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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve č. 43 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je: 

1. aktualizácia zoznamu obcí/aglomerácií, ktoré sú oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku, a to v nadväznosti na aktualizáciu Vodného plánu Slovenska, v zmysle ktorého prílohy sa 
stanovuje zoznam obcí/aglomerácií oprávnených na poskytnutie príspevku;  

2. aktualizácia hodnôt value for money; 

3. doplnenie do skupiny výdavkov 930 výdavok s názvom „Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s 
výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných 
oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky (napr. výrazný nárast cien výdavkov na stavebné práce 
a stavebné tovary/materiály)“. V rámci uvedenej skupiny výdavkov je možné zo strany žiadateľov zahrnúť 
výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 
% príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky; 

4. rozšírenie zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov 
projektu; 

5. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania podmienok 
poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) súvisiacich s vecnou oprávnenosťou a hospodárnosťou výdavkov; 

6. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, verzia 12 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“); 

7. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“); 

8. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania (ďalej 
aj „VO“) na hlavné aktivity projektu v nadväznosti na novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“);   

9. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 
projekty OP KŽP, verzia 2.9 (ďalej len „Príručka k OV“); 

10. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“);  

11. 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 výzvu 
č. 43 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na výstavbu 
stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených 
vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd (ďalej len „výzva“) v súlade s § 17 ods. 
6 zákona o príspevku z EŠIF. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 

2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh ŽoNFP a 
inštrukcií k ich vyplneniu, 

3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 

4. príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 
relevantných k horizontálnym princípom, 

5. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov,  
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6. príloha č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny vo výzve: 

1.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v rámci časti 1. Formálne náležitosti 

V rámci časti 1. Formálne náležitosti boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy. 

1.2. Aktualizácia časti Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP  

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF dochádza k úprave spôsobu predloženia ŽoNFP na RO prioritne 
prostredníctvom e-schránky. RO akceptuje listinné predloženie príloh ŽoNFP len z dôvodu technických 
obmedzení, ktoré súvisia s rozsahom predkladaných príloh ŽoNFP a/alebo zachovaním ich zrozumiteľnosti 
a presnosti.  
Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené od 19. hodnotiaceho kola (vrátane), t. j. ŽoNFP predložené 
po 15.12.2022. 

1.3. Doplnenie informácie v časti Kontaktné údaje RO a spôsob komunikácie s RO  

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF sa dopĺňa možnosti kontaktovania Informačno-poradenských 
centier pre EŠIF, ktoré poskytujú odborné poradenstvo pre žiadateľov a upravujú sa úradné hodiny pre 
žiadateľov. Boli vykonané aj ďalšie upresňujúce a formálne úpravy. 

1.4. Doplnenie informácií v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku   

V rámci časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku boli doplnené informácie týkajúce sa spôsobu a momentu 
preukázania, overenia a plnenia PPP. Boli vykonané aj ďalšie formálne úpravy. 

1.5. Úprava PPP č. 1 Právna forma 

V rámci PPP č. 1 bol v poznámke pod čiarou spresnený rozsah oprávnených žiadateľov podľa písm. C a D. 
Úpravou sa špecifikuje, že oprávnení žiadatelia podľa písm. C a D musia byť v 100 % vlastníctve subjektov 
verejného práva. Za subjekty verejného práva sa na účely výzvy považujú obce, právnické osoby, na ktorých 
podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú výlučne obce alebo združenia obcí, prípadne združenia takýchto 
právnických osôb. Boli vykonané aj ďalšie formálne úpravy. 

1.6. Doplnenie PPP č. 2 - Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a 
vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF bola doplnená PPP č. 2 - Podmienka, že žiadateľ nie je 
evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt. 

1.7. Vypustenie pôvodnej PPP č. 2 - Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným 
daňovým úradom 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF bola vypustená pôvodná PPP č. 2. 

1.8. Vypustenie pôvodnej PPP č. 3 - Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF bola vypustená pôvodná PPP č. 3. 

1.9. Vypustenie pôvodnej PPP č. 4 -  Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF bola vypustená pôvodná PPP č. 4. 

