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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 4 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. aktualizácia výzvy na základe aktuálnej verzie Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na 
programové obdobie 2014 – 2020, verzia 11 a 12  (ďalej len „Systém riadenia“), 

2. 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“), 

3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na schválenú zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia, 
verzia 12 (ďalej len „OP KŽP, v. 12“), 

4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), 

5. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní; 

6. zmena termínu a intervalu hodnotiacich kôl s cieľom efektívneho čerpania finančných prostriedkov 
a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP; 

7. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7, 

8. vytvorenie novej skupiny výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky a skupiny výdavkov 029 - 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok, 

9. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) a spôsobu 
preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre 
žiadateľov a zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov, 

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

11. úprava textov - štylistické a formálne úpravy textov, úprava textov vyvolaná vyššie uvedenými vecnými 
zmenami, ďalšie upresňujúce úpravy v rámci dokumentácie výzvy. 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu 
v súlade s § 17 ods. 6 a 8 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene 
podmienok poskytnutia príspevku. Zmena nie je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a 
rovnakého zaobchádzania. 

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. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 

relevantných k horizontálnym princípom, 
5. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, 
6. príloha č. 5 výzvy - Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 
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1. Zmeny výzvy 

1.1. Formálno-technické úpravy výzvy  

V rámci aktualizácie boli doplnené spresňujúce informácie cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia 
výzvy, informácie o postupe v prípade nedodržania lehoty na vydanie rozhodnutia, informácie pri zmene 
a zrušení výzvy a iné zmeny, ktoré vyplývajú z nadobudnutia účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF, 
Systému riadenia a pod. Uvedené úpravy nemajú vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP žiadateľom. 

1.2. Aktualizácia časti „Financovanie projektu“  

Z dôvodu novely zákona o ochrane prírody, v zmysle ktorej sa k 31. 3. 2022 zriadili správy národných 
parkov ako samostatné štátne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia 
SR, na ktoré od 1. 4. 2022 prešiel majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody SR, ktorý je 
potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa zákona o ochrane prírody, ako aj súvisiace práva 
a povinnosti, sa dopĺňa ako nový partner „Štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody“ a k nemu príslušné 
financovane. 

1.3. Úpravy v časti Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP - Zmena termínov a intervalu 
uzávierok hodnotiacich kôl  

Z dôvodu potreby poskytnutia dostatočného časového priestoru na spracovanie pripravovaných ŽoNFP 
v kontexte novovzniknutých správ národných parkov (NP) a s cieľom čo najširšieho zapojenia správ NP do 
realizácie lesných a nelesných opatrení na vlastných pozemkoch, sa mení termín harmonogramu 
jednotlivých hodnotiacich kôl a interval hodnotiacich kôl, t.j. posúva sa termín uzávierky 14. hodnotiaceho 
kola z 15. júna 2022 na 31. júla 2022 a interval sa z 3 mesiacov skracuje na 1 mesiac  teda 15. hodnotiace 
kolo sa uzatvára 31. augusta 2022. 

1.4. Aktualizácia časti „Miesto a spôsob podania ŽoNFP“  

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia dochádza k definovaniu spôsobu predloženia ŽoNFP na RO 
prioritne prostredníctvom e-schránky. RO akceptuje listinné predloženie iba príloh ŽoNFP a to len z dôvodu 
technických obmedzení, ktoré súvisia s rozsahom predkladaných príloh ŽoNFP a/alebo zachovaním ich 
zrozumiteľnosti a presnosti (napríklad rozsiahla projektová a technická dokumentácia alebo dokumentácia 
vytvorená v osobitných softvéroch - ak relevantné). ŽoNFP predložené RO pred nadobudnutím účinnosti 
tohto usmernenia v listinnej podobe budú akceptované. 

