
 
 

 

 

 

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. 7 

 

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.7: 25.10.2021 

Dátum účinnosti Usmernenia č.7: 03.11.2021  

 

 

 



 
 

 

 

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Usmernením č. 7 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“) sa mení výzva 

v súvislosti s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto Usmernením sa mení: 

 Výzva v znení Zmeny č.1; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.6; 

- Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa, verzia 7.0, v znení Zmeny č.1; 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

1. Zmena výzvy 

1.1. Formálna úprava textov v celom dokumente;  

1.2. Úprava textu v rámci podkapitoly 1.1. Poskytovateľ, odstránením adresy a doplnenie 

textu. Ide o formálnu zmenu v zmysle aktualizácie vzoru CKO č. 7; 

1.3. Zmena textu z „výšky príspevku“ na „miera príspevku“ v kapitole 1.4. Financovanie 

projektu. Dôvodom je zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 

11;  

1.4. Úprava textu v kapitole 1.5. Časový harmonogram konania ŽoNFP. Ide o zmenu 

číslovania hodnotiacich kôl. Ide o formálnu zmenu; 

1.5. Úprava textu v kapitole 1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP. Úprava sa týka spôsobu 

podávania ŽoNFP, dôvodom je zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia 

EŠIF, verzia 11;  

1.6. Doplnenie textu v kapitole 1.7. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie 

s poskytovateľom. Doplnenie informácie ohľadne poskytovania informácii pre 

žiadateľov v zmysle aktualizácie vzoru CKO č. 7;  

1.7. Úprava textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku, týkajúceho sa 

predloženia ŽoNFP. Dôvodom je zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia 

EŠIF, verzia 11;   

1.8. Úprava textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa.  Podmienka č. 6, že žiadateľ ani 

štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, 



 
 

 

 

ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 

odsúdení za trestný čin, atď. Dôvodom je zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému 

riadenia EŠIF, verzia 11;  

1.9. Úprava textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa. Podmienka č. 18, že 

partner žiadateľa ani štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho 

orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o 

ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin, atď. Dôvodom je zosúladenie 

podmienky poskytnutia príspevku v súvislosti s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, 

verzia 11;   

 

1.10. Úprava textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Podmienka č. 32, 

že žiadateľ a partner žiadateľa majú yysporiadané majetkovo-právne vzťahy a 

povolenia na realizáciu aktivít projektu, ak relevantné vo vzťahu k realizácii aktivít 

projektu. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

 

1.11. Aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.6 

s účinnosťou od 15.06.2021 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk;  

1.12. Úprava textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Podmienka č. 34 

týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania 

vplyvov na životné prostredie. Ide o spresnenie  informácie pre žiadateľa;  

1.13. Úprava názvu kapitoly v kapitole 4. Identifikácia synergických účinkov. Dôvodom je 

zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;   

1.14. Úprava textu v kapitole 5. Zmena a zrušenie výzvy. Dôvodom je zosúladenie výzvy s 

aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;   

1.15.     Aktualizácia hypertextového a doplneni textu v kapitole 6. Prílohy výzvy OP KŽP-PO3-

SC313-2017-31. Ide o formálnu zmenu. 

 

2. Formulár ŽoNFP 

- doplnenie textu v kapitolách 11.C až 11C.2 týkajúcich sa projektov generujúcich 

príjem. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

- doplnenie textu v kapitole 14. v podmienkach č. 6 a 18. Dôvodom je zosúladenie 

výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11.   

 

 

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

1.1. Formálna úprava textov v celom dokument;  

1.2. Úprave textu týkajúca sa „dňa doručenia“ v kapitole 1.2 Definície pojmov. Dôvodom je 

zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;   

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


 
 

 

 

1.3. Odstránenie textu v kapitole 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP, týkajúceho sa 

predloženia ŽoNFP. Dôvodom je zosúladenie výzvy s dátumom vyhlásenia výzvy a s 

aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11; 

1.4. Úprava textu v kapitole 2.1. Prístup do ITMS2014+ a e-schránky. Dôvodom je 

zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11; 

