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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Usmernením č. 6 k 31. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„Usmernenie“) Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP (ďalej len „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.  

Zmenou výzvy dochádza k rozšíreniu možnosti financovania opatrení zameraných na 

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment 

mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.  V súlade so zameraním špecifického 

cieľa  OP KŽP bude môcť oprávnený žiadateľ predkladať ŽoNFP na optimalizácia systémov, 

služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí, avšak 

vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 

Poskytovateľ ponecháva možnosť predkladať ŽoNFP aj na opatrenia na boj s pandémiou COVID-

19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto Usmernením sa mení: 

 Výzva v znení Usmernenia č.5; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č.1 - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.3; 

- Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa, verzia 5.0, v znení Usmernenia č.4; 

- Príloha č.3 - Zoznam MU a relevancia k HP pre OP KŽP v znení Usmernenia č.4;  

 Prílohy k Príručke pre žiadateľa, verzia 5.0, v znení Usmernenia č.4; 

- Príloha č.1 - Záväzné formuláre ŽoNFP v znení Usmernenia č.4; 

- Príloha č.2 - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa v znení Usmernenia č.2;  

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

- Príloha č. 4 - Príručka pre žiadateľa - Zoznam iných údajov. 

V rámci záväzných formulárov (Príloha č. 1) sa mení:  

o Príloha č.2a - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa v znení v znení Usmernenia č.3; 

o Príloha č.2b - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa v znení Usmernenia č.3; 

o Príloha č.7 - Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov v znení Usmernenia č.3; 

o Príloha č.8 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov č. 3 v znení Usmernenia č.3. 

 



 
 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

1. Zmena výzvy 

1.1. Úprava textu z formálneho hľadiska, prečíslovanie podmienok poskytnutia príspevku, 

zosúladenie poradia podmienok a k nim priradených poznámok pod čiarou v celom 

dokumente. 

1.2. Odstránenie kategórie podmienok Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu. Ide o 

legislatívnu úprava v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzia 10 a Vzoru CKO č. 7; 

1.3. Aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.5 

s účinnosťou od 27.11.2021 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

1.4. Úprava textu v kapitole 1.3 Indikatívna výška financovania prostriedkov vyčlenených 

na výzvu (zdroje EÚ) týkajúca sa zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo 

zdrojov EÚ na výzvu;  

1.5. Doplnenie textu v kapitole 1.4 Financovanie projektu, týkajúce sa spresnenia 

oprávnených foriem žiadateľa a partnera žiadateľa patriacich k združeniam právnických 

osôb. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa/partnera žiadateľa; 

1.6. Zmena uzavretia termínov hodnotiacich kôl v kapitole 1.5 Časový harmonogram 

konania žiadosti o NFP, doplnením v poradí skutočných hodnotiacich kôl. Ide o 

poskytnutie informácie pre žiadateľa; 

1.7. Zmena a doplnenie textu týkajúceho sa miesta a spôsobu podania ŽoNFP v kapitole 1.6. 

Miesto a spôsob podania ŽoNFP. Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa; 

1.8. Spresnenie kontaktov podávajúcich informácie o výzve v kapitole 1.7  Kontaktné údaje 

poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom, z dôvodu vyhlásenia 

mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide o 

poskytnutie informácie pre žiadateľa;    

1.9. Rožšírenie oprávnených foriem žiadateľa a partnera žiadateľa a spresnenie predmetu 

činnosti v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 1/Oprávnenosť 

partnera žiadateľa, Podmienka č. 13. Ide o poskytnutie informácie pre 

žiadateľa/partnera žiadateľa;  

1.10. Spresnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 2/ 

Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 14, týkajúce sa sumy daňových 

nedoplatkov. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa/partnera žiadateľa; 

1.11. Spresnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 3/ 

Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 15, týkajúce sa sumy verejného 

zdravotného poistenia. Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa/partnera žiadateľa;  

1.12. Spresnenie v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 4/Oprávnenosť 

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


 
 

 

 

partnera žiadateľa, Podmienka č. 16, týkajúce sa sumy poistného na sociálnom 

poistení. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa/partnera žiadateľa; 

1.13. Doplnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 

5/ Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 17, týkajúce sa zákazu vedenia 

výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi/partnerovi žiadateľa. Ide o spresnenie informácie 

pre žiadateľa/partnera žiadateľa; 

1.14. Spresnenie názvu podmienky v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 

12/Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 24. Ide o spresnenie informácie pre 

partnera žiadateľa/partnera žiadateľa;  

