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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 3 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „usmernenie“) je najmä: 

1. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“), 

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

3. 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 49. výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na dobudovanie 
sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám 
štátnej pomoci) (ďalej len „výzva“) v súlade s § 57 ods. 1 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. Zmena uzávierky 8. hodnotiaceho kola 

V nadväznosti na termín vydania usmernenia s cieľom umožnenia úpravy dokumentácie ŽoNFP v súlade 
s výzvou v znení usmernenia sa posúva termín uzávierky 8. hodnotiaceho kola z 30. novembra 2020 na 
15. decembra 2020. V nadväznosti na uvedené sa primeranie posúvajú uzávierky všetkých neskorších 
hodnotiacich kôl. 

1.2. Úprava rozsahu schválených dokumentov starostlivosti  

V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) sa v podmienke poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 20 - 
Podmienka oprávnenosti aktivít projektu rozširuje rozsah schválených dokumentov starostlivosti o „zásady 
starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho 
významu“. 

1.3. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči partnerovi 

S cieľom naplnenia vecnej podstaty podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi bol 
spresnený opis podmienky a to v tom rozsahu, že sa pri jej posudzovaní berú do úvahy aj všetky trovy súvisiace 
s výkonom rozhodnutia.  

1.4. Vypustenie kategórie PPP: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktualizáciou 
vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu spolu s podmienkou, že výdavky projektu sú oprávnené. PPP po nej nasledujúce sa primerane 
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prečíslujú. Obsah vypustenej PPP sa presúva do novej PPP (v kategórii PPP Ďalšie podmienky poskytnutia 
príspevku). pod názvom Podmienka oprávnenosti výdavkov. 

Zároveň sa v novej PPP (ako aj v celej dokumentácii výzvy) 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 2.5. 

1.5. Vypustenie kategórie PPP: Spôsob financovania 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktualizáciou 
vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória PPP – Spôsob financovania spolu s Podmienkou relevantného spôsobu 
financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia. PPP po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú. 
Informácie o uplatniteľných spôsoboch financovania ako aj o forme financovania sú uvedené v závere kapitoly 
3 výzvy – Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie. 

1.6. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny  

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+ 
sa skracuje obdobie, počas ktorého nesmie dôjsť k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny z 5 rokov na 4 roky predchádzajúce predloženiu ŽoNFP. 

1.7. Zmena podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít 
projektu  

S cieľom zníženia administratívnej záťaže pri príprave ŽoNFP a overovaní splnenia PPP sa upúšťa od 
preukazovania a overovania splnenia podmienky vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v konaní 
o ŽoNFP na základe príslušných dokladov (LV, nájomné zmluvy a pod.). Uvedené bude overené po uzavretí 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, najneskôr v rámci administratívnej finančnej kontroly 
príslušnej žiadosti o platbu. 

1.8. 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. Úprava tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP 

V nadväznosti na body 1.4, 1.5 a 1.7 usmernenia sa v tabuľke č. 14 formulára ZoNFP dopĺňa jedna nová PPP, 
vypúšťajú dve pôvodné PPP a upravujú dokumenty na preukázanie dvoch PPP. Z hľadiska PPP ide o formálne 
zmeny formulára ŽoNFP bez potreby jeho opätovného predloženia (v prípade, že bola ŽoNFP predložená pred 
nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia). 

2.2. Úprava tabuľky č. 15 formulára ŽoNFP 

V nadväznosti na bod 1.7 usmernenia sa v tabuľke č. 15 formulára ZoNFP primerane upravuje vyhlásenie 
žiadateľa na preukázanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy. Zároveň sa dopĺňa 
osobitné vyhlásenie na overenie splnenia podmienky, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného 
odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt.  

