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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 2 k 29. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 29. výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“);
2. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov
na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“), t.j. najmä úprava spôsobu
preukazovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku (rozšírenie využívania centrálneho
overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku);
3. vypustenie podmienky poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“), že žiadateľ / partner je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
4. 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;
5. vypustenie povinnosti predkladania vybraných dokumentov v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti
zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
6. úprava zrejmých nesprávností v 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 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 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„ŽoNFP“) vrátane vybraných formulárov príloh ŽoNFP;
3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa,
4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.
Zároveň sa dopĺňa nový vzor prílohy č. 5 ŽoNFP – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy:
1.1. Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov pre vybrané podaktivity
Usmernením sa zvyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov pre podaktivitu „Spracovanie dokumentov
územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni“ z pôvodných 13,5 mil. EUR na
18,5 mil. EUR, a tým sa zvyšuje celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
z pôvodných 22,6 mil. EUR na 27,6 mil. EUR.
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Uvedená zmena sa vykonáva z dôvodu umožniť rozšírenie východiskovej bázy potrebnej pre realizáciu
ochrany biodiverzity a rozmanitosti podmienok ekosystémov na miestnej úrovni prostredníctvom
vypracovania súboru dokumentácií miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES).
Dokumentácia MÚSES je, vzhľadom na nedostatočnú plánovaciu sieť v oblasti systémov ekologickej
stability na miestnej úrovni, jedným z nástrojov na zabezpečenie požiadaviek v oblasti ochrany prírody
a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Predmetná zmena sa vykonáva aj
s prihliadnutím na doposiaľ nízky záujem potenciálnych žiadateľov o podporu v rámci podaktivity
„Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území“.
1.2. Úpravy v časti Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ako aj oznam o zmene lehoty zverejnený na webovom sídle
www.op-kzp.sk sa usmernením upravuje termínu na vydanie rozhodnutí k predloženým ŽoNFP z 35
pracovných dní na 70 pracovných dní a dopĺňa informácia, že v prípade nedodržania uvedenej lehoty, bude
RO informovať žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu ako aj o novom termíne prostredníctvom
informácie zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa ako aj zaslaním informácie na kontaktné e-mailové
adresy žiadateľov.
1.3. Zmena termínov uzávierok hodnotiacich kôl
Z dôvodu potreby poskytnutia dostatočného časového priestoru na opätovné vypracovanie žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), keďže zmenou evidencie podmienok
poskytnutia príspevku v dôsledku tohto usmernenia v ITMS2014+ sa znemožní odoslanie rozpracovaných
a do termínu zverejnenia usmernenia (cez ITMS2014+) neodoslaných ŽoNFP bol posunutý termín uzávierky
7. hodnotiaceho kola z 30. júna 2019 (resp. 1. júla 2019, keďže 30. jún 2019 pripadá na deň pracovného
pokoja) na 15. júla 2019. V nadväznosti na uvedené sa primerane posúvajú aj termíny uzávierok
nasledujúcich hodnotiacich kôl, teda 8. hodnotiace kolo sa uzatvára 15. októbra 2019, 9. hodnotiace kolo
15. januára 2020 a pod.
1.4. Úprava v časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola doplnená informácia, že ak vzniknú pochybnosti
o predložení ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej RO, RO oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve
ho, aby sa k nim v primeranej lehote vyjadril.
1.5. Zmena PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným daňovým
úradom, 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.
1.6. Zmena PPP č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi / partnerovi
PPP č. 6 sa usmernením mení v tom zmysle, že voči žiadateľovi nesmú byť vedené exekúcie, ani vedený
iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorého predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť
peňažnú sumu, a to v celkovej súhrnnej výške istiny za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné
výkony rozhodnutia vyššej ako 1% nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) požadovaného
žiadateľom v podanej ŽoNFP. Zároveň voči žiadateľovi nesmie byť vedený tiež výkon rozhodnutia na
plnenie inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, pokiaľ táto nepeňažná povinnosť
akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý je predmetom podanej ŽoNFP žiadateľa.
1.7. Odstránenie PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa osobitného predpisu
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola vypustená PPP č. 12, PPP po nej nasledujúce boli
primerane prečíslované. Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak

