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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k 37. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
-

zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 37. výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") z dôvodu zmeny Operačného
programu Kvalita životného prostredia, verzia 10.1;

-

aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov
na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“));

-

úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) vo výzve a spôsobu preukazovania ich
splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej
záťaže pre žiadateľov;

-

aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.
(ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“) od 1. júla 2019;

-

zmena a aktualizácia formulára ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15 Žiadosť o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku;

-

aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje (Príručka k
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP);

-

vecné precizovanie, štylistické opravy, úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie
spresňujúce úpravy v celej dokumentácii výzvy.

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu
v súlade s § 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 v znení neskorších predpisov spôsobom, ktorým
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
1. výzva;
2. príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, vrátane vybraných formulárov povinných príloh ŽoNFP (Príloha č. 2
ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa a Príloha č. 4 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k
oprávnenosti výdavkov);
3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa;
4. príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov;
5. príloha č. 5 výzvy - Predbežná informácia pre žiadateľov.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny vo výzve:
1.1. Zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov
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Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ
vyčlenených na výzvu“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ
24 000 000 EUR mení na 22 240 181 EUR.
Dôvodom zníženia alokácie na výzvu je realokácia disponibilných finančných prostriedkov z Prioritnej osi
(ďalej len "PO") 3 na podporu projektov budovania a modernizácie dopravnej siete, ktorých účelom je
zlepšenie podmienok rozvoja regiónov čeliacich ekonomickým problémom (v nadväznosti na iniciatívy
Komisie „Coal regions in Transition“ a „Catching-up Regions“) a zároveň sú pripravené na implementáciu
v rámci PO 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) Operačného programu integrovaná
infraštruktúra s vysokou absorpčnou kapacitou. Zmena alokácie bola vykonaná v rámci revízie
Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10.1), zverejnená dňa 07.02.2020.
1.2. Rozšírenie dôvodov na uzavretie výzvy
Usmernením sa rozšíril dôvod uzavretia výzvy z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej
implementácie operačného programu a súčasne sa v poznámke pod čiarou zmenila definícia
predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
1.3. Úprava časti Časový harmonogram a spôsob predloženia ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola v kapitole 1. Formálne náležitosti v časti Časový
harmonogram konania o ŽoNFP upravená lehota na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP z 35 na 70
pracovných dní. Zároveň bola doplnená povinnosť RO informovať žiadateľov prostredníctvom webového
sídla www.op-kzp.sk a e-mailu zaslaného žiadateľom o dôvodoch nedodržania lehoty na vydanie
rozhodnutí o ŽoNFP.
1.4. 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 37. výzvy, bez ohľadu na termín ich
predloženia.
1.5. Doplnenie časti Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola v kapitole 1. Formálne náležitosti v časti Miesto a
spôsob predloženia ŽoNFP doplnená informácia o postupe zo strany RO v prípade, ak vzniknú
pochybnosti o predložení ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej v nadväznosti na aktualizáciu
Systému riadenia.
1.6. Zmena obsahu PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, PPP č. 3 Podmienka nebyť
dlžníkom poistného na zdravotnom poistení a PPP č. 4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom
poistení
Usmernením bola doplnená akceptovateľná výška nedoplatkov pri daniach, zdravotnom poistení a
sociálnom poistení za účelom zvýšenia efektívnosti administrácie predložených ŽoNFP a zníženia
administratívnej záťaže pre žiadateľov.
1.7. Zmena obsahu PPP č. 5 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
Usmernením sa zmiernila PPP týkajúca sa zákazu vedenia výkonu rozhodnutia, keďže žiadateľ bude
môcť splniť PPP aj v prípade peňažnej exekúcie, ak je výška istiny jeho dlhov do 1 % požadovaného
NFP.
1.8. Zmena obsahu PPP č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného
odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola doplnená PPP č. 7, že žiadateľ nie je evidovaný v
Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt.
1.9. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
Usmernením sa v poznámke pod čiarou č. 14 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k oprávnenosti
3

