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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve č. 25 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. zmena v rozdelení indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na jednotlivé 
podaktivity aktivity C „Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia“ Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (ďalej len „OP KŽP“), 

2. úprava termínov uzavretia hodnotiacich kôl, 

3. doplnenie a vypustenie relevantných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) v súlade so 
Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 (ďalej len „Systém 
riadenia EŠIF“), právnymi predpismi a s OP KŽP, 

4. úprava, spresnenie a doplnenie týkajúce sa preukazovania, plnenia a overovania relevantných PPP 
najmä s cieľom ich sprehľadnenia, zosúladenia s právnymi predpismi, Systémom riadenia EŠIF a OP 
KŽP,  

5. spresnenie informácií a pojmov v súlade so Systémom riadenia EŠIF a právnymi predpismi, 

6. úprava v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 
OP KŽP na verziu 2.7 (ďalej len „Príručka k OV“), 

7. 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 výzvu 
č. 25 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na 
skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ďalej len „výzva“) v súlade s § 17 ods. 6 a 8 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“). 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 

2. príloha č. 1 výzvy – Formulár žiadosti o NFP, 

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

- formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Výpis z registra trestov fyzickej osoby, 

- formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, 

- formulár prílohy č.11 ŽoNFP – Podporné stanovisko gestora s realizáciou navrhovaných aktivít 
projektu 

4. príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 
relevantných k HP, 

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

6. príloha č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav  

V rámci celého dokumentu boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy bez vecného dopadu na 
dokument. Tiež došlo k prečíslovaniu relevantných PPP v nadväznosti na doplnenie, vypustenie a 
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presunutie niektorých PPP.  

1.2. Úprava časti „Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku“  

V dotknutej časti výzvy došlo v časti „Dátum uzavretia“ k doplneniu dôvodov uzavretia výzvy. 

1.3. Úprava časti „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“  

V záujme optimalizácie čerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a naplnenia stanovených 
hodnôt ukazovateľov programu došlo k prerozdeleniu výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 
vyčlenených na jednotlivé podaktivity aktivity C „Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia“ OP KŽP. 

1.4. Úprava časti „Časový harmonogram konania o žiadosti oNFP“  

V rámci uvedenej časti došlo úprave termínov uzavretia hodnotiacich kôl z dôvodu optimalizácie procesu 
schvaľovania ŽoNFP a k ďalším spresňujúcim a formálnym zmenám. 

1.5. Úprava časti „Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP“ 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k zmenám, ktoré sa týkajú primárneho predkladania žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) elektronicky. Došlo aj k ďalším spresňujúcim 
a formálnym zmenám. 

1.6.  Úprava časti „Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom“  

V rámci uvedenej časti došlo k doplneniu možnosti získania informácii týkajúcich sa výzvy prostredníctvom 
Informačno-poradenských centier pre EŠIF. Došlo aj k ďalším spresňujúcim a formálnym zmenám. 

1.7. Úprava časti „Podmienky poskytnutia príspevku“  

V rámci uvedenej časti došlo k doplneniu náležitostí týkajúcich sa overenia a plnenia jednotlivých PPP. 
Došlo aj k ďalším spresňujúcim a formálnym zmenám. 

1.8. Doplnenie PPP „Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a 
vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k doplneniu dotknutej PPP. 

1.9. Vypustenie PPP „Podmienka nebyť dlžníkom na daniach“  

V záujme optimalizácie schvaľovacieho procesu a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu 
dotknutej PPP. 

1.10. Vypustenie PPP „Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení“  

V záujme optimalizácie schvaľovacieho procesu a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu 
dotknutej PPP. 

1.11. Vypustenie PPP „Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení“  

V záujme optimalizácie schvaľovacieho procesu a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu 
dotknutej PPP. 

1.12. Úprava PPP „Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi“ 

V rámci definície PPP boli doplnené a upravené informácie týkajúce sa podmienok splnenia a posúdenia 
uvedenej PPP. V rámci definície bola tiež doplnená výnimka týkajúca sa exekúcie, ktorej výkon je odložený 
zložením zábezpeky podľa Exekučného poriadku. 
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1.13. Vypustenie PPP „Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach“  

V záujme optimalizácie schvaľovacieho procesu, v súlade so Systémom riadenia EŠIF a relevantnými 
nariadeniami EÚ došlo k vypusteniu dotknutej PPP. 

