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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Usmernením č. 8 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 sa mení výzva v súvislosti s vydaním Príručky k 

oprávnenosti výdavkov pre dopytovo-orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9; vydaním Systému 

riadenia EŠIF, verzia 12 a aktualizáciou zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto Usmernením sa mení: 

 Výzva v znení Usmernenia č.7; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 7; 

- Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa, v znení Usmernenia č. 7; 

V rámci záväzných formulárov sa mení:  

o Príloha č.2a – Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa v znení v znení Usmernenia č. 7; 

o Príloha č.2b – Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa v znení Usmernenia č. 7; 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

1. Zmena výzvy 

1.1. Úprava textu z formálneho hľadiska; 

 

1.2. Zmena označenia hodnotiacich kôl a ich termínov v kapitole 1.5 Časový harmonogram 

konania ŽoNFP. Ide o zosúladenie textu; 

1.3. Doplnenie názvu “Vydávanie rozhodnutí o ŽoNFP” v kapitole 1.5 Časový harmonogram 

konania ŽoNFP. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

1.4. Doplnenie textu v kapitole 1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP. Ide o spresnenie 

informácie pre žiadateľa; 

1.5. Odstránenie textu v kapitole 1.7.  Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie 

s poskytovateľom. Ide o zosúladenie textu v zmysle reorganizácii Informačných 

poradenských centier (IPC);  

1.6. Zmena označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo-orientované 

projekty OP KŽP z 2.6 na 2.9 v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku – 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia 



 
 

 

 

príspevku, podmienka č. 31. Dôvodom je aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

pre dopytovo-orientované projekty pre OP KŽP v súvislosti s oprávnenosťou nákupu 

použitého zariadenia v zmysle kapitoly 2.4 Nákup použitého zariadenia, MP CKO č. 6, 

verzia 7 – k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov. Ide 

o zosúladenie textu ; 

1.7. Úprava textu v kapitole 5. Zmena a zrušenie výzvy v súvislosti s novelou zákona o EŠIF. 

Ide o zosúladenie textu. 

 

2. Zmena Formuláru ŽoNFP  

2.1. Úprava podmienok poskytnutia príspevku č. 12 a 24 v kapitole č. 14 – Zoznam povinných 

príloh žiadosti o NFP. Dôvodom je vydanie Systému riadenia EŠIF, verzia 12 na základe 

ktorého je splnenie týchto podmienok kontrolované zo strany poskytovateľa bez povinnosti 

predloženia čestného vyhlásenia žiadateľom/partnerom žiadateľa. 

 

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

3.1. Úprava textu z formálneho hľadiska; 

 

3.2. Úprava textu týkajúce sa výkladu pojmu „Deň doručenia“ v kapitole 1.2 – Definícia 

pojmov. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

 

3.3. Doplnenie pojmu „Štátna pomoc“ kapitole 1.2 – Definícia pojmov. Dôvodom je, že štátna 

pomoc je uvedená v jednej z podmienok poskytnutia príspevku. Ide o zosúladenie textu; 

 

3.4. Úprava textu v kapitole 2.1 – Prístup do ITMS2014+ a e-schránky. Ide o spresnenie 

informácie pre žiadateľa; 

 

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

ŽoNFP, týkajúca sa zasielania ŽoNFP elektronicky. Dôvodom je vydanie Systému 

riadenia EŠIF, verzia 12 – úprava postupov pri predkladaní ŽoNFP;  

 

3.6. Úprava textu v kapitole 2.4 – Podmienky doručenia ŽoNFP. Ide o zosúladenie textu so 

Systémom riadenia EŠIF, verzia 12; 

 

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

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, podmienka č. 6/ 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 18. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

 

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

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, podmienka č. 10/ 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, 

podmienka č. 22. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

 

3.9. Úprava 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, týkajúca sa evidencie v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako 



 
 

 

 

vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 

2018/1046). Ide o zosúladenie textu s vydaním Systému riadenia EŠIF, verzia 12;  

 

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

podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, 

podmienka č. 26. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

 

3.11. Zmena označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo-orientované 

projekty OP KŽP z 2.6 na 2.9 v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku – 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Kritéria pre výber podmienok, 

podmienka č. 28. Dôvodom je aktualizácia Príručky k oprávnenosti pre dopytovo-

orientované projekty pre OP KŽP v súvislosti s oprávnenosťou nákupu použitého 

zariadenia v zmysle kapitoly 2.4 umožnenia nákupu použitého zariadenia, MP CKO č. 6, 

verzia 7 – k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov;  