1.15. Doplnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, 

Podmienka č. 25 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia 

ochorenia COVID-19. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

1.16. Doplnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Kritériá pre výber projektov, Podmienka č. 28, 

týkajúce sa druhov podporovaných projektov. Ide o spresnenie informácie pre partnera 

žiadateľa; 

1.17. Doplnenie podmienky v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

Podmienka č. 31, týkajúcej sa oprávnenosti výdavkov projektu a nárokovanej výšky 

vyýdavkov pre fianncovanie z OP KŽP. Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa;  

1.18. Doplnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

Podmienka č. 32, týkajúce sa vlastníctva dlhodobého majetku nadobudnutého, 

zrekonštruovaného, zhodnoteného alebo inak spolufinancovaného z NFP poskytnutého v 

rámci tejto výzvy. Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa;  

1.19. Doplnenie podmienky v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

Podmienka č. 33, týkajúcej sa zabezpečenia financovania optimalizácie systémov, 

služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalosti na 

lokálnej a regionálnej úrovni. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;   

1.20. Doplnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

Podmienka č. 34, týkajúce sa podmienky oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek 

v oblasti vplyvov na životné prostredie; 

1.21. Spresnenie názvu podmienky v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku - 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia 

príspevku, Podmienka č. 39; 

1.22. Doplnenie textu v kapitole 3. Overovanie podmienok poskytovania príspevku a ďalšie 

informácie k výzve – Overovanie podmienok posyktnutia príspevku, pre spresnenie 

začiatku konania o ŽoNFP a možnosti SO overiť podmienky poskytnutia príspevku. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa;  



 
 

 

 

1.23. Doplnenie odseku v kapitole 3. Overovanie podmienok poskytovania príspevku 

a ďalšie informácie k výzve – Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP, týkajúce sa 

právneho nároku prijímateľa na poskytnutie príspevku. Ide o spresnenie informácie pre 

žiadateľa; 

1.24. Doplnenie odseku v kapitole 3. Overovanie podmienok poskytovania príspevku a 

ďalšie informácie k výzve – Spôsob financovania projektu, týkajúce sa spôsobu 

financovania oprávnených projektov. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

1.25. Doplnenie názvu odseku v kapitole 3. Overovanie podmienok poskytovania príspevku 

a ďalšie informácie k výzve – Forma poskytovaného príspevku: nenávratný 

finančný príspevok. Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa;  

1.26. Doplnenie kapitoly 4. Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov, z 

dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-

19. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;   

1.27. Doplnenie textu v kapitole 5. Zmena a zrušenie výzvy, v súvislosti s chybami v písaní, 

počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami a zmenami formálnych náležitostí a možnosti 

výzvu zmeniť alebo zrušiť zo strany SO. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa.   

 

2. Zmena Prílohy č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP  

2.1. Úprava formuláru, doplnenie textov vo formulári, úprava a prečíslovanie niektorých 

podmienok v zozname podmienok. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

3. Zmena Prílohy č.2 výzvy - Príručka pre žiadateľa  

3.1. Doplnenie textu v kapitole 1.2. Definície pojmov, pís. D, týkajúceho sa termínu „Deň 

pracovného pokoja“, „Doručovanie“, „Investičné výdavky“, „Investičný projekt; 

 

3.2. Doplnenie skratiek a ich významov v kapitole 1.2. Definície pojmov, pís. F; týkajúce sa 

CRZ, HP RMŽ a ND, HP UR, MIRRI SR, UVO a VÚC; 

 

3.3. Doplnenie textu v kapitole 1.3. Platnosť a účinnosť Príručky pre žiadateľa, týkajúceho 

sa platnosti a účinnosti príručky pre žiadateľa a jej väzby na výzvu, ktorej je súčasťou; 

 

3.4. Doplnenie textu v kapitole 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP, týkajúceho sa 

definície ŽoNFP; 

 

3.5. Doplnenie textu v kapitole 2.1. Prístup do ITMS2014+ a e-schránky, týkajúceho sa 

aktivácie elektronických schránok  na doručovanie; 

 

3.6. Doplnenie textu v kapitole 2.2. Pokyny pre vypracovanie a predloženie dokumentácie 

ŽoNFP, týkajúceho sa pokynov pre žiadateľa pri vypĺňaní Formulára ŽoNFP; 

  . 

3.7. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku, týkajúceho sa 

možnosti žiadateľa overiť si splnenie jednotlivých PPP v ITMS2014+; 

 

3.8. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, podmienka č. 



