
 
 

 

 

 

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. 4 

 

k 

 

31. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok 

 
 
 

ZAMERANIE 
Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie 

intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych 

udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. 

KÓD VÝZVY OPKZP-PO3-SC313-2017-31 

PRIORITNÁ OS 3 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania Usmernenia č.4: 21.5.2020 

Dátum účinnosti Usmernenia č.4: 21.5.2020  

 

 

 



 
 

 

 

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Usmernením č. 4 k 31. 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.3; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa, verzia 4.0, v znení Usmernenia č.3; 

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

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena výzvy 

- doplnenie subjektu verejnej správy týkajúceho sa žiadateľa a partnera žiadateľa 

(Tabuľka financovania projektu), v kapitole 1.4 Financovanie projektu. Ide                              

formálnu zmenu, odstránenie nezrovnalosti a zosúladenie s podmienkami poskytnutia 

príspevku v rámci Kategórie podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky č. 1 a č. 13 

z poslednej aktualizácie výzvy v znení Usmernenia č.3. Jedná sa o spresnenie 

informácie pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, Podmienka č. 25, z dôvodu naplnenia 

merateľných ukazovateľov, ktoré boli doplnené v rámci Prílohy č. 3 k výzve č. 31: 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 

relevantných k HP. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

 

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

 

- úprava textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, Podmienka č. 25, z dôvodu zosúladenia 

textu s doplnenými merateľnými ukazovateľmi COVID-19. Jedná sa o spresnenie 

informácie pre žiadateľa. 

3. Príloha č.3 výzvy - Zoznam MU v relevancii k HP pre OP KŽP  

- doplnenie merateľných ukazovateľov na základe zadefinovania špecifických 

indikátorov v súvislosti s pandémiou COVID-19, zo strany Európskej komisie. 

 

  



 
 

 

 

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 účinnosti 

Usmernenia č.3 t. j. 3.4.2020. 

Zároveň je umožnené všetkým žiadateľom v rámci predložených ŽoNFP po 3.4.2020 doplniť merateľné 

ukazovatele k žiadostiam o NFP v rámci procesu ich schvaľovania. 

 

 

 


