Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
vydáva

USMERNENIE č. 3
k
32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku

Zameranie

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanickobiologická úprava zmesového komunálneho odpadu
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Špecifický cieľ

1.1.1

Dátum vydania usmernenia č. 3: 30. október 2019
Dátum účinnosti usmernenia č. 3: 30. október 2019

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 3 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
1. zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu,
2. úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku s cieľom zjednodušiť vypracovanie a predloženie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) a zrýchliť mieru čerpania
finančných prostriedkov,
3. aktualizácia vybraných formulárov príloh ŽoNFP v nadväznosti na zmenu legislatívy alebo aktualizáciu
všeobecných vzorov vybraných metodických dokumentov v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia,
4. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP ako
aj overovaním podmienok poskytnutia príspevku pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku,
5. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.
Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení
32. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na triedený
zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch (ďalej
len „výzva“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej
zmene podmienok poskytnutia príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1. výzva,
2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných povinných príloh ŽoNFP,
3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa,
4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy:
1.1. Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Usmernením sa zvyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodných 25 mil. EUR na
27 mil. EUR (zo zdrojov EÚ).
1.2. Doplnenie definície dňa pracovného pokoja
Z dôvodu odstránenia pochybností sa v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP dopĺňa nová poznámka pod čiarou
s definíciou dňa pracovného pokoja. Uvedená zmena je formálneho charakteru a uplatňuje sa rovnako na všetky
ŽoNFP predložené v rámci 32. výzvy, bez ohľadu na termín ich predloženia.
1.3. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4
S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP z dôvodu malých nedoplatkov žiadateľa na daniach (podmienka poskytnutia
č. 2 – Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom), zdravotnom poistení
(poskytnutia príspevku č. 3 – Podmienka nebyť dlžníkom na zdravotnom poistení) alebo sociálnom poistení (podmienka
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poskytnutia č. 4 – Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení), sa Usmernením zavádza akceptovateľná výška
nedoplatkov, identifikácia ktorých nepovedie k nesplneniu príslušných podmienok poskytnutia príspevku.
1.4. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 25
S cieľom zjednodušenia a zrýchlenia procesu prípravy ŽoNFP sa Usmernením mení podmienka poskytnutia príspevku
č. 25 – Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu v tom zmysle, že sa upúšťa od podmienky, aby zákazky
hlavnej aktivity projektu (okrem výzvou stanovených výnimiek) boli ku dňu predloženia ŽoNFP minimálne v stave pred
podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov). Pre splnenie tejto
podmienky bude postačujúce, aby zákazky hlavnej aktivity projektu (okrem výzvou stanovených výnimiek) boli ku dňu
predloženia ŽoNFP vyhlásené.
1.5. Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku č. 33
S cieľom zrýchlenia čerpania sa dopĺňa nová podmienka poskytnutia príspevku č. 33 – Časová oprávnenosť realizácie
projektu, v zmysle ktorej musí byť realizácia projektov v rámci tejto výzvy ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
1.6. Vypustenie aplikácie zásobníka projektov
V kapitole 3 výzvy bola vypustená časť opisujúca možnosť RO využiť inštitút zásobníka projektov. V prípade nedostatku
finančných prostriedkov na pokrytie všetkých ŽoNFP, ktoré splnili kritériá odborného hodnotenia bude (v prípade
potreby) konečné poradie ŽoNFP, ktoré budú schválené, určené aplikáciou výberových kritérií.