1.5. Vypustenie podmienok poskytnutia príspevku 

S cieľom zníženia administratívnej náročnosti pri príprave ŽoNFP a overovaní PPP boli vypustené tie PPP, 
ktoré z hľadiska charakteru zamerania výzvy a jej cieľov nie sú nevyhnutné. V zmysle aktuálne platného 
Systému riadenia ide o tzv. fakultatívne podmienky (Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených 
miestne príslušným daňovým úradom, Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, 
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení, Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania 
merateľných ukazovateľov projektu). PPP po nich nasledujúce sa primerane prečíslujú. 

1.6. Doplnenie novej PPP do kategórie PPP „Oprávnenosť žiadateľa“ 

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia a z dôvodu, že oprávneným žiadateľom v rámci predmetnej výzvy 
môže byť aj štátna príspevková organizácia, pre ktorú je táto PPP relevantná, sa dopĺňa PPP Podmienka 
zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi a k nej prislúchajúci popis. PPP po nej nasledujúce sa 
primerane prečíslujú. 

1.7. Rozšírenie podmienky „Právna forma partnera“ 

Vzhľadom na bod 1.2 tohto usmernenia, sa oprávnení partneri rozširujú o partnera  „Štátna rozpočtová a 
štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany 
prírody“. 
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1.8. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči partnerovi 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP. Predmetná úprava nie je zmenou PPP. 

1.9. Vypustenie podmienky, že partner nie je podnikom v ťažkostiach  

Vzhľadom na skutočnosť, že príspevok v rámci tejto výzvy nie je poskytovaný na hospodársku činnosť, ale 
za účelom dosiahnutia verejného záujmu, partneri nie sú považovaní v súvislosti s financovanými aktivitami 
za podnik, a teda uplatnenie tejto podmienky je nerelevantné a z výzvy sa vypúšťa. PPP po nej nasledujúce 
sa primerane prečíslujú. Vzhľadom na uvedené sa tiež vypúšťa príloha ŽoNFP č. 5 Test podniku v 
ťažkostiach (ostatné prílohy sa prečíslovávajú). 
 

1.10. Doplnenie podmienky oprávnenosti aktivít projektu v nadväznosti na vypustenie podmienky 
týkajúcej sa definovania merateľných ukazovateľov projektu a zmeny OP KŽP, v. 12  

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia a s cieľom zachovania informácie pre žiadateľa o 
prepojenosti stanovenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov na účel projektu a previazanosti na 
posúdenie oprávnenosti aktivít (realizácia aktivít musí smerovať k výsledkom) bola vypustená podmienka 
z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov premietnutá v rámci podmienky oprávnenosti aktivít 
projektu.  

Zároveň v nadväznosti na zmenu OP KŽP, v. 12, v rámci ktorej došlo, okrem iného, aj k rozšíreniu 
oprávnenej aktivity pri špecifickom cieli 1.3.1, aktivity A., bola PPP Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 
rozšírená o možnosť realizovať aj doplnkovú investíciu popri realizácii opatrení vyplývajúcich zo 
schválených dokumentov starostlivosti, resp. ďalšej dokumentácie. 

1.11. Doplnenie PPP „podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej 
pomoci/pomoci de minimis“ v nadväznosti na zmenu OP KŽP, v. 12 

V nadväznosti na bod 1.10 usmernenia, t. j. rozšírenie oprávnených aktivít o možnosť realizovať aj 

doplnkovú investíciu (výstavba a/alebo rekonštrukcia návštevníckych centier) popri realizácii opatrení 
vyplývajúcich zo schválených dokumentov starostlivosti, resp. ďalšej dokumentácie, sa PPP súvisí s 
došpecifikovaním podmienky vo vzťahu uplatnenia doplnkovej investície (výstavba a/alebo rekonštrukcia 
návštevníckych centier) v ŽoNFP a jej využívanie na hospodárske účely. Možnosti využívania infraštruktúry 
na hospodárske účely sú významne obmedzené do miery kapacity infraštruktúry využívanej na hospodárske 
účely, t. j. max. do 20% ročnej kapacity infraštruktúry. Obmedzenie prakticky vylučuje pravidlá štátnej 
pomoci a výrazne obmedzuje využívanie infraštruktúry na hospodárske účely až na takú mieru, že je možné 
konštatovať, že hospodárska činnosť (v kontexte pravidiel štátnej pomoci) neexistuje.  