1.14. Vypustenie PPP „Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu“  

V záujme optimalizácie schvaľovacieho procesu a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu 
dotknutej PPP, čím nie je dotknutá povinnosť žiadateľa týkajúca sa schopnosti spolufinancovať projekt (ak 
relevantné). 

1.15. Vypustenie PPP „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF a zákonom o príspevku z EŠIF došlo k vypusteniu dotknutej PPP, 
pričom povinnosť týkajúca sa zápisu v registri partnerov verejného sektora bola v rámci výzvy upravená ako 
povinnosť k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.16. Vypustenie kategórie PPP „Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej kategórie PPP, a tým k premiestneniu PPP 
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené do kategórie PPP Ďalšie PPP. V rámci dotknutej PPP došlo 
k aktualizácii verzie Príručky k OV na aktuálnu verziu 2.7, v súlade s ktorou musia byť výdavky projektu 
a tiež k doplneniu informácie týkajúcej sa povinnosti dodržania časovej oprávnenosti výdavkov. 

1.17. Úprava PPP „Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov“  

V nadväznosti na to, že v Príručke pre žiadateľa došlo k podrobnému zadefinovaniu spôsobu overenia 
splnenia jednotlivých hodnotiacich kritérií, došlo k vypusteniu duplicitných informácii z definície PPP vo 
výzve. Došlo aj k ďalším spresňujúcim a formálnym zmenám. 

1.18. Vypustenie kategórie PPP „Spôsob financovania“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu dotknutej kategórie PPP, a tým aj k vypusteniu 
PPP Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia, 
pričom spôsob financovania bol doplnený v rámci kap. 3 výzvy.  

1.19. Úprava PPP „Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za 
obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k zmene pôvodného názvu PPP na názov „Podmienka 
neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny“, a tým aj k úprave 
definície PPP, ktorá sa týka nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a PPP nesmie 
byť porušená počas obdobia 4 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. 

1.20. Presun PPP „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“   

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k presunu dotknutej PPP z kategórie PPP Ďalšie PPP do 
kategórie PPP vyplývajúce z osobitných predpisov. 

1.21. Úprava PPP „Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu 
aktivít projektu“  

V rámci dotknutej PPP došlo k úpravám týkajúcim sa povinnosti byť výlučným vlastníkom vecí (hnuteľných 
a nehnuteľných), ktoré budú nadobudnuté alebo zhodnotené z NFP. Tiež došlo k doplneniu podmienky, že 
na nehnuteľnostiach / hnuteľných veciach, ktoré majú byť nadobudnuté z NFP, nesmie od času schválenia 
prvej žiadosti o platbu viaznuť záložné právo. 

1.22. Vypustenie PPP „Maximálna a minimálna výška príspevku“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu dotknutej PPP, pričom tým nie je dotknutá 
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maximálna výška príspevku v nadväznosti na výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé 
podaktivity aktivity C. 

1.23. Vypustenie PPP „Časová oprávnenosť realizácie projektu“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu dotknutej PPP, pričom tým nie je dotknutá časová 
oprávnenosť výdavkov vyplývajúca z Príručky k OV. 

1.24. Vypustenie PPP „Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovaných merateľných 
ukazovateľov projektu“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu dotknutej PPP, pričom tým nie je dotknutá 
povinnosť plnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu aj v nadväznosti na ustanovenia 
v zmluve o poskytnutí NFP. 

1.25. Úprava PPP „Podmienka zákazu opätovného predloženia žiadosti o NFP s rovnakým predmetom 
projektu v prípade neukončenia schvaľovacieho procesu“  

V rámci predmetnej PPP došlo k úprave definície, ktorá bližšie upresňuje možnosti opätovného predloženia 
ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu (obmedzenie opätovného predloženia ŽoNFP v prípade, ak 
prebieha preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania). Úplná definícia PPP, spôsob jej plnenia 
a overenia sú uvedené v Príručke pre žiadateľa. Došlo aj k ďalším spresňujúcim a formálnym zmenám. 

1.26. Úprava časti „Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve“ 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF a zákonom o príspevku z EŠIF došlo v rámci dotknutej časti k 
spresňujúcim a formálnym zmenám (najmä vo vzťahu k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP a k začatiu 
konania o ŽoNFP). 

1.27. Úprava časti „Zmena a zrušenie výzvy“  

V rámci dotknutej časti došlo k úpravám týkajúcim sa zmeny a zrušenia výzvy, ktoré sú v súlade so 
zákonom o príspevku z EŠIF. 