 
 

 

 

1/Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 13, týkajúceho sa predmetu činnosti oprávnených žiadateľov/partnerov 

žiadateľa; 

 

3.9. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, podmienka č. 2/ 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 14 v súvislosti so splnením podmienky, že žiadateľ/partner žiadateľa nie je 

dlžníkom na daniach, ktorú nepreukazuje on sám, ale overuje ju priamo SO, 

a upozornenie žiadateľov/partnerov žiadateľa na odstránenie prípadných daňových 

nedoplatkov; 

 

3.10. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, podmienka č. 3/ 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 15 v súvislosti so splnením podmienky, že žiadateľ/partner žiadateľa nie je 

dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, ktorú nepreukazuje on sám, ale overuje ju 

priamo SO, a upozornenie žiadateľov/partnerov žiadateľa na odstránenie prípadných 

nezrovnalostí; 

 

3.11. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, podmienka č. 4/ 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 16 v súvislosti so splnením podmienky, že žiadateľ/partner žiadateľ nie je 

dlžníkom poistného na sociálnom poistení, ktorú nepreukazuje on sám, ale overuje ju 

priamo SO, a upozornenie žiadateľov/partnerov žiadateľa na odstránenie prípadných 

nezrovnalostí; 

 

3.12. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 5/ 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 17; Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

3.13. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, podmienka č. 9/ 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 21, v súvislosti s ktorou sú žiadatelia/partneri žiadateľa povinní predložiť 

Prílohu č. 5 ŽoNFP za účelom posúdenia splnenia PPP; 

 

3.14. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, podmienka č. 12/ 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 24, ktorú nepreukazuje žiadateľ/partner žiadateľa sám, ale overuje ju 

priamo SO; 

 

3.15. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, 

podmienka č. 25. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa ohľadne zamerania hlavnej 

aktivity projektu; 

 



 
 

 

 

3.16. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Kritériá pre výber projektu, podmienka č. 26 

týkajúceho sa čestného vyhlásenia zo strany žiadateľa/partnera žiadateľa; 

 

3.17. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Kritériá pre výber projektu, podmienka č. 28 
týkajúceho sa účelnosti výdavkov a doplnenia nástrojov na overenie hospodárnosti 

a efektívnosti výdavkov projektu; 

 

3.18. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúcich 

z osobitných predpisov, podmienka č. 29, týkajúceho sa potvrdenia o neporušení 

zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny; 

 

3.19. Doplnenie novej podmienky do textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia 

príspevku, podmienka č. 31, týkajúcej sa oprávnenosti výdavkov a nárokovanej výšky 

výdavkov; 

 

3.20. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

podmienka č. 32, týkajúceho sa vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov žiadateľa; 

 

3.21. Doplnenie novej podmienky do textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia 

príspevku, podmienka č. 33, týkajúcej sa zabezpečenia financovania optimalizácie 

systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych 

udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni; 

 

3.22. Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

podmienka č. 39, týkajúceho sa odporúčania pre žiadateľa novej ŽoNFP s rovnakou 

aktivitou ako v predtým neschválenej ŽoNFP, aby doručil vzdanie sa odvolania voči 

rozhodnutiu o predtým neschválnej ŽoNFP; 

 

3.23. Doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 1a – 

1b ŽoNFP: Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu splnomocnenie, týkajúceho 

sa predloženia dokumentu  podľa daných, predmetu činnosti žiadateľa/partnera žiadateľa 

a predloženia zriaďovacej listiny zo strany žiadateľa/partnera žiadateľa alebo 

menovacieho dekrétu zo strany štatutárneho orgánu žiadateľa/jeho zástupcu. Ide  

spresnenie informácii týkajúcej sa právnej formy žiadateľa/partnera žiadateľa; 

 

3.24. Doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 2a – 

2b ŽoNFP: Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa/partnera žiadateľa, týkajúce sa 

podmienok poskytnutia príspevku; 

 

3.25. Doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 3 

ŽoNFP: Test podniku v ťažkostiach, týkajúce sa účtovnej závierky za referenčné 

obdobie a referenčného účtovného obdobia; 

 

3.26. Doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 5 

ŽoNFP: Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa/partnera 



 
 

 

 

žiadateľa, Ide o spresnenie informácií týkajúcich sa finančnej spôsobilosti 

žiadateľa/partnera žiadateľa. 

