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

USMERNENIE č. 1
k
49. výzve na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Zameranie

Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia
schválených dokumentov starostlivosti (aktivity
podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Kód výzvy

OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Prioritná os
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Špecifický cieľ

1.3.1

Dátum vydania usmernenia č. 1: 27. 9. 2019
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 27. 9. 2019

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „výzva“) je najmä:
1. úprava a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku v nadväznosti na:
a. nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo
všeobecnom hospodárskom záujme;
b. novelizáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
c. novelizáciu 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
(ďalej len „zákon o EŠIF“),
2. zmena záväzného formulára prílohy č. 3 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v nadväznosti na novelizáciu zákona o EŠIF
3. úprava 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
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) formulárov 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 vo výzve
1.1. Aktualizácia príslušnej schémy štátnej pomoci
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na poskytovanie služieb
vo všeobecnom hospodárskom záujme sa v podmienke poskytnutia príspevku č. 17 aktualizuje odkaz na schému
v znení predmetného dodatku.
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 49. výzvy, bez ohľadu na termín ich predloženia.
1.3. Zmena termínu uzavretia 3. a nasledujúcich hodnotiacich kôl
V nadväznosti na zmeny vyplývajúce z tohto usmernenia sa posúva termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho,
t.j. tretieho hodnotiaceho kola z 30. septembra 2019 na 15. október 2019, a teda sa primeranie posúvajú aj termíny
uzavretia nasledujúcich hodnotiacich kôl (v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia aktuálne prebiehajúceho
hodnotiaceho kola). Do tabuľky harmonogram hodnotiacich kôl sa preto dopĺňa nový stĺpec s termínom uzavretia tretieho
hodnotiaceho kola.
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1.4. Spresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 28
Z dôvodu odstránenia pochybností v súvislosti s vplyvom novely zákona o VO1 na výnimky z povinnosti mať ku dňu
predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávania na zákazky hlavnej aktivity projektu, sa zo znenia (v poradí tretej)
výnimky vypúšťajú označenia konkrétnych odsekov § 1 zákona o VO, aby bolo jednoznačne zrejmé, že na všetky typy
zákaziek, ktoré nespadajú pod zákon o VO (v aktuálne platnom znení) sa vzťahuje výnimka z povinnosti mať ku dňu
predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie.

2. Zmeny v prílohe 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. 3 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. 3 ŽoNFP z pôvodného „Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpis z registra trestov“ na
„Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a primerane sa upravuje obsah tohto záväzného formulára prílohy
ŽoNFP. Zároveň sa názov záväzného formulára prílohy č. 3 mení v celej dokumentácii výzvy.
2.3. Formálna úprava záväzného formulára prílohy č. 9 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
V hárku „Rozpočet – žiadateľ“ sa v časti 1. Ostatné priame výdavky explicitne dopĺňa výdavok s názvom „Úhrada
zvýšených nákladov užívateľov na realizáciu opatrení podľa zmlúv o starostlivosti alebo zmlúv o poskytnutí finančného
príspevku“ s vopred preddefinovaným zaradením do skupiny výdavkov 352, keďže tento výdavok je nevyhnutnou
súčasťou každého projektu v rámci tejto výzvy.

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1. Aktualizácia príslušnej schémy štátnej pomoci
V nadväznosti na bod 1.1 tohto usmernenia sa v celom dokumente Príručky pre žiadateľa upravuje odkaz na schému
v znení dodatku č. 1. Zároveň sa v kapitole 3.1 v časti opisujúcej Prílohu č. 8 ŽoNFP (v zmysle dodatku č. 1 schémy
štátnej pomoci) vypúšťa požiadavka na naviazanie účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, resp. zmluvy
starostlivosti na zmluvu o poskytnutí NFP.
3.2. 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 49. výzvy, bez ohľadu na termín ich predloženia.
3.3. Zmena záväzného formulára prílohy č. 3 ŽoNFP
V nadväznosti na bod 2.2 tohto usmernenia sa v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku upravuje opis podmienky
poskytnutia príspevku č. 5 Podmienka, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu žiadateľa, 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 a opis podmienky poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka, že partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať partnera 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, ktorá sú prostredníctvom tejto prílohy overovaná
a zároveň sa v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP primerane upravuje inštrukcia k prílohe č. 3
ŽoNFP.
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Predmetnou novelou sa, okrem iného, dopĺňa § 1 zákona o VO o nový odsek 14 (zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 tis. EUR), čím sa
rozširuje zoznam zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO,
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3.4. Úprava podmienky poskytnutia príspevku č. 28
V nadväznosti na bod 1.4 tohto usmernenia sa primerane upravuje opis podmienky poskytnutia príspevku č. 28.
3.5. Spresnenie požiadavky na preklad príloh ŽoNFP do slovenského jazyka
Pre jednoznačnosť sa prvý odsek kapitoly 3.1 dopĺňa o nasledujúce vety: „Ak sú prílohy ŽoNFP predložené v inom ako
slovenskom jazyku, je žiadateľ povinný priložiť aj preklad do slovenského jazyka. Úradný preklad sa nevyžaduje. Preklad
do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku.“
3.6. Aktualizácia záväzného formulára prílohy č. 10 ŽoNFP
V opise prílohy č. 10 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie partnera žiadateľa sa aktualizuje odkaz na novú verziu
(2.1) záväzného formulára predmetnej prílohy ŽoNFP.
3.7. Spresnenie informácie o doručovaní písomností do e-schránky žiadateľa
V úvode kapitoly 4 sa dopĺňa spresňujúca informácia o tom, kedy RO zasiela písomnosti do e-schránky žiadateľa.
Uvedené doplnenie je informačného charakteru a nemá vplyv na spôsob vypracovania a predloženia ŽoNFP žiadateľom.
3.8. Aktualizácia informácií o možnostiach podania odvolania
V nadväznosti na novelizáciu zákona o EŠIF sa v kapitole 4.4.1 aktulizujú informácie o možnostiach podania odvolania
voči jednotlivým typom rozhodnutia RO a o postupe RO po preskúmaní predloženého odvolania. Uvedená úprava je
informačného charakteru a nemá vplyv na spôsob vypracovania a predloženia ŽoNFP žiadateľom.

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov:
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na poskytovanie služieb
vo všeobecnom hospodárskom záujme sa v rámci skupiny výdavkov 352 aktualizuje odkaz na schému v znení
predmetného dodatku.

Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný rozsah 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 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné (a teda sa vzťahujú výlučne na ZoNFP predložené) odo dňa
zverejnenia usmernenia, teda od 27. septembra 2019, ak nie je v jednotlivých bodoch usmernenia uvedené
inak.
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