2.3. Úprava znenia čestného vyhlásenia v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP a záväznom formulári prílohy č. 4 
ŽoNFP 

S cieľom zníženia administratívnej záťaže súvisiacej prípravou ŽoNFP a overovaním splnenia PPP sa upravuje 
spôsob preukazovania a overovania splnenia podmienok, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho 
orgánu žiadateľa, resp. partnera, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa, resp. partnera v konaní 
o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
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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 prípade 
štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie (ako žiadateľa alebo partnera) nie je 
potrebné predkladanie Prílohy č. 3 ŽoNFP ale splnenie podmienky sa preukáže a overí na základe čestného 
vyhlásenia žiadateľa (v rámci tabuľky č. 15 formulára ŽoNFP) a vyhlásenia partnera v rámci prílohy č. 4 ŽoNFP. 
Znenia príslušných vyhlásení sa na tento účel primerane upravujú. 

Zároveň sa dopĺňa osobitné vyhlásenie na overenie splnenia podmienok, že žiadateľ, resp. partner nie je 
evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt do tabuľky 
č. 15 formulára ŽoNFP a prílohy č. 4 ŽoNFP. 

2.4. Zmena záväzného formulára prílohy č. 11 ŽoNFP  

V nadväznosti na bod 1.7 usmernenia sa primerane upravuje záväzný formulár zoznamu nehnuteľností ako 
súčasti prílohy ŽoNFP. Príloha č. 11 ŽoNFP (ktorej názov sa mení na „Dokumenty preukazujúce rozsah 
plánovaných aktivít) sa predkladá na preukázanie splnenia podmienky oprávnenosti aktivít projektu.  

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

3.1. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči partnerovi 

V nadväznosti na bod 1.3 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis Podmienky zákazu vedenia 
výkonu rozhodnutia voči partnerovi. 

3.2. Zmena spôsobu preukazovania a overovania splnenia podmienok, že štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu žiadateľa, resp. partnera, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa, resp. 
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 

V nadväznosti na bod 2.3 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis Podmienky, 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 
Podmienka, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu partnera, 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. Zároveň sa primerane upravuje opis prílohy č. 3 ŽoNFP v kapitole 3.1. 

3.3. Zmena spôsobu preukazovania a overovania splnenia podmienok, že žiadateľ, resp. partner nie je 
evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt 

V nadväznosti na bod 2.3 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis Podmienky, že žiadateľ nie je 
evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt a opis 
Podmienka, že partner nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená 
osoba alebo subjekt. Zároveň sa primerane upravuje opis prílohy č. 4 ŽoNFP v kapitole 3.1. 

3.4. Vypustenie kategórie podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťa kategória PPP Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu spolu s podmienkou, že výdavky projektu sú oprávnené. PPP po nich nasledujúce sa primerane 
prečíslujú. Vypustená PPP sa vkladá do kategórie PPP Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku pod názvom 
Oprávnenosti výdavkov realizácie projektu. 
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3.5. Vypustenie kategórie PPP: Spôsob financovania 

V nadväznosti na bod 1.5 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťa kategória PPP – Spôsob financovania spolu 
s Podmienkou relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia. PPP po 
nej nasledujúce sa primerane prečíslujú.  

3.6. Zmena podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny  

V nadväznosti na bod 1.6 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis Podmienky neporušenia zákazu 
nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny.  

3.7. Rozšírenie a spresnenie opisu obsahu dokumentov tvoriacich prílohu č. 9 ŽoNFP  

V nadväznosti na bod 2.3 usmernenia bol primerane upravený opis prílohy č. 9 ŽoNFP – Podporná 
dokumentácia k oprávnenosti výdavkov v kapitole 3.1. 

3.8. Zmena opisu PPP v nadväznosti na zmenu v spôsobe overovania vysporiadania majetkovo-právnych 
vzťahov a opisu príslušnej prílohy ŽoNFP 

V nadväznosti na bod 1.7 usmernenia boli primerane upravený opis podmienky oprávnenosti aktivít projektu 
a podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu a prílohy 
č. 11 ŽoNFP v kapitole 3.1. 

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

4.1. Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV 

V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV a primerane 
sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy. 

 

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 30. novembra 2020. 

Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 31. auguste 2020.  

V prípade ŽoNFP predložených po 31. auguste 2020, 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. 