1.28. Úprava časti „Prílohy výzvy“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k úpravám  v názvoch relevantných príloh výzvy. V súlade 
s touto úpravou sa preddefinované formuláre povinných príloh ŽoNFP stávajú súčasťou formulára ŽoNFP 
a tzv. iné údaje sa stávajú súčasťou prílohy č. 3 výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 
projektu, čím sa ruší Príloha príručky pre žiadateľa č. 2 – Zoznam iných údajov.   

2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o NFP: 

2.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav  

V rámci dokumentu boli vykonané upresňujúce úpravy v záujme zjednodušeného vypĺňania formulára a 
formálne úpravy bez vecného dopadu na dokument.  

2.2. Úpravy v tabuľke č. 1. Identifikácia žiadateľa 

V rámci tabuľky bola doplnená informácia, že žiadateľ uvádza aj osoby splnomocnené na zastupovanie 
žiadateľa v konaní o ŽoNFP, ktoré poskytli informácie na získanie Výpisu z registra trestov za účelom 
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možnosti overenia týchto osôb prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ (ak relevantné).  

2.3. Úpravy v tabuľke č. 3. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizácie projektu 

V rámci tabuľky bola upravená informácia, že v rámci výzvy sa tabuľka nevypĺňa. 

2.4. Úpravy v tabuľke č. 4. Komunikácia vo veci žiadosti 

V rámci tabuľky bola upravená poznámka týkajúca sa komunikácie prostredníctvom e-schránky a tiež 
náležitosti týkajúce sa doručovania písomností splnomocnenému zástupcovi.  

2.5. Úpravy v tabuľke č. 6.A. Miesto realizácie projektu 

V rámci tabuľky bola doplnená informácia o povinných údajoch týkajúcich sa miesta realizácie aktivity 
projektu a informácie týkajúce sa postupov v prípade, ak je predmetom projektu výlučne obstaranie 
nehmotného majetku.  

2.6. Úpravy v tabuľke č. 7.1. Popis východiskovej situácie 

V rámci tabuľky bola doplnená informácia o povinnosti doplnenia hypertextového odkazu na webové sídlo 
žiadateľa – obce/ VÚC v prípade, ak uznesenie o schválení programu rozvoja obce/ VÚC/ spoločného 
programu rozvoja obcí alebo uznesenie o schválení územnoplánovacej dokumentácie je zverejnené na 
webovom sídle žiadateľa. Tiež boli doplnené informácie o povinnosti identifikácie príloh predložených 
v listinnej podobe a povinnosti o zdôvodnení absencie potreby povolenia príslušného orgánu k realizácii 
projektu (ak relevantné). 

2.7. Úpravy v tabuľke č. 7.4. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

V rámci tabuľky boli upravené a doplnené povinnosti poskytnutia informácii týkajúcich sa administratívnych 
a prevádzkových/ odborných kapacít projektu. 

2.8. Úpravy v tabuľke č. 12. Verejné obstarávanie 

V rámci tabuľky boli upravené a doplnené inštrukcie týkajúce sa poskytnutých informácií k verejnému 
obstarávaniu/ obstarávaniu. 

2.9. Úpravy v tabuľke č. 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 

V nadväznosti na úpravy v rámci jednotlivých PPP vo výzve a Príručke pre žiadateľa boli vykonané 
relevantné úpravy v dotknutej tabuľke. 

2.10. Úpravy v tabuľke č. 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu prílohy ŽoNFP č. 2 - Súhrnné čestné vyhlásenie 
žiadateľa a tým k presunutiu relevantných vyhlásení z pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP do tabuľky č. 15 
formulára ŽoNFP. V nadväznosti na úpravy v Príručke pre žiadateľa došlo k relevantných doplneniam 
a úpravám vo vyhláseniach v porovnaní s vyhláseniami uvedenými v pôvodnej prílohe č. 2 ŽoNFP. 

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

3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav  

V rámci celého dokumentu boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy bez vecného dopadu na 
dokument. Tiež došlo k prečíslovaniu relevantných PPP v nadväznosti na doplnenie, vypustenie a 
presunutie niektorých PPP a k doplneniu, resp. vypusteniu vybraných príloh v nadväznosti na zmeny 
vykonané v rámci PPP.  

