
 
 

 

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 

ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

 

v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

 

 

vydáva 

 
 

USMERNENIE č. 3 

 

k 

 

27. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok 

 
 
 

ZAMERANIE 
Aktivita A: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, 

monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na 

zmenu klímy a jej dôsledkov 

KÓD VÝZVY OPKZP-PO3-SC311-2017-27 

PRIORITNÁ OS 3 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania Usmernenia č.3: 20.1.2020 

Dátum účinnosti Usmernenia č.3: 20.1.2020  

 

 

 



 
 

 

 

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Usmernením č. 3 k 27. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„Usmernenie“) Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP (ďalej aj „SO“) 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.2; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č.1 - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.1; 

- Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa, verzia 3.0, v znení Usmernenia č.2; 

- Príloha č.6 - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č.2;  

 Prílohy k Príručke pre žiadateľa, verzia 3.0, v znení Usmernenia č.2; 

- Príloha č.1 - Záväzné formuláre ŽoNFP v znení Usmernenia č.2; 

- Príloha č.3 - Práca s výzvou a s dokumentmi k výzve v znení Usmernenia č.2. 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

1. Výzva 

- úprava textu z formálneho hľadiska; 

- aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.4 

s účinnosťou od 13.12.2019 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

z 33 000 000 EUR na 24 500 000 EUR v kapitole 1.3 Indikatívna výška  finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Dôvodom zníženia indikatívnej 

výšky je revízia operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá je                                   

v súčasnosti v schvaľovacom konaní Európskej komisie; 

- úprava textu v kapitole 1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP. Ide o spresnenie 

informácie pre žiadateľa; 

- úprava a doplnenie textu v kapitole 5. Prílohy výzvy OPKŽP-PO3-SC311-2017-27. 

Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa v prílohe č. 4.  

  

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


 
 

 

 

 

2. Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP  

- úprava formuláru. Ide o formálne a upresňujúce zmeny.  

  

3. Príloha č.2 výzvy - Príručka pre žiadateľa 

- úprava textu z formálneho hľadiska. Úprava textov, prečíslovanie podmienok 

poskytnutia príspevku a relevantných príloh, zosúladenie poznámok pod čiarou                         

v celom dokumente; 

- aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.4 

s účinnosťou od 13.12.2019 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- doplnenie textu v rámci kapitoly 2.2 Pokyny pre vyplnenie a predloženie 

elektronického formulára ŽoNFP, týkajúcej sa spresnenia postupu získavania 

prístupu do verejnej časti ITMS2014+. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií                               

pre žiadateľa;  

-   úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. Podmienky č. 1 Oprávnenosť 

právnej formy žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií  pre žiadateľa 

v súvislosti s overovaním splnenia podmienok cez integrácie ITMS2014+                                

s jednotlivými verejnými registrami v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, 

verzia 9; 

-   úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. Podmienky č. 2, že žiadateľ nie je 

dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií  pre žiadateľa;  

-   úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. Podmienky č. 7, že voči 

žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je                      

v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií  

pre žiadateľa;  

-    doplnenie textu v časti „Upozornenia“ v kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. 

Podmienky č. 7, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 

reštrukturalizačné konanie, nie je  v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Dôvodom 

je spresnenie a doplnenie informácií  pre žiadateľa; 

-     úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku – Oprávnenosť partnera žiadateľa. Podmienky č. 12 

Oprávnenosť právnej formy partnera žiadateľa. Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií  pre žiadateľa v súvislosti s overovaním splnenia podmienok cez integrácie 

ITMS2014+ s jednotlivými verejnými registrami v zmysle aktualizácie Systému 

riadenia EŠIF, verzia 9;  

-     úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku – Oprávnenosť partnera žiadateľa. Podmienky č. 13, že 

partner žiadateľa nie je dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným 

daňovým úradom. Dôvodom je spresnenie a doplnenie pre žiadateľa; 

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


 
 

 

 

-    doplnenie textu v časti „Upozornenia“ v kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť partnera žiadateľa. 

Podmienky č. 18, že voči partnerovi žiadateľa nie je vedené konkurzné konanie, 

reštrukturalizačné konanie, nie  je v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Dôvodom 

je spresnenie a doplnenie informácií  pre žiadateľa; 

- prepracovanie a doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúce z osobitných predpisov. Podmienky č. 30, týkajúca sa neporušenia 

zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Dôvodom je spresnenie 

a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku – Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Podmienka                  

č. 33, týkajúca vysporiadania majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu 

aktivít projektu, ak relevantné vo vzťahu k realizácií aktivít projektu.  Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií pre partnera žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP: Príloha 

1a – 1b ŽoNFP – Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu a splnomocnenie.  

Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa a partnera žiadateľa.  

 

4. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                  

Príloha č.2a ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa 

- úprava textu v čestnom vyhlásení č. 14, týkajúce zastupovania žiadateľa                                             

v konaní o ŽoNFP. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

5. Príloha č.3 Príručky pre žiadateľa – Práca  s výzvou a dokumentmi k výzve                                                     

- úprava textu, odstránenie niektorých záväzných formulárov, prečíslovanie príloh 

(formálne zmeny). Dôvodom je, že formuláre sú zverejnené na webovom sídle 

www.op-kzp.sk. 

 

6. Príloha č.6 Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov                                                                      

Príloha č.6a ŽoNFP – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- úprava textov z formálneho hľadiska. Taktiež aktualizácia verzie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.4. 

Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa. 

 

 



 
 

 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle 

Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

Zmeny vykonané týmto Usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí 

účinnosti tohto Usmernenia.  

 

 

 