1.12. Formálna úprava názvu PPP „Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu“ 

S cieľom zjednotenia uvádzania názvu PPP, týkajúcej sa oprávnenosti výdavkov, s názvom PPP 
uvádzaným v ostatných vyhlásených výzvach, sa vo výzve upravuje názov PPP „Oprávnenosť výdavkov 
realizácie projektu“ na „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ ako aj v celej dokumentácii výzvy. 
Zároveň sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV“) z verzie 2.5 na verziu 2.7.  

1.13. Úprava podmienky oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bola predmetná 
PPP primeraným spôsobom upravená a zároveň s cieľom vylúčenia pochybností bol upravený opis PPP 
v tom zmysle, že verejné obstarávania, ktoré majú byť v zmysle tejto PPP predložené najneskôr ku dňu 
doplnenia ŽoNFP, majú byť minimálne v stave vyhlásené, t. j. môžu byť aj ukončené uzavretím zmluvy 
s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania, resp. obstarávania. Táto úprava nie je zmenou PPP.  

Súčasne, s prihliadnutím na časovú oprávnenosť výdavkov v programovom období 2014-2020, sa vypúšťa 
jedna z výnimiek z predmetnej PPP, konkrétne zákazky, ktorých začiatok plnenia (začatie stavebných prác, 
dodanie tovaru, poskytovanie služieb) je plánovaný neskôr ako 12 mesiacov po predložení ŽoNFP. 
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1.14. Doplnenie dvoch nových PPP do kategórie Ďalšie PPP 

Vzhľadom na bod 1.10, t. j. rozšírenie oprávnenej aktivity o možnosť realizácie doplnkovej investície 
(rekonštrukcia a/alebo budovanie návštevníckych centier), bola v závere kategórie PPP „Ďalšie podmienky 
poskytnutia príspevku“ doplnená nová PPP týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s 
požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a PPP týkajúca sa 
oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia 
sústavy Natura 2000. Uvedené PPP budú relevantné iba pre ŽoNFP, ktorých predmetom bude aj realizácia 
doplnkovej investície.  

 

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných formulárov povinných príloh 
ŽoNFP 

2.1. Formulár ŽoNFP: 

- Formálna úprava - Doplnenie spresňujúcich inštrukcii k vypracovaniu dotknutých častí formulára ŽoNFP, 
prečíslovanie príloh v nadväznosti na vypustenie, resp. doplnenie vybraných PPP. 

- Doplnenie údajov požadovaných v rámci tabuľky 7.1 – 7.3 formulára ŽoNFP – v nadväznosti na bod 
1.10 a 1.11 tohto usmernenia sa dopĺňa požiadavka na vloženie informácii na overenie PPP podmienok 
týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis  ako aj 
podmienky Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie (ak predmetom ŽoNFP bude aj realizácia doplnkovej 
investície). 

- Úprava inštrukcie na vyplnenie tabuľky č. 12 formulára ŽoNFP - V nadväznosti na bod 1.13 usmernenia, 
ako aj novelizáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa primerane upravujú inštrukcie na vyplnenie tabuľky č. 12 
formulára ŽoNFP. 

- Úprava časti č. 14 a 15 formulára ŽoNFP - V nadväznosti na vypustenie, doplnenie a úpravu vybraných 
PPP sa primerane upravuje obsah tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP, ako sa aj primerane upravuje, resp. 
rozširuje rozsah vyhlásení v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP.  

2.2. Úprava Prílohy č. 4 Súhrnného čestného vyhlásenia partnera žiadateľa 

V nadväznosti na predchádzajúce body tohto usmernenia sa primerane upravujú jednotlivé vyhlásenia 
partnera žiadateľa. V prípade, že žiadateľ predložil ŽoNFP, vrátane dotknutých formulárov pred 
nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia (v požadovanom rozsahu), nie je potrebné predloženie 
Súhrnného čestného vyhlásenia podľa úpravy v zmysle usmernenia. 