3.2. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v kap. 1. a 2. dokumentu 

V rámci kap. 1. Všeobecné informácie došlo v časti 1.1 Cieľ príručky k doplneniu formálnych úprav 
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týkajúcich sa poskytnutých informácií v Príručke pre žiadateľa a v časti 1.2 Definície pojmov a použité 
skratky a pojmy došlo k úpravám a doplneniam vybraných pojmov  (najmä „Deň doručenia“, „Deň 
pracovného pokoja“, „Doručovanie“, „Investičný projekt“), k úpravám a doplneniam vybraných odvolávok na 
platnú právnu úpravu EÚ a SR a k doplneniu používaných skratiek v dokumente.   
Ďalej v časti 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP došlo k doplneniam a úpravám informácií týkajúcich sa 
predkladania dokumentácie ŽoNFP (primárne prostredníctvom e-schránky) a tiež k úpravám a doplneniam 
informácií týkajúcich sa splnenia podmienok doručenia/ predloženia ŽoNFP, a to v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF. Boli vykonané aj ďalšie formálne a upresňujúce úpravy bez vecného dopadu na dokument. 

3.3. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v kap. 3. dokumentu 

V rámci kap. 3. PPP došlo k doplneniu informácií týkajúcich sa overenia a preukázania splnenia jednotlivých 
PPP. Boli vykonané aj ďalšie formálne a upresňujúce úpravy bez vecného dopadu na dokument. 

3.4. Úprava v rámci spôsobu overenia PPP „Právna forma“  

V rámci spôsobu overenia došlo k doplneniu, že splnenie PPP RO overuje aj prostredníctvom integračnej 
funkcie ITMS2014+. 

3.5. Doplnenie PPP „Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a 
vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k doplneniu dotknutej PPP spolu s informáciami týkajúcimi sa 
preukázania a overenia splnenia dotknutej PPP. 

3.6. Vypustenie PPP „Podmienka nebyť dlžníkom na daniach“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP. 

3.7. Vypustenie PPP „Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP. 

3.8. Vypustenie PPP „Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP. 

3.9. Úprava v rámci PPP „Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii“  

V rámci upozornenia došlo k úprave týkajúcej sa spôsobu overenia správnosti údajov zo strany žiadateľa. 

V nadväznosti na vypustenie pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, sa 

dokumentom na preukázanie a overenia splnenia PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva formulár 

ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa. 

3.10. Úprava v rámci PPP „Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi“ 

V súvislosti s PPP bola v rámci definície doplnená výnimka týkajúca sa exekúcie, ktorej výkon je odložený 
zložením zábezpeky podľa Exekučného poriadku a k tomu prislúchajúca príloha č. 3 ŽoNFP – 
Upovedomenie o odklade exekúcie slúžiaca na preukázanie a overenie splnenia príslušnej PPP (ak 
relevantné). Zároveň boli doplnené informácie týkajúce sa podmienok splnenia a posúdenia uvedenej PPP. 

3.11. Vypustenie PPP „Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP. 

3.12. Vypustenie PPP „Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP. 

3.13. Úprava v rámci PPP „Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú 
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územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 8 a § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona 
o podpore regionálneho rozvoja“ 

V súvislosti s PPP boli doplnené povinnosti v prípade predkladania funkčného odkazu na zverejnené 

dokumenty v rámci formulára ŽoNFP, tabuľka 7.1 (ak relevantné). V nadväznosti na vypustenie pôvodnej 

prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, sa dokumentom na preukázanie a overenia 

splnenia PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva formulár ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie 

žiadateľa (ak relevantné). 

3.14.  Úprava v rámci PPP „Podmienka, že  žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho 
orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa  v  konaní o žiadosti o NFP 
neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, 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 súvislosti s PPP boli doplnené možnosti a povinnosti predkladania údajov na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov, resp. výpisu z registra trestov, čím došlo k doplneniu a úprave prílohy č. 5 ŽoNFP, pričom nový 

názov prílohy je „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov / Výpis z registra trestov“. Údaje na vyžiadanie 

výpisu z registra trestov sú záväzným formulárom prílohy č. 5 ŽoNFP.  V nadväznosti na vypustenie 

pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, sa dokumentom na preukázanie 

a overenia splnenia PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva formulár ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné 

vyhlásenie žiadateľa (ak relevantné).  

3.15. Úprava v rámci PPP „Podmienka, že žiadateľ , ktorým je právnická osoba nemá právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného 
predpisu“   

V rámci upozornenia došlo k úprave týkajúcej sa spôsobu overenia splnenia predmetnej PPP zo strany RO. 