výdavkov“) z 1.9 na 2.4, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0 zo dňa 13.
06. 2018, verzia 2.1 zo dňa 12. 12. 2018, verzia 2.2 zo dňa 06. 06. 2019, verzia 2.3 zo dňa 26. 11. 2019
a verzia 2.4 zo dňa 13. 12. 2019.
1.10. Zmena PPP č. 15 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bol zmenený názov PPP č. 15 na „Podmienku
neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“.
1.11. Zmena obsahu PPP č. 19 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity
Usmernením dochádza k zmene referenčnému termínu na splnenie PPP týkajúcej sa vyhlásenia
verejného obstarávania z pôvodného „ku dňu predloženia ŽoNFP“ na „ku dňu doplnenia chýbajúcich
náležitostí ŽoNFP v rámci administratívneho overovania“.
2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, vrátane vybraných formulárov príloh ŽoNFP:
2.1. Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnym vzorom CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
Usmernením sa aktualizuje vzor formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15.
2.2. Zmena v tabuľke 11. A Rozpočet žiadateľa
V nadväznosti na zmenu evidencie rozpočtu projektu (na úroveň podpoložiek) vo formuláre ŽoNFP
vypracovanom prostredníctvom ITMS2014+ bola upravená tabuľka 11A. Uvedená úprava predstavuje
zosúdadenie prostredia ITMS2014+ s formulárom ŽoNFP, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 ŽoNFP.
2.3. Zmena v tabuľke 12 Verejné obstarávanie
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.
2.4. Zmena v tabuľke č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP
V nadväznosti na odstránenie, doplnenie a úpravu znenia PPP bola primeraným spôsobom upravená
časť 14 formulára ŽoNFP. Zároveň dochádza k úprave v časti 14 formulára ŽoNFP v súvislosti
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s nahradením Prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa za Prílohu č. 2 ŽoNFP - Údaje
na vyžiadanie výpisu z registra trestov /Výpis z registra trestov.
2.5. Zmena v tabuľke č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa
V nadväznosti na úpravu znenia PPP ako aj na zmenu spôsobu preukazovania PPP boli upravené aj
jednotlivé čestné vyhlásenia.
2.6. Doplnenie nového záväzného formulára Prílohy č. 2 ŽoNFP – Údaje na vyžiadanie výpisu z registra
trestov
Dochádza k vypusteniu Prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a zároveň jej
nahradeniu za Prílohu č. 2 ŽoNFP - Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov/Výpis z registra trestov.
2.7. Úpravy v prílohe č. 4 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
Usmernením dochádza k aktualizácii a úprave informácií uvedených v hárku „Podrobný rozpočet
projektu“ a „Prieskum trhu“ prílohy č. 4 ŽoNFP, za účelom zosúladenia tejto prílohy ŽoNFP s Príručkou
k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.4 a predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov.
3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav
V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu výzvy) vykonané
formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP, a to najmä:
-

úprava časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na vykonané zmeny
v dokumentoch výzvy a potrebu došpecifikovania niektorých pojmov;

-

rozšírenie možností overovania vybraných PPP prostredníctvom integračných funkcií
ITMS2014+;

-

vykonanie ďalších formálnych a štylistických úprav v celom dokumente.