1.10. Spresnenie PPP č. 4 -  Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

S cieľom vylúčenia pochybností bola spresnená, doplnená a upravená definícia PPP č. 4.  
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1.11. Úprava PPP č. 10 -  Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

V nadväznosti na aktualizáciu Vodného plánu Slovenska, v rámci PPP č. 10 sa upravuje zoznam 
obcí/aglomerácií, ktoré sú oprávnené na poskytnutie NFP z výzvy. Oprávnené na poskytnutie NFP budú 
výlučne obce/aglomerácie v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov, menovite uvedené v 
Prílohe 8.5 Opatrenia v obciach nezaradených do aglomerácií nad 2 000 EO situovaných v CHVO - Prílohy 
Vodného plánu Slovenska Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2. aktualizácia) (ďalej len 
„príloha 8.5 VPS“). Dopĺňa sa tiež možnosť pre žiadateľov, ktorých projekty sú zamerané na vybudovanie alebo 
dobudovanie stokovej siete v obci/aglomerácii situovanej v oblasti Žitného ostrova uvedenej v prílohe 8.5 VPS, 
podporiť aj aktivitu zameranú na výstavbu, alebo rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd, a to 
iba v prípadoch, ak by výstavba, rozšírenie a/alebo zvýšenie kapacity stokovej siete mala za následok, že 
súčasná kapacita čistiarne odpadových vôd, do ktorej budú odpadové vody z obce /aglomerácie odvádzané, 
by bola nepostačujúca pre potreby čistenia vôd odvádzaných stokovou sieťou danej obce/aglomerácie. 
Zároveň, v nadväznosti vypustenie a presun pôvodnej PPP č. 14 -  Osobitné skutočnosti preukazujúce 
oprávnenosť aktivít projektu a PPP č. 30 -  Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania 
merateľných ukazovateľov projektu, bola definícia uvedených PPP presunutá do rozsahu PPP č. 10. Boli 
vykonané aj ďalšie formálne a upresňujúce úpravy s tým súvisiace. 

1.12. Vypustenie a presun pôvodnej PPP č. 14 -  Osobitné skutočnosti preukazujúce oprávnenosť aktivít 
projektu  

Pôvodná PPP č. 14 bola vypustená, pričom jej vecný obsah bol zlúčený s  PPP č. 10 -  Podmienka oprávnenosti 
aktivít projektu, a to z dôvodu jej vecnej podstaty a zníženia administratívnej náročnosti. 

1.13. Presun pôvodnej PPP č. 15 - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené  

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF bola presunutá pôvodná PPP č. 15 z kategórie „Oprávnenosť 
výdavkov realizácie projektu“ do kategórie „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“. Uvedená úprava nie je 
zmenou PPP.  

1.14. Presun pôvodnej PPP č. 16 - Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF bola presunutá pôvodná PPP č. 16 z kategórie „Oprávnenosť 
výdavkov realizácie projektu“ do kategórie „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“. Uvedená úprava nie je 
zmenou PPP.  

1.15. Úprava PPP č. 12 -  Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

V nadväznosti na aktualizáciu Vodného plánu Slovenska sa upravuje zoznam obcí/aglomerácií, ktoré spadajú 
do oprávneného územia. 

1.16. Aktualizácia v rámci PPP č. 13 -  Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

V rámci PPP bola aktualizovaná verzia dokumentu Kritériá pre výber projektov OP KŽP, na ktorý sa PPP 
odkazuje a v ktorej sú uvedené kritériá pre výber projektov vrátane spôsobu ich aplikácie, a to z pôvodnej verzie 
2.1 na aktuálnu verziu 2.2.  Boli vykonané aj ďalšie upresňujúce a formálne úpravy. 

1.17. Vypustenie kategórie PPP Spôsob financovania  

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF a aktualizáciou vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória PPP 
Spôsob financovania spolu s pôvodnou PPP č. 19 - Podmienka relevantného spôsobu financovania – 
predfinancovanie, zálohové platby, refundácia. Informácie o uplatniteľných spôsoboch financovania, ako aj o 
forme financovania sú uvedené v časti 3 výzvy – Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie 
informácie k výzve. 

1.18. Úprava PPP č. 15 - Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka 
tretej krajiny 

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ 
a v súlade so Systémom riadenia EŠIF sa mení obdobie predchádzajúce podaniu ŽoNFP, počas ktorého PPP 
nesmie byť porušená, a to z pôvodných 5 rokov na 4 roky. 