V nadväznosti na vypustenie pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, sa 

dokumentom na preukázanie a overenia splnenia PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva formulár 

ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa (ak relevantné). 

3.16. Vypustenie PPP „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP. 

3.17. Úprava v rámci PPP „Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených 
aktivít projektu pred predložením ŽoNFP“   

V nadväznosti na vypustenie pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, sa 

dokumentom na preukázanie a overenia splnenia PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva formulár 

ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa. 

3.18. Vypustenie kategórie PPP „Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu dotknutej kategórie PPP, a tým k premiestneniu 
PPP Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené do kategórie PPP Ďalšie PPP. V rámci dotknutej PPP 
došlo k aktualizácii verzie Príručky k OV na aktuálnu verziu 2.7, v súlade s ktorou musia byť výdavky 
projektu a tiež k doplneniu informácie týkajúcej sa povinnosti dodržania časovej oprávnenosti výdavkov. 

3.19. Úprava a doplnenie v rámci PPP „Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov“  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k podrobnému zadefinovaniu spôsobu overenia a vyhodnotenia 

splnenia jednotlivých hodnotiacich kritérií. V nadväznosti na vypustenie pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP – 

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, sa dokumentom na preukázanie a overenia splnenia PPP 
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prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva formulár ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa. 

3.20. Vypustenie kategórie PPP „Spôsob financovania“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej kategórie PPP, a tým aj k vypusteniu PPP 
Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia, pričom 
spôsob financovania bol doplnený v rámci kap. 6. Príručky pre žiadateľa.   

3.21. Úprava a doplnenie v rámci PPP „Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém 
štátnej pomoci“  

V rámci PPP došlo k doplneniu povinnosti preukázať splnenie dotknutej PPP prostredníctvom čestného 

vyhlásenia v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP. 

3.22. Úprava v rámci PPP „Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k zmene pôvodného názvu PPP na názov „Podmienka 
neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny“, a tým aj k úprave 
definície PPP a spôsobu preukázania a overenia splnenia PPP, ktorá sa týka nelegálneho zamestnávania 
štátnych príslušníkov tretej krajiny, pričom PPP nesmie byť porušená počas obdobia 4 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. 

3.23. Presun PPP „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“   

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k presunu dotknutej PPP z kategórie PPP Ďalšie PPP do kategórie 
PPP vyplývajúce z osobitných predpisov.  

3.24. Úprava v rámci PPP „Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na 
realizáciu aktivít projektu“  

V rámci PPP došlo k úprave spôsobu preukázania splnenia predmetnej PPP, a to najmä v súvislosti 
s povinnosťou byť výlučným vlastníkom hnuteľných a nehnuteľných vecí nadobudnutých alebo 
zhodnotených z projektu. Tiež došlo k doplneniu upozornenia, že na nehnuteľnostiach / hnuteľných veciach, 
ktoré majú byť nadobudnuté z NFP, nesmie od času schválenia prvej žiadosti o platbu viaznuť záložné 
právo. V nadväznosti na vypustenie pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, 
sa dokumentom na preukázanie a overenia splnenia PPP prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva 
formulár ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa.  

3.25. Úprava v rámci PPP „Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi“  

V rámci PPP došlo k úpravám v rámci informácií týkajúcich sa plnenia predmetnej PPP (najmä vo vzťahu 
k dodržaniu princípu „znečisťovateľ platí“). V nadväznosti na vypustenie pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP – 
Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, sa dokumentom na preukázanie a overenia splnenia PPP 
prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva formulár ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa.  

3.26. Vypustenie PPP „Maximálna a minimálna výška príspevku“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP, pričom tým nie je dotknutá maximálna 
výška príspevku v nadväznosti na výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé podaktivity 
aktivity C. 

3.27. Vypustenie PPP „Časová oprávnenosť realizácie projektu“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP, pričom tým nie je dotknutá časová 
oprávnenosť výdavkov vyplývajúca z Príručky k OV. 

3.28. Vypustenie PPP „Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovaných merateľných 
ukazovateľov projektu“  

V nadväznosti na úpravy vo výzve došlo k vypusteniu dotknutej PPP, pričom tým nie je dotknutá povinnosť 
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plnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu aj v nadväznosti na ustanovenia v zmluve 
o poskytnutí NFP. 

