
 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
 

 vydáva 
 

 

USMERNENIE č. 8 
 
k 
 

vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre 
žiadateľa Ministerstvo životného prostredia SR 

 

Kód vyzvania OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4 

Prioritná os 5  

Špecifický cieľ 5.1.1, 5.1.2 

 
 
 
 
Dátum vydania usmernenia č. 8: 05. 11. 2021 
Dátum účinnosti usmernenia č. 8: 10. 11. 2021 
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 8 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre žiadateľa Ministerstvo 
životného prostredia SR s kódom OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4 (ďalej len „usmernenie“) je aktualizácia 
vyzvania spolu s relevantnými prílohami z dôvodu zabezpečenia súladu s riadiacou dokumentáciou CKO 
a aktualizáciou Operačného programu Kvalita životného prostredia na verziu 12.0 a vykonanie formálnych úprav 
a opráv v texte vyzvania a vybraných príloh vyzvania.  

 
RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 28 ods. 4 v spojení s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF 
mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku 
(ďalej len „PPP“). 
 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Zmena vyzvania  
 
Úprava vyzvania v časti Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie – na základe 
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia zo dňa 28.09.2021 Operačný program Kvalita životného prostredia na 
obdobie 2014 – 2020 bol upravený na verziu 12.0 a v zmysle toho bola celková výška vyzvania zvýšená 
z 30 437 986,54 na 34 937 986,54 EUR, v rámci toho bolo intervencia 121 zvýšená z 21 025 071,79 na 27 840 
729,95 EUR, intervencia 122 bolo znížená z 1 500 000 na 516 881 EUR, intervencia 123 bola znížená z 
7 912 914,75 na 6 580 375,59 EUR. 
 
Úprava vyzvania v časti Časový harmonogram konania o žiadosti  
Odstránenie možnosti udelenia výnimky ohľadom predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia zo strany CKO na 
základe aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 11. 
 
Úprava vyzvania v časti Miesto a spôsob podania žiadosti 
Úprava spôsobu predkladania ŽoNFP v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzia 11. 
 
Úprava vyzvania v časti Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 
Aktualizácia kontaktnej emailovej adresy. 
 
Úprava vyzvania v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku) 
Odstránenie Podmienky relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, 
refundácia    
Odstránenie PPP Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, 
refundácia v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF, verzia 10. 
 
Úprava popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 5 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
Predĺženie platnosti prieskumu trhu z 3 na 6 mesiacov z dôvodu zosúladenia s Jednotnou príručkou pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. 
 
Presun PPP Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené  
Presun PPP Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené z kategórie PPP: Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu do kategórie PPP: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku (a s tým súvisiaca aktualizácia poradového 
čísla jednotlivých PPP) v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzia 11.  
 
Úprava vyzvania v časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k vyzvaniu 
Doplnenie textu, že na základe preskúmaného odvolania môže štatutárny orgán napadnuté rozhodnutie zrušiť 
a vrátiť vec na nové konanie a rozhodnutie alebo vydať rozhodnutie o zastavení odvolacieho konania v zmysle 
aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 9.  
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Úprava vyzvania v časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie 
k vyzvaniu/časť Synergické a komplementárne účinky 
Odstránenie pojmu „komplementarita“ v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF, verzia 10. 
 
Doplnenie spôsobu financovania 
Doplnenie systémov financovania ako aj formy poskytovaného príspevku: NFP v nadväznosti na aktualizáciu 
Vzoru CKO č. 7 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie, verzia 5. 
 
Úprava vyzvania v časti 4. Zmena a zrušenie vyzvania 
Doplnenie ods. 9 a 10, odstránenie ods. 6 § 17 v zmysle novelizácie zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonom.   
 
Úprava vyzvania v časti 5. Prílohy vyzvania 
Aktualizácia názvu prílohy č. 6 vyzvania v nadväznosti na aktualizáciu Vzoru CKO č. 7 Výzva na predkladanie 
projektových zámerov/výzva/vyzvanie, verzia 5. 
 
Zmena prílohy č. 1 vyzvania - Formulár žiadosti o NFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných 
príloh ŽoNFP 
Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha č. 5 ŽoNFP) – aktualizácia oprávneného 
subjektu disponujúceho súhlasom z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 
 
Zmena prílohy č. 2 vyzvania – Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku 
a špecifikácia povinných príloh žiadosti o NFP 
 
Aktualizácia kategórii PPP 
Odstránenie kategórie „Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu“ a „Spôsob financovania“ v nadväznosti na 
aktualizáciu Systému riadenia EŠIF, verzia 10 a 11. 
 
Odstránenie Podmienky relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, 
refundácia    
Odstránenie PPP Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, 
refundácia v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF, verzia 10. 
 
Presun PPP Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené  
Presun PPP Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené z kategórie PPP: Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu do kategórie PPP: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku (a s tým súvisiaca aktualizácia poradového 
čísla jednotlivých PPP) v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzia 11.  
 
Zmena prílohy č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných 
k HP 
Doplnenie definície ukazovateľa P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít, že informačné aktivity je 
potrebné plánovať a vykazovať nie ako počet rovnakých kusov ale vo forme  rôznych druhov. 
 
Zmena prílohy č. 6 vyzvania  
Aktualizácia prílohy vyzvania v nadväznosti na aktualizáciu Vzoru CKO č. 7 Výzva na predkladanie projektových 
zámerov/výzva/vyzvanie, verzia 5. 
 
DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 
 
Týmto usmernením sa mení: 
-  Vyzvanie, 
-  príloha č. 5 ŽoNFP - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov, 
-   príloha č. 2 vyzvania - Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a špecifikácia 

povinných príloh žiadosti o NFP, 
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- príloha č. 3 vyzvania - Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 
- príloha č. 6 vyzvania - Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok/o príspevok, ktorá je 

zverejnená na webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-
vylucenia-edes/. 

 
 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 10. 11. 2021. 
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.  

http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/