1.19. Úprava a presun PPP č. 16 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

V rámci PPP došlo k úpravám a doplneniam v prípade zákaziek, pre ktoré, v zmysle PPP, nie je povinnosť mať 
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najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP vyhlásené VO, a to aj v nadväznosti na novelu zákona o VO. Zároveň 
v súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF bola presunutá PPP z kategórie „Ďalšie podmienky poskytnutia 
príspevku“ do kategórie „Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov“. Boli vykonané 
aj ďalšie upresňujúce úpravy. 

1.20. Aktualizácia v rámci PPP č. 17 -  Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

V rámci PPP č. 17 sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV“) z verzie 2.4 na verziu 2.9.  

1.21. Úprava PPP č. 18 - Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

V rámci PPP č. 18 boli vykonané upresňujúce úpravy. 

1.22. Vypustenie pôvodnej PPP č. 22 -  Podmienka zabezpečenia výkonu verejných úloh  

Pôvodná PPP č. 22 bola vypustená, a to z dôvodu, že jej vecná podstata je obsiahnutá v PPP č. 1. 

1.23. Spresnenie PPP č. 20 - Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia 
na realizáciu aktivít projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP spôsobom, ktorý upresňuje podmienky a obmedzenia 
týkajúce sa záložného práva tretej osoby na majetku nadobudnutom alebo zhodnotenom z NFP, a to v súlade 
so zmluvou o poskytnutí NFP a v zmysle zákona č. 516/2021 Z. z. a zákona č. 253/2022 Z. z.  

1.24. Úprava PPP č. 21 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

V rámci PPP č. 21 boli vykonané upresňujúce úpravy. 

1.25. Vypustenie pôvodnej PPP č. 29 - Maximálna a minimálna výška príspevku  

Pôvodná PPP č. 29 bola vypustená, a to v súlade so Systémom riadenia EŠIF. 

1.26. Vypustenie a presun pôvodnej PPP č. 30 - Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania 
merateľných ukazovateľov projektu 

Pôvodná PPP č. 30 bola vypustená, pričom jej vecný obsah bol zlúčený s  PPP č. 10 -  Podmienka oprávnenosti 
aktivít projektu, a to z dôvodu jej vecnej podstaty. 

1.27. Spresnenie PPP č. 24 -  Podmienka zákazu predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bola spresnená a doplnená definícia PPP č. 24.  

1.28. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v rámci časti 3. Overenie podmienok poskytnutia 
príspevku a ďalšie informácie k výzve 

V rámci časti 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve boli vykonané 
upresňujúce a formálne úpravy a tiež doplnené informácie o uplatniteľných spôsoboch financovania, ako aj o 
forme financovania. 

1.29. Doplnenie a úprava v časti 5. Zmena a zrušenie výzvy 

V nadväznosti na novelu zákona o príspevku z EŠIF sa dopĺňa časť 5. Zmena a zrušenie výzvy o informácie 
týkajúce sa zmeny a zrušenia výzvy. Boli vykonané aj ďalšie upresňujúce úpravy. 

2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh 
ŽoNFP a inštrukcií k ich vyplneniu: 

2.1. Formálna úprava formulára ŽoNFP 

V celej prílohe č. 1 výzvy boli vykonané formálne úpravy, najmä z dôvodu odstránenia nerelevantného obsahu. 

2.2. Úpravy v tabuľke č. 1. Identifikácia žiadateľa 

V rámci tabuľky č. 1 bola doplnená informácia týkajúca sa platiteľov DPH a informácia, že žiadateľ uvádza aj 
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osoby splnomocnené na zastupovanie žiadateľa v konaní o ŽoNFP, ktoré poskytli informácie na získanie Výpisu 
z registra trestov za účelom možnosti overenia týchto osôb prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ (ak 
relevantné).  

2.3. Úpravy v tabuľke č. 4. Komunikácia vo veci žiadosti 

V rámci tabuľky bola upravená poznámka týkajúca sa komunikácie prostredníctvom e-schránky. Bola tiež 
doplnená informácia týkajúca sa postupov doručovania písomností žiadateľovi v prípade, ak bolo v tabuľke č. 
4 uvedených viacero kontaktných osôb. Boli vykonané aj ďalšie upresňujúce úpravy. 