2.3. Úprava záväzného formulára Podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov 

V jednotlivých hárkoch Prílohy č. 7 (po prečíslovaní) boli vykonané úpravy vyplývajúce zo zmien 
dokumentácie výzvy a zároveň boli vykonané formálno-štylistické úpravy. Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP 
po zverejnení tohto usmernenia nie sú povinní opätovne predkladať upravené formuláre podľa úpravy 
v zmysle usmernenia. 

3. Zmeny prílohy 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) uskutočnené 
formálne a upresňujúce úpravy textu, ako aj úpravy súvisiace s aktualizáciou Systému riadenia a zákona 
o príspevku z EŠIF, napr.: 

- úprava časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na vykonané zmeny v 
dokumentoch výzvy a potrebu došpecifikovania niektorých pojmov (ako napr. „deň doručenia“); 

- doplnenie ďalších formálnych a štylistických úprav v celom dokumente; 
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3.2. Úprava vypracovania a predloženia dokumentácie ŽoNFP 

Vzhľadom na bod 1.4 usmernenia a s cieľom maximalizácie elektronickej komunikácie sa v príslušných 
častiach Príručky pre žiadateľa primerane upravujú inštrukcie na vypracovanie a predloženie ŽoNFP, ako aj 
informácie o komunikácii RO so žiadateľom. ŽoNFP predložené RO pred nadobudnutím účinnosti tohto 
usmernenia v listinnej podobe budú akceptované.  

3.3. Vypustenie vybraných PPP a následné prečíslovanie PPP  

V nadväznosti na bod 1.5 a 1.9 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťajú vybrané PPP, na základe ktorých RO 
overuje splnenie jednotlivých PPP. Podmienky nasledujúce po vypustených PPP sa primerane prečíslujú. 

3.4. Doplnenie novej PPP do kategórie PPP „Oprávnenosť žiadateľa“ 

Vzhľadom na bod 1.6 usmernenia, sa dopĺňa nová PPP Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia 
voči žiadateľovi a k nej prislúchajúci popis, forma a spôsob overenia jej splnenia. PPP po nej nasledujúce sa 
primerane prečíslujú. 

3.5. Úprava spôsobu preukazovania splnenia podmienky, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba. 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia (v. 12) sa upravuje spôsob preukázania splnenia tejto PPP, 
t. j. žiadateľ nepredkladá žiaden osobitný dokument. Táto úprava nie je zmenou PPP. 

3.6. Úprava a spresnenie podmienky „podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči partnerovi“ 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP. Predmetná úprava nie je zmenou PPP. 

3.7. Zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky finančnej spôsobilosti partnera na 
spolufinancovanie projektu 

S cieľom zníženia administratívnej záťaže pri príprave ŽoNFP a s cieľom overovania výšky 
spolufinancovania podľa schválených oprávnených výdavkov sa pre účely konania o ŽoNFP preukazuje 
splnenie tejto PPP čestným vyhlásením partnera žiadateľa v Prílohe č. 4 ŽoNFP. SO overí spôsobilosť 
spolufinancovania projektu partnerom/mi na základe dokladov predložených žiadateľom pred uzavretím 
zmluvy o NFP. V nadväznosti na uvedené sa primerane upravuje kapitola 5 Príručky pre žiadateľa.  

3.8. Spresnenie a formálna úprava podmienky, 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 

Za účelom vylúčenia pochybností bol spresnený a formálne upravený opis a názov PPP. Predmetná úprava 
nie je zmenou PPP. 

3.9. Úprava spôsobu preukazovania splnenia podmienky, že partner nie je evidovaný v Systéme 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba. 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia (v. 12) sa upravuje spôsob preukázania splnenia tejto PPP, 
t. j. partner nepredkladá žiaden osobitný dokument. Táto úprava nie je zmenou PPP. 