 

3.27. Doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 8 

ŽoNFP: Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, tykajúceho sa 

sumarizačného rozpočtu žiadateľa/partnera žiadateľa, (ne)povinnosti žiadateľa 

preukazovať hospodárnosť príslušných výdavkov ďalším postupom a povinnosti 

žiadateľa/partnera žiadateľa predložiť podpornú dokumentáciu vo forme cenových 

ponúk; 

 

3.28. Doplnenie textu v kapitole 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP, týkajúceho sa možnosti 

predĺženia lehoty v prípade nepredvídateľných okolností na strane SO a doručovania 

dôležitých písomností do e-schránky žiadateľa; 

 

3.29. Aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia verzia 2.5 

s účinnosťou od 27.11.2020 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

 

3.30. Aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie Príručky 

pre prijímateľa – MV SR, verzia 6.0 s účinnosťou od 13.8.2020 zverejnenej na webovom 

sídle www.op-kzp.sk; 

3.31. Aktualizácia Formuláru pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie 

žiadateľa, verzia 2.1 s účinnosťou od 15.2.2019 zverejneného na webovom sídle 

www.op-kzp.sk;  

3.32. Doplnenie skratiek „COVID-19“ a “EDES” v kapitole 1.2 Definície pojmov. Dôvodom je 

spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

3.33. Úprava textu ohľadne doručenia potvrdenia o prijatí ŽoNFP v kapitole 2.3. Pokyny pre 

vyplnenie a predloženie elektronickej formy formulára ŽoNFP prostredníctvom 

elektronickej schránky poskytovateľa, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie 

týkajúcej sa zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide o doplnenie informácie pre 

žiadateľa;  

3.34. Odstránenie niektorých z už neaktuálnych registrov štátnej správy pri kontrole splnenia 

viacerých podmienok poskytnutia príspevku v kapitole 3. Podmienky poskytnutia 

príspevku: Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. 

Podmienka č. 3, 4, 7. Ide o spresnenie a doplnenie informácií žiadateľa;  

3.35. Úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. Podmienka č. 6 v súvislosti 

s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie informácie  pre 

žiadateľa; 

3.36. Doplnenie novej podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 12, v súvislosti s aktualizáciou 

Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

3.37. Doplnenie novej podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 24 v súvislosti 

s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie informácie pre partnera 

žiadateľa; 

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


 
 

 

 

3.38. Odstránenie niektorých z už neaktuálnych registrov štátnej správy pri kontrole splnenia 

určitých podmienok poskytnutia príspevku v kapitole 3. Podmienky poskytnutia 

príspevku: Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť partnera 

žiadateľa. Podmienka č. 13,15,16,19. Ide o spresnenie a doplnenie informácií žiadateľa;  

3.39. Úprava názvu prílohy č.7 v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť partnera žiadateľa. Podmienka č. 

18. Ide o spresnenie a doplnenie informácií žiadateľa;  

3.40. Doplnenie novej podmienky v kapitole 3. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 24 v súvislosti 

s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie informácie pre 

žiadateľa; 

3.41. Úprava textu v kapitole 3. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, Podmienka č. 25 v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie týkajúcej sa zamedzenia šírenia ochorenia COVID -19. Ide o 

spresnenie informácií pre žiadateľa;  

3.42. Úprava textu v kapitole 3. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, Podmienka č. 26. Ide o spresnenie 

informácií pre žiadateľa;  

3.43. Zlúčenie podmienok v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Kritéria pre výber podmienok. K zlúčeniu podmienok č. 28 a 29 došlo z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

3.44. Úprava textu v názve podmienky a doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúcich z 

osobitných predpisov, Podmienka č. 31, z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF 

verzia 9. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

3.45. Doplnenie textu v kapitole 3. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie 

podmienky poskytnutia príspevku, Podmienka č. 35. Ide o spresnenie informácií pre 

žiadateľa;  

3.46. Doplnenie čestného vyhlásenie v rámci požadovaných príloh v kapitole 3. Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

Podmienka č. 36, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia 

ochorenia COVID-19.  Ide o doplnenie informácie pre žiadateľa;  

3.47. Doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: Prílohy č. 2a - 

2b ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a partnera žiadateľa. Podmienka 

zabezpečenia financovania optimalizácie systémov služieb a posilnenie intervenčných 

kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. Ide o 

doplnenie informácie žiadateľa; 

3.48. Doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: Prílohy č. 2a - 

2b ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a partnera žiadateľa. Ide 

o doplnenie nasledovnej podmienky: Podmienka, že žiadateľ/partner žiadateľa nie je 

evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo 

subjekt, (Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku), a úprava Podmienky ohľadne 



 
 

 