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh
ŽoNFP:
2.1. Doplnenie inštrukcie k tabuľke 12 v rámci záväzného formulára ŽoNFP
Z dôvodu odstránenia pochybností sa rozširuje inštrukcia vzťahujúca sa k tabuľke 12 ŽoNFP v tom zmysle, že do tejto
tabuľky sa uvádzajú aj také zákazky, ktoré nespadajú pod zákon o verejnom obstarávaní a zároveň boli, pre
jednoznačnosť, doplnené typy, resp. skupiny výdavkov, vyskytujúca sa v podrobnom rozpočte projektu, ktoré sa v tejto
časti formulára ŽoNFP neuvádzajú.
2.2. Zmena záväzného formulára prílohy č. 2 ŽoNFP
V nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia sa primerane upravuje záväzný formulár prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné
vyhlásenie.
2.3. Zmena záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP
V nadväznosti na novelu zákona o EŠIF, ktorou sa menia podmienky pre získanie výpisu z registra trestov, definované
v § 47a, sa mení názov prílohy č. 5 ŽoNFP z pôvodného „Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpis z registra trestov“ na
„Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a zároveň sa pôvodný formulár „Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpis
z registra trestov“ nahrádza formulárom „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“. Názov predmetného formulára,
resp. prílohy č. 6 ŽoNFP sa týmto mení v celej dokumentácii výzvy. Uvedená zmena sa vzťahuje výlučne na ŽoNFP
predkladané po vydaní tohto Usmernenia, a teda v prípade predloženia ŽoNFP pred vydaným tohto Usmernenia nie je
potrebné dotknutý formulár nahrádzať novým.
2.4. Zmena záväzného formulára prílohy č. 7 ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu Metodiky pre vypracovanie finančnej analýzy bol formulár Podrobného rozpočtu projektu
doplnený o bunku, kam žiadateľ vkladá mieru finančnej medzery (na základe výsledku finančnej analýzy) a dvoch
osobitných stĺpcov, ktoré automaticky (po zadaní miery finančnej medzery) vypočítajú výšku oprávneného výdavku
očisteného o finančnú medzeru. Žiadateľ následne tento oprávnený výdavok na úrovni skupín jednotlivých oprávnených
výdavkov vkladá do rozpočtu projektu vo formulári ŽoNFP. V nadväznosti na uvedené zmeny boli primerane upravené
a doplnené inštrukcie na vyplnenie Podrobného rozpočtu projektu.
2.5. Zmena záväzného formulára prílohy č. 8 ŽoNFP
Za účelom lepšej identifikácie zariadení na úpravu biologicky rozložiteľných odpadov obstarávaných v rámci projektu
a ich previazanosti na ciele projektu sa v záväznom formulári Prílohy č. 8 ŽoNFP – Technické a environmentálne
ukazovatele dopĺňa osobitná časť tabuľky s vybranými údajmi o zariadeniach na mechanickú úpravu bilogicky
rozložiteľných komunálnych odpadov ako sú napr. štiepkovače, drviče a pod.
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2.6. Zmena záväzného formulára prílohy č. 15 ŽoNFP
Za účelom jednoznačnej indentifikácie fiškálnych rokov žiadateľa bol záväzný formulár prílohy č. 15 ŽoNFP – Prehľad
prijatej pomoci doplnený o osobitné pole idenfiikujúce obdobie fiškálneho roku žiadateľa. Zároveň bol popis formulára
doplnený v tom zmysle, aby bolo zrejmé, že sa do tabuľky udávajú údaje o štátnej pomoci.
2.7. Doplnenie záväzného formulára novej prílohy č. 17 ŽoNFP
Za účelom zlepšenia overovania hodnotiaceho kritéria 2.3 Vhodnosť a uskutočniteľnosť aktivít projektu z hľadiska
navrhovaných postupov vo väzbe na vybrané usmerňujúce zásady definované v Operačnom programe Kvalita životného
prostredia bol doplnený záväzný formulár novej prílohy č. 17 ŽoNFP – Súlad s najlepšie dostupnými technikami.