3.29. Úprava v rámci PPP „Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom 
projektu  v prípade neukončenia schvaľovacieho procesu“   

V rámci PPP došlo k úpravám v rámci informácií týkajúcich sa plnenia predmetnej PPP (najmä vo vzťahu 
k neukončenému schvaľovaciemu procesu ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu, vo vzťahu k prípadom, 
kedy ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu bola schválená, ale nedošlo k uzavretiu zmluvy o poskytnutí 
NFP a vo vzťahu k späťvzatiu ŽoNFP). V nadväznosti na vypustenie pôvodnej prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné 
čestné vyhlásenie žiadateľa, sa dokumentom na preukázanie a overenia splnenia PPP prostredníctvom 
čestného vyhlásenia stáva formulár ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa.  

3.30. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v kap. 3.1. dokumentu 

V rámci uvedenej kapitoly došlo k doplneniu informácií týkajúcich sa povinností predkladania povinných 
príloh formulára ŽoNFP a tiež k doplneniu informácií týkajúcich sa možností dožiadania dokladov zo strany 
RO.  

3.31. Úprava v rámci Prílohy č. 1 ŽoNFP: Plnomocenstvo 

V rámci uvedenej prílohy boli doplnené informácie a povinnosti týkajúce sa predkladania dotknutej prílohy 
a tiež informácie týkajúce sa podmienok a možností doručovania písomnosti splnomocnenej osobe. 

3.32. Vypustenie Prílohy č. 2 ŽoNFP: Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF sa dokumentom na preukázanie a overenia splnenia PPP 
prostredníctvom čestného vyhlásenia stáva formulár ŽoNFP, tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa, 
čím sa vypúšťa pôvodná príloha č. 2 ŽoNFP a novou prílohou č. 2 ŽoNFP sa stáva pôvodná príloha č. 11 
ŽoNFP Podporné stanovisko gestora s realizáciou navrhovaných aktivít projektu. 

3.33. Vypustenie Prílohy č. 3 ŽoNFP: Test podniku v ťažkostiach a doplnenie novej prílohy Upovedomenie 
o odklade exekúcie  

V nadväznosti na úpravy vo výzve sa vypúšťa pôvodná príloha č. 3 ŽoNFP a novou prílohou č. 3 ŽoNFP sa 
stáva Upovedomenie o odklade exekúcie v súlade s úpravami vykonanými v PPP Podmienka zákazu 
vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľov. 

3.34. Úprava v rámci Prílohy č. 4 ŽoNFP: Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a 
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie 

V rámci uvedenej prílohy boli upravené informácie týkajúce sa referenčného termínu na preukázanie 
splnenia PPP a tiež upravené informácie týkajúce sa preukazovania relevantnej PPP v prípade, ak sú 
dokumenty zverejnené na webovom sídle žiadateľa, alebo v prípadoch, ak žiadateľ nie je povinný mať 
vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. 

3.35. Úprava v rámci Prílohy č. 5 ŽoNFP: Výpis z registra trestov a doplnenie prílohy o údaje na vyžiadanie 
výpisu z registra trestov 

V súlade so Systémom riadenia ĚSIF bola uvedená príloha doplnená o záväzný formulár týkajúci sa 
predkladania údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov a tiež boli upravené a doplnené pravidlá 
v prípade predkladania výpisu z registra trestov. 

3.36. Úprava v rámci Prílohy č. 6 ŽoNFP: Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov  

V nadväznosti na aktualizáciu verzie Príručky k OV na aktuálnu verziu 2.7 a tiež z dôvodu precizácie 
postupov predkladania dotknutej prílohy došlo k úprave postupov predkladania uvedenej prílohy, a to najmä 
vo vzťahu k spôsobu stanovenia výšky výdavku (predovšetkým došlo k zjednodušeniu stanovenia spôsobu 
výšky výdavkov v prípade oprávnených výdavkov, na ktoré sa vzťahuje RO stanovený finančný limit, kedy 
postačuje, aby žiadateľ stanovil výšku oprávneného výdavku do výšky stanoveného limitu, bez nutnosti 
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predkladania osobitnej prílohy). Tiež bola doplnené povinnosť týkajúca sa predkladania podpornej 
dokumentácie k prieskumu trhu.   

3.37. Úprava v rámci Prílohy č. 7 ŽoNFP: Dokumenty preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych 
vzťahov 

V nadväznosti na úpravy vo výzve a v Príručke pre žiadateľa a z dôvodu precizácie postupov predkladania 
dotknutej prílohy došlo k úprave a doplneniu postupov predkladania uvedenej prílohy. 