2.4. Úpravy v tabuľke č. 5. Identifikácia projektu 

V rámci tabuľky boli vykonané upresňujúce úpravy. 

2.5. Úpravy v tabuľke č. 7.1. Popis východiskovej situácie 

V rámci tabuľky boli vykonané upresňujúce informácie týkajúce sa predkladania príloh v listinnej podobe (z 
technických príčin). 

2.6. Úpravy v tabuľke č. 9.1. Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP 

V rámci tabuľky boli vykonané upresňujúce úpravy. 

2.7. Úpravy v tabuľke č. 12. Verejné obstarávanie 

V rámci tabuľky boli vykonané upresňujúce úpravy, a to v nadväznosti na novelu zákona o VO a úpravy v PPP 
č. 16 - Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu, ktoré boli vykonané vo výzve a Príručke pre 
žiadateľa, ako aj v nadväznosti na úpravy v prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov. 

2.8. Úpravy v tabuľke č. 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 

V nadväznosti na vypustenie/doplnenie/úpravy vybraných PPP vo výzve a Príručke pre žiadateľa boli v tabuľke 
č. 14. vykonané súvisiace úpravy. 

2.9. Úpravy v tabuľke č. 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

V nadväznosti na vypustenie/doplnenie/úpravy vybraných PPP vo výzve a Príručke pre žiadateľa boli v tabuľke 
č. 15. vykonané súvisiace úpravy. 

2.10. Úpravy a doplnenia vo formulári prílohy č. 6 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na zmeny vykonané v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov boli do 
hárku Podrobný rozpočet projektu doplnené relevantné skupiny výdavkov a tiež doplnený nový názov výdavku 
zo skupiny výdavkov 930, a to „Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien 
výdavkov realizovaných dodávateľsky“. V uvedenom hárku boli tiež doplnené a spresnené inštrukcie týkajúce 
sa metódy zohľadnenia čistého príjmu a miery finančnej medzery (najmä vo vzťahu k uplatňovaniu paušálnej 
sadzby). V nadväznosti na súčasnú situáciu na trhu a s tým spojeným výrazným nárastom cien stavebných 
prác/ tovarov/ služieb, ktorý nie je možné do budúcna predikovať, došlo k vypusteniu hárku „Benchmark“ a tiež 
k úprave limitných hodnôt (EUR/EO) v hárku „Value for Money“. Boli vykonané aj ďalšie formálne a upresňujúce 
úpravy. 

2.11. Úpravy prílohy č. 7 ŽoNFP - Technické a environmentálne ukazovatele 

V nadväznosti na aktualizáciu Vodného plánu Slovenska, boli vykonané formálne úpravy v prílohe č. 7 ŽoNFP 
týkajúce sa uvedenej aktualizácie. 

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Úpravy a doplnenia v časti 1. Všeobecné informácie 

V celej časti 1 boli uskutočnené formálne a upresňujúce úpravy, a to najmä úprava časti 1.2 Definície pojmov 
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a použité skratky a pojmy, a to v nadväznosti na vykonané zmeny v dokumentoch výzvy a potrebu 
úpravy/doplnenia niektorých pojmov (ako napr. „deň doručenia“, „doručovanie“ a ďalšie). Boli vykonané aj ďalšie 
upresňujúce a formálne úpravy. 

3.2. Úpravy a doplnenia v časti 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF a úpravy vo výzve sa upravuje spôsob vypracovania a 
predloženia ŽoNFP prioritne prostredníctvom e-schránky. Zároveň sú doplnené spôsoby predkladania 
formulára ŽoNFP a jeho príloh. Boli vykonané aj ďalšie formálne a upresňujúce úpravy s tým súvisiace. 
Zmena týkajúca sa vypracovania a predloženia ŽoNFP prioritne prostredníctvom e-schránky sa vzťahuje na 
ŽoNFP predložené od 19. hodnotiaceho kola (vrátane), t. j. ŽoNFP predložené po 15.12.2022. 

