĺňa inštrukcia na preukázanie (v prípadoch ak žiadateľ a/alebo partner nie je štátnou 
rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR), že je vlastníkom alebo 
užívateľom aspoň časti územia, na ktorom sa realizujú, resp. majú realizovať aktivity projektu. V nadväznosti 
na uvedené sa mení opis prílohy č. 1 ŽoNFP v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa na Dokument preukazujúci 
právnu subjektivitu žiadateľa, v rámci ktorej, v prípade potreby, žiadateľ predkladá aj Plnomocenstvo. 

3.4. Vypustenie vybraných PPP, k nim prislúchajúcich príloh a následné prečíslovanie PPP a príloh 

V nadväznosti na bod 1.3 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťajú vybrané PPP a rovnako sa v kapitole 3.1 
vypúšťajú k nim prislúchajúce prílohy a inštrukcie k prílohám, na základe ktorých RO overuje splnenie 
jednotlivých PPP. Podmienky nasledujúce po vypustených PPP, rovnako ako prílohy nasledujúce po 
vypustených prílohách sa primerane prečíslujú. 

3.5. Úprava a spresnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že voči žiadateľovi /partnerovi 
nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo 
v reštrukturalizácii“ 

Za účelom vylúčenia pochybností bol spresnený a formálne upravený opis PPP. Predmetná úprava nie je 
zmenou PPP. 

3.6. Úprava a spresnenie podmienky poskytnutia príspevku „podmienka zákazu vedenia výkonu 
rozhodnutia voči žiadateľovi / partnerovi“ 

V nadväznosti na body 1.4, 2.2 a 2.3 tohto usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP.  

3.7. Zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky, že žiadateľ / partner 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 

V nadväznosti na bod 2.1 usmernenia a s cieľom zjednotenia úpravy spôsobu overovania, či žiadateľ, resp. 
partner má schválený program rozvoja, príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu sa v prípade, že sú 
predmetné dokumenty zverejnené, resp. v prípad, že sa na žiadateľa, resp. partnera nevzťahuje povinnosť 
mať vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, žiadateľ uvádza požadované informácie priamo do 
formulára ŽoNFP (tabuľka č. 7.1) a partner v novej Prílohe 3 ŽoNFP. V nadväznosti na uvedené sa 
primeraným spôsobom upravuje opis tejto PPP v kapitole 3 a inštrukcia k vypracovaniu prílohy ŽoNFP 
v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa. V prípade, že žiadateľ predložil ŽoNFP s prílohami v pôvodnom zložení 
pred nadobudnutím účinnosti usmernenia, nie je potrebné opätovne predkladať ŽoNFP podľa úprav v zmysle 
usmernenia.  

3.8. Zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky, že štatutárny orgán žiadateľa / partnera, ani 
žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa / 
partnera 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 1.6 a na nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, ako aj oznam o zmene spôsobu 
overovania bezúhonnosti, zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk, bol primerane upravený opis a 
názov predmetnej PPP, ako aj spôsob jej preukazovania.  

3.9. Zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky, že žiadateľ / partner, ktorým je právnická osoba 
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc 
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a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
podľa osobitného predpisu 

V nadväznosti na body 2.2 a 2.3 usmernenia bol primerane upravený opis predmetnej PPP, ako aj spôsob jej 
preukazovania. 

3.10. Zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky, že žiadateľ / partner nie je evidovaný v Systéme 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba. 

V nadväznosti na body 2.2 a 2.3 usmernenia bol primerane upravený opis predmetnej PPP, ako aj spôsob jej 
preukazovania. 

3.11. Doplnenie novej kategórie PPP, novej PPP a s ňou súvisiacej novej prílohy 

Vzhľadom na zmenu OP KŽP, v. 12, v rámci ktorej došlo, okrem iného, aj k rozšíreniu oprávnenej aktivity 
a úprave oprávnených prijímateľov pri špecifickom cieli 1.3.1, aktivity A, bola doplnená nová Kategória PPP 
a k nej priradená nová PPP – Oprávnenosť užívateľa (FO – nepodnikateľ). Podmienky nasledujúce po 
doplnení PPP sa primerane prečíslujú. Zároveň sa dopĺňa nová príloha (Dokumenty preukazujúce 
oprávnenosť užívateľa (FO – nepodnikateľ)) na overenie splnenia tejto novej PPP. 

3.12. Doplnenie podmienky oprávnenosti aktivít projektu v nadväznosti na vypustenie podmienky týkajúcej 
sa definovania merateľných ukazovateľov projektu a zmeny OP KŽP, v. 12 

V nadväznosti na bod 1.8 tohto usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP, ako aj spôsob jej 
preukazovania. 

3.13. Doplnenie podmienky, že žiadateľovi / partnerovi nebol poskytnutý, resp. nežiada o príspevok na 
aktivitu totožnú s predmetom projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností a vzhľadom na zmenu OP KŽP, v. 12, v rámci ktorej došlo, okrem iného, aj 
k rozšíreniu oprávnenej aktivity a úprave oprávnených prijímateľov pri špecifickom cieli 1.3.1, aktivity A, bol 
spresnený opis a názov predmetnej PPP, ako aj spôsob jej preukazovania. Predmetná úprava nie je zmenou 
PPP. 