3

relevantné vzhľadom na typ žiadateľa, resp. partnera) je overovaná v rámci tzv. zákonných podmienok pre
uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. V nadväznosti na uvedené bola informácia o overovaní povinnosti byť
zapísaný v registri partnerov doplnená do časti 3 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie
informácie k výzve a vypustené rozhodnutie o schválení s podmienkou vo výroku rozhodnutia z príslušných
častí výzvy.
1.8. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
V nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP
bola vo výzve upravená verzia dokumentu na 2.2 a primerane upravený hypertextový odkaz.
1.9. Zmena PPP č. 20 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
Usmernením bola (v súlade so Systémom riadenia) Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP (pôvodne označená
poradovým č. 20) upravená nasledovne „Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania
štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“.
1.10. Formálne a spresňujúce úpravy
Usmernením dochádza k formálnym úpravám ako je napr. doplnenie definície dní pracovného pokoja,
aktualizácia neaktívnych hypertextových prepojení na dokumenty, na ktoré sa výzva odvoláva s cieľom
eliminácie nesprávneho výkladu príslušných ustanovení a prechádzania prípadných nedostatkov, ktoré
z toho môžu vyplývať.
2. Zmena prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh
ŽoNFP:
2.1. Aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15
Z dôvodu aktualizácie vzoru CKO č. 15 bola upravená časť 11.A Rozpočet žiadateľa, doplnené členenie
rozpočtu na podpoložky.
2.2. Zmeny v časti „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“ formulára ŽoNFP
V nadväznosti na vypustenie dvoch PPP, zmenu názvu jednej PPP a rozšírenie spôsobu preukazovania
bezúhonnosti fyzickej osoby bola primeraným spôsobom upravená časť 14 formulára ŽoNFP.
2.3. Zmena v časti 15 formulára ŽoNFP
V nadväznosti na vypustenie Podmienky, že žiadateľ / partner je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa osobitného predpisu bolo z časti 15 formulára ŽoNFP vypustené čestné vyhlásenie, na
základe ktorého bola predmetná PPP v konaní o ŽoNFP overovaná.
2.4. Doplnenie nového vzoru prílohy č. 5 ŽoNFP
V nadväznosti zavedenie možností centrálneho overovania Podmienky, že žiadateľ / partner ani jeho
štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená
zastupovať žiadateľa / partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, 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 bol doplnený záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP
Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpis z registra trestov, predložením ktorého môže žiadateľ nahradiť
výpis z registra trestov za členov štatutárneho orgánu žiadateľa a partnerov.
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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) uskutočnené
formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP v nadväznosti na
úpravy opísané v bode 1.2 tohto usmernenia, a to najmä:
-

-

spresnenie definície doručovania,
v súlade so Systémom riadenia upravený zdrojový informačný systém pre kontrolu podmienky, že
voči žiadateľovi / partnerovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je
v konkurze alebo v reštrukturalizácii v prípade nefunkčnosti systému ITMS2014+,
aktualizované odkazy na horizontálne, dokumenty, na ktoré sa výzvy odvoláva, ako napr. Systém
riadenia, Systém finančného riadenia a pod.,
doplnenie ďalšie formálne a štylistické úpravy v celom dokumente Príručky pre žiadateľa.