1.5. Úprava textu v kapitole 2.2. Pokyny pre vypracovanie a predloženie dokumentácie 

ŽoNFP. Dôvodom je zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 

11; 

 

1.6. Úprava textu v kapitole 2.3. Predloženie listinnej formy ŽoNFP. Dôvodom je 

zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;  
 

1.7. Úprava textu v kapitole 2.4. Podmienky doručenia ŽoNFP. Dôvodom je zosúladenie 

výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11; 

 

1.8. Aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.6 

s účinnosťou od 15.06.2021 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

1.9. Aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.2. s účinnosťou od 1.3.2021 

zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk;  

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

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 6, že 

žiadateľ ani štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 

prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v 

konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin, atď. Dôvodom je 

zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;  

1.11. Úprava textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa. Podmienka č. 18, že 

partner žiadateľa ani štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho 

orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o 

ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin, atď. Dôvodom je zosúladenie 

výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;   

 

1.12. Úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Podmienka č. 35, 

týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami 

v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000. Ide o 

spresnenie informácie pre žiadateľa; 

1.13. Úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Podmienka č. 36, 
týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi. Ide o 

formálnu zmenu; 

1.14. Úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP. Dôvodom je 

zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;   

 

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


 
 

 

 

1.15. 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; 

 

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

2b ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a partnera žiadateľa. Ide o úpravu 

nasledovnej podmienky: Podmienka, že žiadateľ/partner žiadateľa ani jeho štatutárny 

orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani  osoba splnomocnená 

zastupovať žiadateľa/partnera žiadateľa v konaní o ŽoNFP  neboli právoplatne odsúdení   

a pod. (Oprávnenosť žiadateľa/partnera žiadateľa). Dôvodom je zosúladenie textu 

v podmienke poskytnutia príspevku v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 

11;  

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

Prílohy č. 6 ŽoNFP – Uznesenie (Výpis s uznesenia) o schválení programu rozvoja 

a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie: Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

Prílohy č. 8 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. Dôvodom 

je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

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

požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvu na ŽP: Dôvodom je spresnenie a doplnenie 

informácií pre žiadateľa/partnera žiadateľa;   

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

Prílohy č. 11 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti 

dopadu plánov a projektov na území patriace do európskej sústavy NATURA 2000: 

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

1.21. Úprava textu v kapitole 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP, týkajúceho sa číslovania 

hodnotiacich kôl a úprava textu z dôvodu zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému 

riadenia EŠIF, verzia 11;  

1.22. Úprava textu v podkapitole 4.1.1. Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP 

z dôvodu zosúladenie  výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;  

1.23. Úprava textu v podkapitole 4.1.2. Administratívne overenie PPP z dôvodu zosúladenie  

výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;  

1.24. Úprava textu v podkapitole 4.2.3. Vydávanie rozhodnutí z dôvodu zosúladenie výzvy s 

aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;  

1.25. Úprava textu v podkapitole 4.3.1. Odvolanie z dôvodu zosúladenie výzvy s aktualizáciou 

Systému riadenia EŠIF, verzia 11;  

1.26. Úprava textu v podkapitole 4.3.2. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 

konania z dôvodu zosúladenie výzvy s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 11;  



 
 

 

 

1.27. Úprava textu v kapitole 5. Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP. Ide o spresnenie    

informácie pre žiadateľa; 

1.28. Úprava textu 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 

-  úprava textu v čestnom vyhlásení: ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 

štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v 

konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin 

poškodzovania a pod. Dôvodom je zosúladenie tejto prílohy s aktualizáciou Systému 

riadenia EŠIF, verzia 11.   

 

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

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

-    úprava textu v čestnom vyhlásení: ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 

štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v 

konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin 

poškodzovania a pod. Dôvodom je zosúladenie tejto prílohy s aktualizáciou Systému 

riadenia EŠIF, verzia 11.   

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

Príloha č.8 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

-    doplnenie skupiny výdavkov s kódom 021 – stavby v záložkách “PRP žiadateľa” a 

“PRP partnera žiadateľa”. Ide o spresnenie informácie 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 2.11.2021.  