3.38. Úprava v rámci Prílohy č. 8 ŽoNFP: Povolenie na realizáciu projektu, v rátane projektovej 
dokumentácie 

Z dôvodu precizácie postupov predkladania dotknutej prílohy došlo k úprave a doplneniu postupov 
predkladania uvedenej prílohy a tiež k doplneniu informácie o povinnosti zdôvodnenia absencie povolenia 
na realizáciu projektu príslušným povoľovacím orgánom do tab. 7.1 formulára ŽoNFP. 

3.39. Úprava v rámci Prílohy č. 9 ŽoNFP: Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

V rámci prílohy došlo k aktualizácii formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie 
žiadateľa na verziu 2.1, v rámci ktorého sa príloha vypracúva. Tiež došlo k doplneniu informácie týkajúcej 
sa potreby predloženia účtovnej závierky v prípade, kedy táto nie je uložená v registri účtovných závierok.  

3.40. Úprava v rámci Prílohy č. 10 ŽoNFP: Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti 
dopadu plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 
2000 

V nadväznosti na možnosti vydania dokumentu zo strany Štátnej ochrany prírody boli vykonané s tým 
súvisiace úpravy týkajúce sa vydania a predkladania dokumentu. 

3.41. Realizácia formálnych, doplňujúcich a upresňujúcich úprav v kap. 4. dokumentu 

V rámci kap. 4. Schvaľovanie ŽoNFP došlo k úpravám v súlade s aktuálne platným Systémom riadenia 
EŠIF, a to najmä vo vzťahu k lehote na vydanie rozhodnutia zo strany RO. Tiež boli upravené možnosti 
vyzdvihnutia si dokumentácie ŽoNFP na RO po vydaní rozhodnutia RO. V rámci kap. 4.1. Administratívne 
overenie došlo k precizácii a doplneniu informácii v súlade so Systémom riadenia EŠIF. V rámci kap. 4.2. 
odborné hodnotenie a výber ŽoNFP došlo k precizácii a doplneniu informácii v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF a zákonom o príspevku z EŠIF, pričom bola upravená informácia, že RO môže zastaviť 
konanie o ŽoNFP, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo o úplnosti ŽoNFP a žiadateľ tieto pochybnosti 
neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený. V rámci kap. 4.4. Opravné 
prostriedky a sťažnosti bola najmä doplnená možnosť predloženia odvolania prostredníctvom e-schránky 
a upravené možnosti odvolania/ preskúmania rozhodnutia v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF. 

3.42. Realizácia formálnych, doplňujúcich a upresňujúcich úprav v kap. 4. dokumentu 

V rámci kap. 5. Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP došlo k úpravám v súlade s aktuálne platným Systémom 
riadenia EŠIF, zákonom o príspevku z EŠIF a zmluvou o poskytnutí NFP. Najmä boli doplnené informácie 
týkajúce sa zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa, obmedzenia týkajúce sa založenia vecí 
nadobudnutých/ zhodnotených z NFP, informácie týkajúce sa splnenia podmienok uzavretia zmluvy 
o poskytnutí NFP (zákonné predpoklady - zápis žiadateľa v registri partnerov verejného sektora, ak sa na 
žiadateľa uvedená povinnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora vzťahuje, poskytnutie 
súčinnosti, komunikácia počas prípravy zmluvy o poskytnutí NFP, postup uzatvárania zmluvy o poskytnutí 
NFP a platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP).  

3.43. Doplnenie novej kap. 6. Spôsob financovania projektu 

V nadväznosti na vypustenie PPP Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, 
zálohové platby, refundácia došlo v súlade so Systémom riadenia EŠIF k doplneniu uvedenej kapitoly, ktorá 
pojednáva možnosti spôsobu financovania projektu. Nasledujúca kap. Komunikácia so žiadateľom bola 
týmto prečíslovaná na kap. č. 7, pričom v rámci uvedenej kap. došlo k precizácii a k doplneniu informácii.  
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3.44. Vypustenie pôvodnej kap. 7. Prílohy 

Vzhľadom na skutočnosť, že týmto usmernením sa záväzné formuláre vybraných príloh ŽoNFP stávajú 
súčasťou príloh formulára ŽoNFP a tiež sa vypúšťa pôvodná príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa, ruší sa 
uvedená kapitola. 