3.2. Zmena obsahu PPP č. 2, 3 a 4
V nadväznosti na bod 1.6 usmernenia dochádza k úprave opisov príslušných PPP a to doplnením
akceptovateľnej výšky nedoplatkov pri daniach, zdravotnom poistení a sociálnom poistení za účelom
zvýšenia efektívnosti administrácie predložených ŽoNFP a zníženia administratívnej záťaže pre
žiadateľov. Zároveň sa mení spôsob overovania uvedených PPP len na základe integračnej funkcie
ITMS2014+.
3.3. Zmena obsahu PPP č. 5
V nadväznosti na bod 1.7 usmernenia dochádza k úprave podmienky zákazu vedenia výkonu
rozhodnutia, keďže žiadateľ bude môcť splniť PPP aj v prípade peňažnej exekúcie, ak je výška istiny jeho
dlhov do 1 % požadovaného NFP.
3.4. Zmena znenia PPP č. 6
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, ako aj oznam o zmene spôsobu
overovania bezúhonnosti, zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk, bol zmenený spôsob
overovania uvedenej PPP č. 6, a to na základe Prílohy č. 2 ŽoNFP Údaje na vyžiadanie výpisu z registra
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trestov, ktoré budú použité na vyžiadanie výpisu z registra trestov prostredníctvom integračnej funkcie
ITMS2014+ za účelom overenia tejto PPP.
3.5. Doplnenie PPP č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania
rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt
V nadväznosti na bod 1.8 usmernenia bola doplnená PPP č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný
v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt.
3.6. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
V nadväznosti na bod 1.9 Usmernenia bolo v popise PPP č. 10 Podmienka, že výdavky projektu sú
oprávnené upravené číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov z 1.9 na
2.4.
Zároveň došlo v popise PPP č. 10 a v popise PPP č. 12 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
k doplneniu a aktualizácii pre výzvu relevantných postupov na overenie hospodárnosti výdavkov, za
účelom zosúladenia prílohy č. 2 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.4. Rovnako boli
vykonané štylistické úpravy a vecné precizovanie textu.
3.7. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5
rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
V nadväznosti na bod 1.10 Usmernenia bolo upravené znenie predmetnej PPP.
3.8. Podmienka č. 19 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity
V nadväznosti na bod 1.11 Usmernenia bolo upravené znenie predmetnej PPP.
3.9. Aktualizácia kapitoly 4 Schvaľovanie žiadostí o NFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola v kapitole 4 upravená lehota na vydanie rozhodnutia
o ŽoNFP z 35 na 70 pracovných dní. Zároveň bola doplnená povinnosť RO informovať žiadateľov
prostredníctvom webového sídla www.op-kzp.sk a e-mailu zaslaného žiadateľom o dôvodoch
nedodržania lehoty na vydanie rozhodnutí o ŽoNPF.
3.10. Úprava podkapitoly 4.1.1 Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola doplnená informácia o postupe zo strany RO v
prípade, ak vzniknú pochybnosti o predložení ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej.
3.11. Úprava podkapitoly 4.4.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok)
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF od 1. júla 2019 sa zo
zoznamu rozhodnutí, voči ktorým nie je prípustné odvolanie vypúšťa rozhodnutie o neschválení ŽoNFP
vydaného len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve a dopĺňa sa rozhodnutie
o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na konanie a rozhodnutie. Zároveň bola doplnená možnosť v rámci
preskúmaného odvolania napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť RO na nové konanie a nové
rozhodnutie.
4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov:
4.1. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov
Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.0 zo dňa 13. 06. 2018, verzia 2.1 zo dňa 12. 12.
2018, verzia 2.2 zo dňa 06. 06. 2019, verzia 2.3 zo dňa 26. 11. 2019 a verzia 2.4 zo dňa 13. 12. 2019,
došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou 1.9, zo dňa 15. 12. 2017, ktoré majú vplyv
na definovanie oprávnenosti a stanovenie výšky niektorých typov oprávnených výdavkov. Usmernením
dochádza k zosúladeniu prílohy č. 4 výzvy s podmienkami oprávnenosti výdavkov definovanými
v Príručke k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.4.
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4.2. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
Usmernením sa upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov z 1.9
na 2.4, a to vzhľadom na zmenu platnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov.
4.3. Spresnenie opisu vybraných typov oprávnených výdavkov
Usmernením
sa
spresňuje
opis
vybraných
za účelom predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov.

typov

oprávnených

výdavkov,

4.4. Úprava a doplnenie poznámok pod čiarou
Usmernením dochádza k aktualizácii znenia vybraných existujúcich a k doplneniu nových poznámok pod
čiarou v texte prílohy, za účelom zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov,
verzia 2.4 a predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov.
5. Zmena v prílohe č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov
Usmernením dochádza k zmene názvu prílohy č. 5 na „Informácia pre žiadateľov“ v zmysle aktualizácie
Vzoru CKO č. 7 – Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 03. 08. 2020.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 31.7.2020. Žiadateľom, ktorí
doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa týka zmena podľa
tohto odseku, RO pre OP KŽP umožní zmeniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP písomne informuje dotknutých žiadateľov
o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/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 zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.
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