 

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

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

podmienka č. 32. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

 

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

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

podmienka č. 35. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa z dôvodu novelizácie zákona 

o ochrane prírody;  

 

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

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

podmienka č. 36. Aktualizácia hyperlinku „Systém implementácie HP RMŽ a ND“. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

 

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

1b ŽoNFP: Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu – Splnomocnenie (ak 

relevantné). Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

 

3.16. Úprava podmienok  v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 2a 

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

podmienok poskytnutia príspevku. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

 

3.17. Úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 6: 

Uznesenie (Výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej 

územnoplánovacej dokumentácie rozvoja a príslušnej územnoplánovacej 

dokumentácie. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

 

3.18. Úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 7: 

Uznesenie (Výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej 

územnoplánovacej dokumentácie rozvoja a príslušnej územnoplánovacej 

dokumentácie. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

 

3.19. Úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 8 

ŽoNFP: Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. Ide o spresnenie 

informácie pre žiadateľa; 

 



 
 

 

 

3.20. Úprava textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP – Príloha č. 11 

ŽoNFP: Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov 

a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 

2000. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

 

3.21. Úprava textu v kapitole 2.4 – Schvaľovanie ŽoNFP, týkajúce sa dátumov hodnotiacich 

kôl. 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. Premiestnenie čestných vyhlásení do časti, v ktorej žiadateľ si vyberá relevantné čestné         

   vyhlásenia, ktoré sa ho týkajú. Ide o zosúladenie textu. 

 

- „predložená projektová dokumentácia je úplná, je totožná s projektovou 

dokumentáciou, ktorá bola predmetom povoľovacieho konania“;   

 

- „kópia ŽoNFP je zhodná s predloženým originálom ŽoNFP a elektronická forma príloh 

zasielaná cez ITMS2014+ je zhodná s tlačenou formou príloh“; 

 

- „nie je voči mne vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, nie som 

v konkurze“. 

 

4.2. Odstránenie čestného vyhlásenia. Ide o zosúladenie textu v zmysle novely zákona  

           o EŠIF. 

 

- „nie som evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako 

vylúčená osoba alebo subjekt v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 

2018/1046“.   

 

4.3. Doplnenie nového čestného vyhlásenia. Doplnenie súvisí so zosúladením znenia výzvy  

       s vydaním Systému riadenia EŠIF, verzia 12. 

 

             - „ja, ako žiadateľ, ani žiaden z predchádzajúcich vlastníkov zariadenia nezískal pred 

predložením ŽoNFP príspevok z EŠIF na nákup daného použitého zariadenia, čo by v 

prípade spolufinancovania nákupu z prostriedkov EŠIF viedlo k duplicitnému 

financovaniu, a tým k vzniku neoprávnených výdavkov. Použité zariadenie vyhovuje 

platným normám a štandardom“.  

 

 

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

4.4. Premiestnenie čestného vyhlásenia do časti, v ktorej partner žiadateľa si vyberá   

   relevantné čestné vyhlásenia, ktoré sa ho týkajú. Ide o zosúladenie textu. 

 

- „predložená projektová dokumentácia je úplná, je totožná s projektovou 

dokumentáciou, ktorá bola predmetom povoľovacieho konania“.   

 



 
 

 

 

- „nie je voči mne vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, nie som 

v konkurze“. 

 

4.5. Odstránenie čestného vyhlásenia. Ide o zosúladenie textu v zmysle novely zákona   

  o EŠIF. 

 

- „nie som evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako 

vylúčená osoba alebo subjekt v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 

2018/1046“. 

 

4.6. Doplnenie nového čestného vyhlásenia súvisiaceho so zosúladením znenia výzvy s  

       vydaním Systému riadenia EŠIF, verzia 12. 

 

- „ja, ako partner žiadateľa, ani žiaden z predchádzajúcich vlastníkov zariadenia nezískal 

pred predložením ŽoNFP príspevok z EŠIF na nákup daného použitého zariadenia, čo by 

v prípade spolufinancovania nákupu z prostriedkov EŠIF viedlo k duplicitnému 

financovaniu, a tým k vzniku neoprávnených výdavkov. Použité zariadenie vyhovuje 

platným normám a štandardom“.  

 

 

 