3.3. Úpravy a doplnenia v časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku 

V rámci časti 3 boli vykonané formálne a upresňujúce úpravy, a to najmä v nadväznosti na úpravy a zmeny vo 
výzve a v rámci jednotlivých PPP. 

3.4. Úpravy a doplnenia PPP č. 1 Právna forma 

V nadväznosti na vypustenie pôvodnej PPP č. 22 -  Podmienka zabezpečenia výkonu verejných úloh, boli 
podmienky splnenia a preukázania pôvodnej PPP č. 22 presunuté do rozsahu preukázania a overenia PPP č. 
1. Zároveň, v nadväznosti na úpravy v rámci definície PPP č. 1 vo výzve, bola upravená informácia týkajúca sa 
rozsahu oprávnených žiadateľov podľa písm. C a D, ktorí musia byť 100 % vlastníctve subjektov verejného 
práva. Boli vykonané aj ďalšie formálne a upresňujúce úpravy s tým súvisiace. 

3.5. Doplnenie PPP č. 2 - Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a 
vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF bola doplnená PPP č. 2 - Podmienka, že žiadateľ nie je 
evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt, ako aj 
spôsob preukázania jej plnenia a overenia. 

3.6. Vypustenie pôvodnej PPP č. 2 - Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným 
daňovým úradom 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF bola vypustená pôvodná PPP č. 2, ako aj spôsob preukázania jej plnenia 
a overenia. 

3.7. Vypustenie pôvodnej PPP č. 3 - Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF bola vypustená pôvodná PPP č. 3, ako aj spôsob preukázania jej plnenia 
a overenia. 

3.8. Vypustenie pôvodnej PPP č. 4 - Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení  

V súlade so Systémom riadenia EŠIF bola vypustená pôvodná PPP č. 4, ako aj spôsob preukázania jej plnenia 
a overenia. 

3.9. Úprava PPP č. 3 - Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné 
konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii 

V rámci PPP č. 3 boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy týkajúce sa jej plnenia a overenia. 

3.10. Úprava a doplnenie PPP č. 4 - Podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

V súvislosti s PPP č. 4 bola v rámci definície doplnená výnimka týkajúca sa exekúcie, ktorej výkon je odložený 
zložením zábezpeky podľa Exekučného poriadku a k tomu prislúchajúca príloha č. 13 ŽoNFP – Upovedomenie 
o odklade exekúcie slúžiaca na preukázanie a overenie splnenia príslušnej PPP (ak relevantné). Zároveň boli 
doplnené informácie týkajúce sa podmienok splnenia a posúdenia uvedenej PPP. 

3.11. Úprava a aktualizácia PPP č. 5 - Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 

V rámci PPP č. 5 bola vykonaná aktualizácia prílohy č. 2 ŽoNFP –Test podniku v ťažkostiach na aktuálnu verziu 
3.2 a zároveň upresňujúce úpravy týkajúce sa predkladania Prílohy č. 2 ŽoNFP – Účtovná závierka za 
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referenčné účtovné obdobie v prípade, ak žiadateľ nemá zverejnenú poslednú schválenú účtovnú závierku v 
Registri účtovných závierok. 

3.12. Úprava PPP č. 6 - Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

V rámci PPP č. 6 boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy týkajúce sa jej plnenia a overenia. 

3.13. Úprava PPP č. 8 - Podmienka, že 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 korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, 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 rámci PPP č. 8 boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy týkajúce sa jej plnenia a overenia a doplnená 
informácia, že v prípade žiadateľa, ktorým je obec, žiadateľ, za účelom preukázania splnenia tejto PPP, 
nepredkladá za štatutárny orgán žiadnu prílohu ŽoNFP a overenie splnenia tejto PPP sa vykoná na základe 
čestného vyhlásenia žiadateľa v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP. 

3.14. Úprava PPP č. 9 - Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu 

V rámci PPP č. 9 boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy týkajúce sa jej plnenia a overenia. 