 

nelegálneho zamestnávania..., z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF verzia 9. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

3.49. Úprava textu a názvu prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 7 ŽoNFP – Údaje na vyžiadanie poskytnutia výpisu/Výpisu z registra 

trestov: Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

3.50. Úprava textu a názvu prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 8 ŽoNFP – Podporná dokumentácia, z dôvodu aktualizácie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre DOP, verzia 2.5 s účinnosťou od 27.11.2020. Ide o 

spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;   

3.51. Doplnenie textu v prílohách v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 9 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia 

požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP a Príloha č.11 Dokumenty 

preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia 

patriace do Európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Úprava termínu 

uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl v kapitole 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP 

z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia 

COVID-19. Ide o informovanie žiadateľa; 

3.52. Úprava textu v kapitole 4.3.1. Odvolanie (riadny opravný prostriedok). Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

3.53. Úprava názvu prílohy v kapitole 7. Prílohy. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

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

- Príloha č.2a ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa 

 

4.1 Prečíslovanie čestných vyhlásení z dôvodu odstránenia niektorých čestných vyhlásení;  

4.2 Odstránenie  viacerých nerelevantných čestných vyhlásení z dôvodu presunu týchto 

vyhlásení do Formuláru ŽoNFP; 

4.3 Doplnenie textu do čestného vyhlásenia: “Žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného 

odhaľovania rizika…”, z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 9; 

4.4 Úprava textu v čestnom vyhlásení: „Žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a 

nelegálneho zamestnávania štátneho...“, z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF, 

verzia 10. 

4.5 Doplnenie ďalších relevantných čestných vyhlásení:  

- „Žiadateľ zabezpečí financovanie optimalizácie systémov, služieb, a posilnenie 

intervenčných kapacít ..“, 

- „Žiadateľ vyhlasuje, že realizácia všetkých hlavných aktivít nebola ku dňu 

predloženia ŽoNFP ukončená“. 

 

 



 
 

 

 

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

- Príloha č.2b ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa 

 

5.1 Prečíslovanie čestných vyhlásení z dôvodu odstránenia niektorých čestných vyhlásení; 

5.2 Odstránenie  viacerých nerelevantných čestných vyhlásení; 

5.3 Doplnenie textu do čestného vyhlásenia: “Podmienka, že partner žiadateľa nie je 

evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika…”, z dôvodu aktualizácie Systému 

riadenia EŠIF, verzia 10; 

5.4 Úprava textu v čestnom vyhlásení: „Partner žiadateľa neporušil zákaz nelegálnej práce                      

a nelegálneho zamestnávania štátneho...“, z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF, 

verzia 10.       

5.5       Doplnenie ďalších relevantných čestných vyhlásení:  

- „Partner žiadateľa zabezpečí financovanie optimalizácie systémov, služieb, a 

posilnenie intervenčných kapacít ..“, 

- „Partner žiadateľa vyhlasuje, že realizácia všetkých hlavných aktivít nebola ku dňu 

predloženia ŽoNFP ukončená“. 

                                                

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

- Prílohy č. 7 - Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

              6.1.       Úprava textu. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

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

- Prílohy č. 8 - Podporné dokumenty 

7.1.    Vytvorenie samostatného hárku „Value for Money_COVID“– určeného pre projekty 

zamerané na opatrenia proti COVID-19 a samostatný hárok „Value for Money“ pre 

ostatné projekty. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

8. Príloha č.2 Príručky pre žiadateľa - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa  

 

8.1 Odstránenie prílohy z dôvodu znižovania administratívnej záťaže žiadateľov. 

 

9. Príloha č.3 Príručky pre žiadateľa - Práca  s výzvou a dokumentmi k výzve  

                                                    

9.1 Odstránenie prílohy z dôvodu znižovania administratívnej záťaže žiadateľov. 

 

10. Príloha č. 4 Príručky pre žiadateľa - Zoznam iných údajov 

 



 
 

 

 

10.1 Odstránenie tejto prílohy, presunutie obsahu tejto prílohy k Prílohe č. - 3 Zoznam MU v 

relevancii k HP a iných údajov z dôvodu znižovania administratívnej záťaže žiadateľov. 

 

11. Príloha č.3 výzvy - Zoznam MU v relevancii k HP pre OP KŽP a iných údajov  

 

11.1 Doplnenie Zoznamu iných údajov vrátane ich definície. Ide o doplnenie informácie pre 

žiadateľ v rámci administratívneho znižovania záťaže žiadateľov. 

 

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.  

 