3.10. Doplnenie podmienky oprávnenosti aktivít projektu v nadväznosti na vypustenie podmienky 
týkajúcej sa definovania merateľných ukazovateľov projektu a zmeny OP KŽP, v. 12 

V nadväznosti na bod 1.10 tohto usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP, ako aj spôsob jej 
preukazovania. 
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3.11. Doplnenie podmienky, že žiadateľovi, partnerovi, ani užívateľovi nebol poskytnutý, resp. nežiada o 
príspevok na aktivitu totožnú s predmetom projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis predmetnej PPP, ako aj upravený spôsob jej 
preukazovania. Predmetná úprava nie je zmenou PPP. 

3.12. Úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia dochádza k doplneniu opisu PPP Podmienky splnenia kritérií pre 
výber projektov za účelom poskytnutia podrobnejších informácií o spôsobe a bodovom hodnotení v rámci 
jednotlivých hodnotiacich kritérií. Uvedené doplnenie je informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej 
PPP, resp. zmenu hodnotiacich kritérií.  

3.13. Úprava opisu podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej 
pomoci/pomoci de minimis 

V nadväznosti na bod 1.11 usmernenia sa upravuje opis PPP. Do opisu PPP sa dopĺňa vysvetlenie, za 
splnenia akých podmienok nie je žiadateľovi, resp. partnerovi v súvislosti s realizáciou aktivít projektu 
poskytovaná štátna pomoc. 

3.14. Formálna úprava podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka 
tretej krajiny 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP. Predmetná úprava nie je zmenou PPP.  

3.15. Formálna úprava názvu a opisu podmienky Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu  

V nadväznosti na bod 1.12 usmernenia sa formálne upravuje názov PPP a primerane sa upravuje opis PPP. 
Zároveň sa dopĺňa dokument preukazujúci splnenie PPP v nadväznosti na rozšírenie podmienky 
oprávnenosti aktivít projektu. 

3.16. Úprava opisu podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

V nadväznosti na bod 1.13 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP.  

3.17. Doplnenie dvoch nových PPP súvisiacich s realizáciou doplnkovej investície a k ním prislúchajúce 
prílohy 

Vzhľadom na bod 1.14 sa v kapitole 3 dopĺňajú 2 nové PPP, t. j. 27. PPP týkajúca sa oprávnenosti z 
hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie a 28. PPP týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v 
oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 a následne sa v kapitole 3.1 dopĺňajú 2 
nové prílohy, t. j. Príloha č. 12 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia 
požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP a Príloha č. 13 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad 
s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených 
území Natura 2000. 

3.18. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny sú primerane upravené resp. vypustené jednotlivé prílohy ŽoNFP 

3.19. Úprava kapitoly 4 a 5 Príručky pre žiadateľa 

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia a zákona o príspevku z EŠIF dochádza k formálno-technickým 
úpravám textu. Okrem uvedeného, sa v kapitole 5, v nadväznosti na zmenu spôsobu a termínu overovania 
niektorých PPP bližšie popisujú podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť v rámci poskytovania súčinnosti pred 
vypracovaním návrhu zmluvy o poskytnutí NFP. 

4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 
ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom 
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Formálna úprava textu. Predmetná úprava nie je zmenou PPP. 

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

- Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV a primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy, 

- Úprava obsahu vzhľadom na zmenu OP KŽP, v. 12, 

- Vytvorenie novej skupiny výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky, v rámci ktorej je možné 

čerpať rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných 

dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky, 

a novej skupiny výdavkov 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok z dôvodu potreby realizácie 

oprávnených aktivít (napr. manažment formou pastvy). 

6. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia 
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) sa 
pôvodná Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 2015/1929 nahrádza Informáciou pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. 
o 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 vo forme sledovania zmien (s výnimkou zmien v rámci formulárov prílohy č. 7 ŽoNFP, ktoré 
vzhľadom na formát prílohy, nie je možné zaznamenať funkciou sledovania zmien v prostredí MS Excel). 
 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A ICH VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP  
 
Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 3. júna 2022. 
 
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 15. marci 2022.  
 
V prípade ŽoNFP predložených po 15. marci 2022, 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 15 
pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 