3.15. Úprava a doplnenie PPP č. 10 - Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

V nadväznosti na aktualizáciu Vodného plánu Slovenska, v rámci PPP č. 10 sa upravuje zoznam 
obcí/aglomerácií, ktoré sú oprávnené na poskytnutie NFP z výzvy. Oprávnené na poskytnutie NFP budú 
výlučne obce/aglomerácie v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov, menovite uvedené v 
Prílohe 8.5 Opatrenia v obciach nezaradených do aglomerácií nad 2 000 EO situovaných v CHVO - Prílohy 
Vodného plánu Slovenska Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2. aktualizácia) (ďalej len 
„príloha 8.5 VPS“). Dopĺňa sa tiež možnosť pre žiadateľov, ktorých projekty sú zamerané na vybudovanie alebo 
dobudovanie stokovej siete v obci/aglomerácii situovanej v oblasti Žitného ostrova uvedenej v prílohe 8.5 VPS, 
podporiť aj aktivitu zameranú na výstavbu, alebo rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd, a to 
iba v prípadoch, ak by výstavba, rozšírenie a/alebo zvýšenie kapacity stokovej siete mala za následok, že 
súčasná kapacita čistiarne odpadových vôd, do ktorej budú odpadové vody z obce /aglomerácie odvádzané, 
by bola nepostačujúca pre potreby čistenia vôd odvádzaných stokovou sieťou danej obce/aglomerácie. 
Zároveň, v nadväznosti vypustenie a presun pôvodnej PPP č. 14 -  Osobitné skutočnosti preukazujúce 
oprávnenosť aktivít projektu a PPP č. 30 -  Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania 
merateľných ukazovateľov projektu, bol spôsob ich preukázania a overenia presunutý do rozsahu preukázania 
a overenia PPP č. 10. Boli vykonané aj ďalšie formálne a upresňujúce úpravy s tým súvisiace. 

3.16. Úprava PPP č. 12 -  Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

V nadväznosti na aktualizáciu Vodného plánu Slovenska sa upravuje zoznam obcí/aglomerácií, ktoré spadajú 
do oprávneného územia. 

3.17. Presun pôvodnej PPP č. 15 - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené  

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF a zmenou výzvy bola presunutá pôvodná PPP č. 15 z kategórie 
„Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu“ do kategórie „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“. Uvedená 
úprava nie je zmenou PPP.  

3.18. Presun pôvodnej PPP č. 16 - Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF a zmenou výzvy bola presunutá pôvodná PPP č. 16 z kategórie 
„Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu“ do kategórie „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“. Uvedená 
úprava nie je zmenou PPP.  

3.19. Úprava PPP č. 13 - Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

Za účelom zvýšenia miery transparentnosti sa rozširuje opis PPP č. 13 o doplnenie výkladu jednotlivých 
hodnotiacich kritérií a spôsobu aplikácie hodnotiacich kritérií. Uvedené doplnenie nepredstavuje zmenu 
predmetnej PPP, resp. zmenu hodnotiacich kritérií. Zároveň bola aktualizovaná verzia dokumentu Kritériá pre 
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výber projektov OP KŽP, na ktorý sa PPP odkazuje a v ktorom sú uvedené kritériá pre výber projektov vrátane 
spôsobu ich aplikácie, a to z pôvodnej verzie 2.1 na aktuálnu verziu 2.2. V nadväznosti na aktualizáciu Vodného 
plánu Slovenska, boli vykonané úpravy týkajúce sa výberu projektov (výberové kritériá). Boli vykonané aj ďalšie 
upresňujúce a formálne úpravy s tým súvisiace. 

3.20. Vypustenie kategórie PPP Spôsob financovania  

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, aktualizáciou vzoru CKO č. 7 a v súlade so zmenou výzvy sa 
vypúšťa kategória PPP Spôsob financovania spolu s pôvodnou PPP č. 19 - Podmienka relevantného spôsobu 
financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia.  

3.21. Úprava PPP č. 15 - Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka 
tretej krajiny 

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ 
a v súlade so Systémom riadenia EŠIF sa mení obdobie predchádzajúce podaniu ŽoNFP, počas ktorého PPP 
nesmie byť porušená, a to z pôvodných 5 rokov na 4 roky a s tým súvisiaci spôsob preukázania plnenia 
a overenia predmetnej PPP. Boli vykonané aj ďalšie upresňujúce a formálne. 