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1. Doplnenie definície dňa pracovného pokoja
V nadväznosti na bod 1.2 tohto usmernenia sa do kapitoly 1.2 Definícia pojmov a použité skratky a pojmy dopĺňa
definícia pojmu „Deň pracovného pokoja“. Uvedená zmena je formálneho charakteru a uplatňuje sa rovnako na všetky
ŽoNFP predložené v rámci 32. výzvy, bez ohľadu na termín ich predloženia.
3.2. Doplnenie inštrukcie pre preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 1
Pre vylúčenie pochybností bol opis podmienky poskytnutia príspevku č. 1 – Právna forma v kapitole 3 Príručky pre
žiadateľa doplnený o inštrukciu na vyplnenie, resp. výber príslušného vyhlásenia v rámci formulára prílohy č. 2 ŽoNFP –
Súhrnné čestné vyhlásenie za účelom preukázania tejto podmienky poskytnutia príspevku. Uvedená zmena je formálna
(nepredstavuje zmenu uvedenej podmienky, potreba výberu príslušných vyhlásení z inštrukcie uvedenej priamo vo
formulári prílohy č. 2 ŽoNFP).
3.3. Zmena podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4
V nadväznosti na bod 1.3 Usmernenia sa primerane upravujú opisy podmienokk poskytnutia príspevku č. 2 - Podmienka
nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom, č. 3 – Podmienka nebyť dlžníkom na
zdravotnom poistení) a č. 4 - Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa.
3.4. Zmena záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP
V nadväznosti na bod 2.3 Usmernenia sa primerane upravuje opis podmienky poskytnutia príspevku č. 11 - Podmienka,
že žiadateľ 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 finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa a zároveň sa upravuje inštrukcia k prílohe č. 6 ŽoNFP v kapitole 3.1
Príručky pre žiadateľa.
3.5. Aktualizácia metodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu
Vzhľadom na aktualizáciu Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu na verziu 2.0 sa v kapitole 3. Príručky
pre žiadateľa v opise podmienky poskytnutia príspevku č. 17 – Podmienky oprávnenosti výdavkov pre projekty
generujúce príjem, ako aj v kapitole 3.1 Príručky, v časti opisujúcej Prílohu č. 9 ŽoNFP, aktualizuje odkaz na uplatniteľnú
verziu Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu a jej prílohy.
3.6. Doplnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 19
Za účelom zvýšenia miery transparentnosti bol opis podmienky poskytnutia príspevku č. 19 – Podmienka splnenia kritérií
pre výber projektu doplnený o informáciu, v akých hodnotiacich kritériách sú zohľadnené jednotlivé usmerňujúce zásady
aplikované v tejto výzve (uvedené v tejto podmienke poskytnutia príspevku). Uvedené doplnenie je informatívne
a nepredstavuje zmenu predmetnej podmienky, resp. zmenu hodnotiacich kritérií.
3.7. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 25
V nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia sa primerane upravuje opis podmienky poskytnutia príspevku č. 25 - Oprávnenosť
z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa a zároveň sa primerane upravuje inštrukcia
k prílohe č. 7 ŽoNFP v kapitole č. 3.1 Príručky pre žiadateľa, vypúšťa sa kapitola 3.2 Príručky pre žiadateľa, keďže
dokumenty k VO (vzhľadom na zmenu podmienky poskytnutia príspevku) sa už nepredkladajú) a primerane sa upravuje
opis postupov v kapitolách 4.2.3 a 5.1.1.
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3.8. Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku č. 33
V nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia sa v kapitole 3 Príručky pre žiadateľ dopĺňa nová podmienka poskytnutia
príspevku č. 33 - Časová oprávnenosť realizácie projektu.
3.9. Aktualizácia formulára na výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa
Vzhľadom na aktualizáciu formulára na výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa na verziu 2.1 sa
v kapitole 3.1 Príručky, v časti opisujúcej Prílohu č. 10 ŽoNFP, aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu formulára na
výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa. Uvedená zmena sa vzťahuje len na ŽoNFP predložené po
vydaní Usmernenia, t.j. pri ŽoNFP predložených v rámci aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola pred vydaním
Usmernenia nie je potrebné Prílohu č. 10 ŽoNFP nahradiť novou, vypracovanou na aktuálnom formulári.
3.10. Doplnenie informácií o overovaní splnenia podmienok doručenia ŽoNFP
V kapitole 4.1.1 Príručky pre žiadateľa bola doplnená informácia o postupe ROP v prípade, že vzniknú pochybnosti
o splnení podmienok doručenia ŽoNFP. Uvedené doplnenie je formálneho charakteru a nemá vplyv na postup žiadateľa
pri vypracovaní a predložení ŽoNFP.
3.11. Doplnenie novej prílohy ŽoNFP č. 17
V nadväznosti na bod 2.5 Usmernenia sa v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľ dopĺňa inštrukcia k novej prílohe č. 17
ŽoNFP - Súlad s najlepšie dostupnými technikami.

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov:
4.1. Odstránenie zrejmých nesprávností
V celom dokumente boli odstránené nesprávne označené odkazy na príslušné poznámky pod čiarou.

Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto
usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30. októbra 2019.
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 15. auguste 2019, ak nie je
v jednotlivých bodoch uvedené inak.
V prípade ŽoNFP predložených po 15. auguste 2019, avšak pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, RO
umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. RO písomne informuje dotknutých
žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom jej
zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 10
pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.
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