4. Zmeny v prílohách Príručky pre žiadateľa: 

4.1. Vypustenie prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa 

V nadväznosti na vypustenie prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa - Záväzné formulára vybraných prílohy sa 
záväzné formuláre vybraných príloh ŽoNFP stávajú súčasťou príloh formulára ŽoNFP. 

4.2. Doplnenie prílohy č. 5 ŽoNFP o záväzný formulár 

V nadväznosti na doplnené možnosti a povinnosti predkladania údajov na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov, resp. výpisu z registra trestov došlo k doplneniu a úprave prílohy č. 5 ŽoNFP. Nový názov prílohy 
je „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov / Výpis z registra trestov“. Údaje na vyžiadanie výpisu 
z registra trestov sú záväzným formulárom prílohy č. 5 ŽoNFP, pričom ide o formulár, v ktorom sa vypĺňajú 
údaje o fyzickej osobe slúžiace na vygenerovanie výpisu z registra trestov zo strany RO bez potreby 
predkladania výpisu z registra trestov zo strany žiadateľa.   

4.3. Úprava prílohy č. 6 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na aktualizáciu verzie Príručky k OV na aktuálnu verziu 2.7, v súlade s ktorou musia byť 
výdavky projektu a v nadväznosti precizáciu postupov predkladania dotknutej prílohy uvedených v Príručke 
pre žiadateľa došlo k relevantným úpravám prílohy č. 6 ŽoNFP v hárku „Podrobný rozpočet projektu“, a to 
najmä v časti „Spôsob stanovenia výšky výdavku“, v časti „Inštrukcie k vyplneniu Podrobného rozpočtu 
projektu“ a tiež v hárku „Prieskum trhu“. V rámci hárku „Value for Money“ došlo k úpravám limitných hodnôt 
súvisiacich so stanovením počtu bodov v odbornom hodnotení v rámci hodnotiaceho kritéria 1.2 pre 
podaktivitu C2, a to v nadväznosti na prerozdelenie výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 
vyčlenených na jednotlivé podaktivity aktivity C „Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia“ OP KŽP vykonané 
vo výzve a v nadväznosti na úpravy relevantnej hodnoty merateľného ukazovateľa programu v dokumente 
OP KŽP.  

4.4. Úprava prílohy č. 11 ŽoNFP - Podporné stanovisko gestora s realizáciou navrhovaných aktivít 
projektu 

V nadväznosti na zmeny (doplnenia a vypustenia) v jednotlivých PPP definovaných vo výzve a Príručke pre 
žiadateľa došlo k prečíslovaniu pôvodnej prílohy č. 11 ŽoNFP na novú prílohu č. 2 ŽoNFP.  

5. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 
ukazovateľov relevantných k HP: 

5.1. Zlúčenie prílohy č. 3 výzvy s pôvodnou prílohou č. 2 Príručky pre žiadateľa 

V nadväznosti na vypustenie prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa – Zoznam iných údajov bol obsah pôvodnej 
prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa zaradený do prílohy č. 3 výzvy a zároveň bol upravený pôvodný názov 
prílohy č. 3 výzvy na aktuálny názov „Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu“. Boli vykonané 
aj ďalšie formálne úpravy. 

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

6.1. Úpravy v nadväznosti na aktualizáciu verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na aktualizáciu verzie Príručky k OV na aktuálnu verziu 2.7, v súlade s ktorou musia byť 
výdavky projektu došlo k doplňujúcim a upresňujúcim úpravám v dotknutej prílohe výzvy. 
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7. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy - Predbežná informácia pre žiadateľov: 

7.1. Zmena prílohy č. 5 výzvy  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k vypusteniu pôvodnej prílohy č. 5 výzvy a k jej náhrade za novú 
prílohu č. 5 výzvy -  Informácia pre žiadateľov, v zmysle ktorej sú žiadatelia informovaní, že v prípade, ak sa 
ocitnú v situácií vyžadujúcej vylúčenie podľa čl. 136 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene 
nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012, tak ich údaje môžu byť registrované v EDES databáze a môžu byť oznámené 
oprávneným osobám a inštitúciám v súvislosti s možnosťou poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu 
EÚ.  

 

 

Podrobný 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 10.3.2022. 

Zmeny vyplývajúce z usmernenia sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené od 1.1.2022. 

V prípade ŽoNFP predložených 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. 

 