3.22. Úprava, doplnenie a presun PPP č. 16 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

V rámci PPP došlo k úpravám a doplneniam v prípade zákaziek, pre ktoré, v zmysle PPP, nie je povinnosť mať 
najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP vyhlásené VO a k doplneniu ďalších upozornení pre žiadateľov (napr. 
povinnosť týkajúca sa vyhlásenia zákazky v stanovenej lehote od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP, upozornenie týkajúce sa preddavkových platieb alebo týkajúce sa problematiky nárastu cien na trhu), a to 
najmä v nadväznosti na novelu zákona o VO. Zároveň v súlade s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF bola 
presunutá PPP z kategórie „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“ do kategórie „Podmienky poskytnutia 
príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov“. Boli vykonané aj ďalšie upresňujúce úpravy. 

3.23. Aktualizácia v rámci PPP č. 17 - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

V rámci PPP č. 17 sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV z verzie 2.4 na verziu 2.9. Boli 
vykonané aj ďalšie upresňujúce úpravy. 

3.24. Úprava PPP č. 18 - Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

V rámci PPP č. 18 boli vykonané upresňujúce úpravy týkajúce sa najmä predkladania prílohy č. 8 ŽoNFP – 
Finančná analýza projektu, resp. uplatnenia paušálnej sadzby čistého príjmu. 

3.25.  Spresnenie PPP č. 20 - Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia 
na realizáciu aktivít projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností boli doplnené upozornenia, ktoré upresňujú podmienky a obmedzenia týkajúce 
sa záložného práva tretej osoby na majetku nadobudnutom alebo zhodnotenom z NFP a upozornenia týkajúce 
sa vlastníckych práv k nadobudnutým alebo zhodnoteným veciam z NFP, a to v súlade so zmluvou o poskytnutí 
NFP a v zmysle zákona č. 516/2021 Z. z. a zákona č. 253/2022 Z. z.  

3.26. Spresnenie PPP č. 21 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti 
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

V rámci PPP č. 21 bolo doplnené upozornenie týkajúce sa povinnosti, že podmienky uvedené v rozhodnutí 
vydanom v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov musia byť zohľadnené v povolení na 
realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia. 

3.27. Doplnenie PPP č. 22 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu 
plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 

V rámci PPP č. 22 bolo doplnené, ako súčasť Prílohy č. 12 ŽoNFP –   Dokumenty preukazujúce súlad s 
požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území 
Natura 2000, aj stanovisko ŠOP podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny, z ktorého 
vyplýva, že aktivity projektu pravdepodobne nebudú mať významný nepriaznivý vplyv na územie európskej 
sústavy chránených území Natura 2000. Boli vykonané aj ďalšie upresňujúce úpravy. 

3.28. Spresnenie PPP č. 23 - Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi 

V rámci PPP č. 23 boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy. 
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3.29. Vypustenie pôvodnej PPP č. 29 - Maximálna a minimálna výška príspevku  

Pôvodná PPP č. 29 bola vypustená, a to v súlade so Systémom riadenia EŠIF. 

3.30. Spresnenie PPP č. 24 - Podmienka zákazu predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bola spresnená a doplnená definícia PPP č. 24.  

3.31. Úpravy a doplnenia v časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

V rámci časti 3.1 boli vykonané formálne a upresňujúce úpravy, a to najmä v nadväznosti na úpravy a zmeny 
vo výzve a v časti 3 Príručky pre žiadateľa. 

3.32. Úprava prílohy č. 1 ŽoNFP - Dokument preukazujúci právnu formu žiadateľa a plnomocenstvo 

V rámci uvedenej prílohy bola doplnená poznámka týkajúca doručovania písomnosti splnomocnenej osobe 
a rozsahu plnomocenstva. 

3.33. Úprava prílohy č. 2 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach a Účtovná závierka za referenčné účtovné 
obdobie 

V rámci uvedenej prílohy bola doplnená informácia týkajúca sa predkladania účtovnej závierky za referenčné 
účtovné obdobie a aktualizovaná verzia testu podniku v ťažkostiach na aktuálnu verziu 3.2. 

3.34. Úprava prílohy č. 5 ŽoNFP - Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov, resp. Výpis z registra trestov  

V rámci uvedenej prílohy bola doplnená informácia týkajúca sa predkladania výpisu z registra trestov 
vystaveného IOMO niektorého z pracovísk pošty a doplnená informácia, že uvedenú prílohu nepredkladá 
štatutárny orgán obce. 