3.2. Zmena PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným daňovým
úradom, PPP č. 3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení a PPP č. 4
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
V nadväznosti na bod 1.5 usmernenia boli upravené opisy príslušných PPP, zároveň boli v prípade PPP
č. 2, 3 a 4 doplnené možnosti overenia splnenia týchto PPP prostredníctvom integračnej funkcie
IMTS2014+.
3.3. Zmena PPP č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi / partnerovi
V nadväznosti na bod 1.6 usmernenia bol upravený opis príslušnej PPP.
3.4. Rozšírenie spôsobu preukazovania a overovania splnenia PPP č. 10 Podmienka, že žiadateľ /
partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa / partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, 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 nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, ako aj oznam o zmene spôsobu
overovania bezúhonnosti, zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk, bola v opise PPP č. 10 doplnená
možnosť preukázania splnenia tejto PPP predložením vyhlásení (príslušných fyzických osôb) členov
štatutárneho orgánu žiadateľa, resp. partnera, na základe čoho RO prostredníctvom integračnej funkcie
ITMS2014+ získa potrebné informácie na overenie tejto PPP. Zároveň bol primeraným spôsobom
upravený a doplnený opis prílohy č. 5 ŽoNFP v kapitole 3.1.
3.5. Odstránenie PPP č. 12 Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa osobitného predpisu
V nadväznosti na body 1.7 usmernenia bola vypustená Podmienka, že žiadateľ / partner je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu a Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné
aktivity, zároveň bola doplnená nová kapitola 5.1.1., v ktorá popisuje spôsob overenia povinnosti žiadateľa
/ partnera (ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora pred
uzavretím zmluvy o NFP.
3.6. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
V nadväznosti na bod 1.8 usmernenia bol upravený odkaz v celom znení Príručky pre žiadateľa na
Príručku k oprávnenosti výdavkov vo verzii 2.2 a zároveň bol upravený hypertextový odkaz na miesto
zverejnenia všetkých verzií Príručiek p oprávnenosti výdavkov.
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3.7. Zmena PPP č. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za
obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
V nadväznosti na bod 1.9 usmernenia bolo upravené znenie predmetnej PPP vrátane jej opisu.
3.8. Zmena opisu prílohy č. 1 ŽoNFP Testu podniku v ťažkostiach
S cieľom lepšieho overenia údajov vkladaných žiadateľom do testu podniku v ťažkostiach bola v kapitole
3.1 v časti opisujúcej prílohu č. 1 ŽoNFP doplnená požiadavka predložiť účtovné závierky v prípadoch, ak
nie sú zverejnené Registri účtovných závierok.
3.9. Zmena opisu príloh č. 2 a 3 ŽoNFP Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa, resp.
partnera žiadateľa
S cieľom lepšieho overenia údajov vkladaných žiadateľom do testu podniku v ťažkostiach bola v kapitole
3.1 v časti opisujúcej prílohu č. 1 ŽoNFP doplnená požiadavka predložiť účtovné závierky v prípadoch, ak
nie sú zverejnené Registri účtovných závierok.
3.10. Zmena opisu prílohy č. 2 a 3 ŽoNFP Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa,
resp. partnera žiadateľa
Zmenou opisu príloh č. 2 a 3 ŽoNFP (týka sa výlučne žiadateľov, ktorými sú obce alebo VÚC) sa zužujú
minimálne požiadavky na obsah uznesenia obecného zastupiteľstva na záväzok zabezpečenia
spolufinancovania projektu (vypúšťa sa požiadavka na schválenie predloženia ŽoNFP).
3.11. Zmena opisu prílohy č. 8 ŽoNFP Dokumenty preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych
vzťahov
V nadväznosti na účinnosť zákona proti byrokracii ako aj oznam o zmene preukazovania majetkovoprávneho vysporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam, zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk bol
upravený opis prílohy č. 8 ŽoNFP, v zmysle ktorého RO nevyžaduje na preukázanie majetkovoprávnych
vzťahov k nehnuteľnostiam predloženie výpisu z listu vlastníctva.
3.12. Zmena opisu príloh č. 11 a 12 ŽoNFP Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa, resp. partnera
žiadateľa
V nadväznosti na aktualizáciu formulára Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa bola vo výzve upravená
verzia dokumentu na 2.1, zároveň bola doplnená informácia, že RO overuje finančné údaje z príslušnej
účtovnej závierky zverejnenej na webovom sídle www.registeruz.sk, resp. predloženej žiadateľom v rámci
prílohy č. 1 ŽoNFP.
3.13. Úprava kapitoly 4. Schvaľovanie ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bol upravený termín na vydanie rozhodnutí o ŽoNFP z 35
pracovných dní na 70 pracovných dní a doplnená informácia, že v prípade nedodržania uvedenej lehoty,
bude RO informovať žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom termíne
prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk, ako aj zaslaním informácie na
kontaktné e-mailové adresy žiadateľov.
3.14. Úprava kapitoly 4.2.1 Odborné hodnotenie ŽoNFP
Pre jednoznačnosť bola doplnená informácia o lehote uplatňovanej pri využití možnosti doplnenia
chýbajúcich informácií v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP.
3.15. Úprava kapitoly 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
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o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na konanie a rozhodnutie. Zároveň bol primeraným spôsobom
upravený opis postupu RO v tejto kapitole.
3.16. Úprava kapitoly 5. Uzavretie zmluvy o NFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola doplnená podkapitola 5.1 s opisom postupu
overovania splnenia podmienok pre uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti
V nadväznosti na bod 1.8 tohto usmernenia bola upravená uplatniteľná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov
pre dopytovo orientované projekty OP KŽP z verzie 1.8 na verziu 2.2.
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 prílohy č. 5 výzvy).
ÚČINNOSŤ ZMIEN A ICH VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 28. júna 2019.
Zmeny vykonané týmto usmernením (body 1.3, a 1.5 až 1,9, 2.2 až 2.4, 3.2 a 3.3, 3.5 až 3.10, 3.12 a 4.) sa
vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, s výnimkou zmien formálnych
náležitostí výzvy (opísaných v ostatných bodoch tohto usmernenia) a zmien nadväzujúcich na oznámenia
riadiaceho orgánu o zmenách zverejnených na webovom sídle www.op-kzp.sk, ktoré neboli ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia zapracované do výzvy.
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