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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 5 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 12 (ďalej len „Systém riadenia“), 

2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), 

3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, 

4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP, verzia 2.8, 

5. 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. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov. 

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, ktoré vyplývajú z nadobudnutia účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF, Systému riadenia a pod. 

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

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

1.3. Spresnenie podmienky, že projekt je realizovaný na oprávnenom území  

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

1.4. Úprava podmienky, Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bola predmetná 
PPP primeraným spôsobom upravená a zároveň s cieľom vylúčenia pochybností bol upravený opis PPP. 

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

- Formálna úprava - Doplnenie spresňujúcich inštrukcii k vypracovaniu dotknutých častí formulára ŽoNFP.  

2.2. Úprava formulára Súhrnného čestného vyhlásenia partnera žiadateľa 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia, sa upravuje vyhlásenia partnera žiadateľa, t. j. vypúšťa sa 
vyhlásenie týkajúce PPP, že partner nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika 
a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Uvedená PPP bude overovaná prostredníctvom verejne dostupných údajov. 

2.3. Úprava záväzného formulára Podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov 

V Podrobnom rozpočte projektu sa z dôvodu duplicity a prehľadnosti vypúšťa hárok Prieskum trhu – partner 
a Podrobný rozpočet projektu – partner 2. V ostatných hárkoch boli vykonané úpravy vyplývajúce zo zmien 
dokumentácie výzvy a zároveň boli vykonané formálno-štylistické úprav. Záväzný formulár bude pozostávať 
z nasledujúcich hárkov: Podrobný rozpočet projektu – žiadateľ, Podrobný rozpočet projektu – partner, 
Prieskum trhu, Value for Money. 

 

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

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bol primerane upravený opis predmetnej PPP, ako aj spôsob 
jej preukazovania. 

3.3. Spresnenie podmienky, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

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

3.4. Spresnenie podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP.  

3.5. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

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

3.6. Úprava kapitoly 4 Príručky pre žiadateľa 

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia a zákona o príspevku z EŠIF dochádza k formálno-technickým 
úpravám textu.  

 

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov - Aktualizácia uplatniteľnej 
verzie Príručky k OV  

Aktualizuje sa odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV, primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy a 
vytvára sa nová skupina výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky, v rámci ktorej je možné čerpať 
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rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky 
maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky. 
 
 

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 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. júla 2022. 
 
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 31. marci 2022.  
 
V prípade ŽoNFP predložených po 31. marci 2022, 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. 