3.14. Úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia dochádza k doplneniu opisu PPP Podmienky splnenia kritérií pre 
výber projektov za účelom poskytnutia podrobnejších informácií o spôsobe a bodovom hodnotení v rámci 
jednotlivých hodnotiacich kritérií. Uvedené doplnenie je informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP, 
resp. zmenu hodnotiacich kritérií.  

3.15. Formálna zmena názvu podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej 
pomoci/pomoci de minimis 

V nadväznosti na bod 1.11 usmernenia sa upravuje názov PPP a opis PPP. Do opisu PPP sa dopĺňa 
vysvetlenie, za splnenia akých podmienok nie je žiadateľovi, resp. partnerovi v súvislosti s realizáciou aktivít 
projektu poskytovaná štátna pomoc. 

3.16. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny 

V nadväznosti na bod 1.12 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP.  

3.17. Zmena opisu PPP v nadväznosti na zmenu v spôsobe overovania vysporiadania majetkovo-právnych 
vzťahov a opisu príslušnej prílohy ŽoNFP 

S cieľom zníženia administratívnej záťaže pri príprave ŽoNFP a overovaní splnenia PPP upúšťa od 
preukazovania a overovania splnenia podmienky vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v konaní 
o ŽoNFP na základe príslušných dokladov (LV, nájomné zmluvy a pod.). Uvedené bude overené po uzavretí 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, najneskôr v rámci administratívnej finančnej 
kontroly príslušnej žiadosti o platbu. Vzhľadom na uvedené ako aj vzhľadom na body 1.7 a 3.11 usmernenia 
sa primerane upravuje opis a spôsob preukazovania splnenia predmetnej PPP a prílohy č. 9 ŽoNFP v kapitole 
3.1. 
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3.18. Zmena podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

V nadväznosti na bod 1.13 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP.  

3.19. Doplnenie dvoch nových PPP súvisiacich s realizáciou doplnkovej investície a k ním prislúchajúce 
prílohy 

Vzhľadom na bod 1.14 sa v kapitole 3 dopĺňajú 2 nové PPP, t. j. 22. PPP týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska 
preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie a 23. PPP týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti 
dopadu plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 a následne sa v kapitole 3.1 dopĺňajú 2 nové 
prílohy, t. j. Príloha č. 13 ŽoNFP –  Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v 
oblasti posudzovania vplyvov na ŽP a Príloha č. 14 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami 
v oblasti dopadu plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. 

3.20. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny sú primerane upravené resp. vypustené jednotlivé prílohy ŽoNFP 

3.21. Úprava kapitoly 4 a 5 Príručky pre žiadateľa 

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia a zákona o príspevku z EŠIF dochádza k formálno-technickým 
úpravám textu. Okrem uvedeného, sa v kapitole 5, 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. 

3.22. Vypustenie príloh Príručky pre žiadateľa 

S cieľom zjednotenia usporiadania dokumentácie výzvy s ostatnými, neskôr vyhlásenými výzvami sa príloha 
č. 1 Príručky pre žiadateľa – Zoznam iných údajov presúva do prílohy č. 3 výzvy - Zoznam povinných 
merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom a príloha 
č. 2 Príručky pre žiadateľa sa vypúšťa. Uvedená zmena je formálna a nemá vplyv na vypracovanie 
a predloženie ŽoNFP. 

4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 
ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom 

V nadväznosti na bod 3.22 tohto usmernenia sa do prílohy č. 3 výzvy dopĺňa nová tabuľka obsahujúca iné údaje 
relevantné pre projekty v rámci tejto výzvy a upravuje sa názov prílohy na „Zoznam povinných merateľných 
ukazovateľov projektu a iných údajov, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom“. Uvedená 
zmena je formálna a nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP. 

5. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov - Aktualizácia uplatniteľnej 
verzie Príručky k OV a úprava vzhľadom na zmenu OP KŽP, v. 12 

Aktualizuje sa odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV a primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy.  

6. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) sa 
pôvodná Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 2015/1929 nahrádza Informáciou pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. 
o príspevok v zmysle čl. 135 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Vzhľadom na skutočnosť, že ide 
o nový dokument, zmeny oproti pôvodnej prílohy výzvy nie sú zaznamenané formou sledovania zmien. 
  
 

Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav 
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto 
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usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien (s výnimkou zmien v rámci formulárov prílohy č. 6 ŽoNFP, ktoré 
vzhľadom na formát prílohy, nie je možné zaznamenať funkciou sledovania zmien v prostredí MS Excel). 
 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A ICH VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  
 
Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 18. marca 2022. 
 
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 31. decembri 2021.  
 
V prípade ŽoNFP predložených po 31. decembri 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 15 pracovných dní 
od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 