3.35. Úprava prílohy č. 6 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

V rámci inštrukcií k uvedenej prílohe došlo k úprave týkajúcej sa najmä preukazovania hospodárnosti výdavkov. 
Došlo aj k ďalším úpravám, ktoré bližšie upresňujú spôsob preukazovania splnenia relevantných PPP 
prostredníctvom danej prílohy, a to najmä k úpravám, ktoré sú spojené so zmenami v rámci formulára prílohy 
č. 6 ŽoNFP a v rámci prílohy č. 4 výzvy (najmä vypustenie benchmarkov a doplnenie výdavku v rámci skupiny 
výdavkov 930, úprava inštrukcií týkajúcich sa vypĺňania jednotlivých hárkov formulára prílohy č. 6 ŽoNFP). Boli 
vykonané aj ďalšie upresňujúce úpravy.   

3.36. Úpravy prílohy č. 8 ŽoNFP - Finančná analýza projektu 

V rámci uvedenej prílohy boli doplnené a spresnené inštrukcie týkajúce kvantifikovania čistých príjmov 
vytvorených projektom (najmä vo vzťahu k uplatňovaniu paušálnej sadzby). 

3.37. Úpravy prílohy č. 10 ŽoNFP - Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie 

V rámci uvedenej prílohy boli doplnené informácie týkajúce sa predkladaných povolení na realizáciu projektu. 

3.38. Úpravy prílohy č. 12 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov 
a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 

V rámci uvedenej prílohy boli doplnené informácie a možnosti týkajúce sa predkladania uvedenej prílohy (najmä 
doplnenie o stanovisko ŠOP podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny). 

3.39. Doplnenie prílohy č. 13 ŽoNFP - Upovedomenie o odklade exekúcie 

V nadväznosti na úpravy PPP č. 4 bola doplnená príloha č. 13 ŽoNFP, prostredníctvom ktorej žiadateľ 
preukazuje a poskytovateľ overuje splnenie príslušnej PPP (ak relevantné). 

4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 
ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom: 
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4.1. Formálne úpravy v prílohe 

V rámci prílohy č. 3 výzvy boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy. 

5. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov: 

5.1. Doplnenie zoznamu oprávnených výdavkov, vypustenie benchmarkov a ďalšie úpravy 

V rámci dokumentu došlo k rozšíreniu zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky skupiny výdavkov 013 
– Softvér, 014 – Oceniteľné práva a k doplneniu oprávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 022 – 
Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných veci o výdavky na nákup výpočtovej techniky a v rámci skupiny 
výdavkov 518 – Ostatné služby o výdavky na nákup nehmotného majetku.  
V nadväznosti na súčasnú situáciu na trhu a s tým spojeným výrazným nárastom cien stavebných prác/ tovarov/ 
služieb, ktorý nie je možné do budúcna predikovať, došlo k doplneniu nového výdavku zo skupiny výdavkov 
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných 
dodávateľsky (max. do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky) a k 
vypusteniu benchmarkov ako jedného z postupov na overenie hospodárnosti výdavkov. Boli vykonané aj ďalšie 
formálne a spresňujúce úpravy. 

5.2. Odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy  

V celom dokumente boli odstránené formálne chyby, zrejmé nesprávnosti a boli vykonané ďalšie spresňujúce 
úpravy.   

6. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov 

6.1. Zmena prílohy 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) sa 
pôvodná Predbežná informácia pre žiadateľov nahrádza Informáciou pre žiadateľov o nenávratný finančný 
príspevok v zmysle čl. 135 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Vzhľadom na skutočnosť, že ide 
o nový dokument, zmeny oproti pôvodnej prílohy výzvy nie sú zaznamenané formou sledovania zmien. 
 

 
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 formou sledovania zmien. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 22.12.2022. 

Zmeny vyplývajúce z usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené od 17. hodnotiaceho kola (vrátane), t. j. 
ŽoNFP predložené po 15.06.2022, ak nie je v usmernení uvedené inak.  

V prípadoch predložených ŽoNFP, ktoré môžu byť zmenami vyplývajúcimi z usmernenia dotknuté, 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 15 pracovných dní od doručenia písomnej 
informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 


