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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom usmernenia č. 1 k vyzvaniu na predloženie národného projektu „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie 
informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie v nadväznosti na 
schválenú zmenu zámeru národného projektu, 

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

3. aktualizácia vyzvania 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“), 

4. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) a spôsobu 
preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie vyzvania a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže 
pre žiadateľa, 

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

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

7. aktualizácia vyzvania na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.6. 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení vyzvanie 
v súlade s § 26 ods. 3 v spojení s § 17 ods. 6 až 10 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. vyzvanie, 
2. príloha č. 1 vyzvania – Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných formulárov povinných príloh ŽoNFP, 
3. príloha č. 2 vyzvania - Príručka pre žiadateľa, 
4. príloha č. 3 vyzvania - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 

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

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

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny vyzvania 

1.1. Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ) 

Vzhľadom na skutočnosť, že Monitorovací výbor pre Operačný program Kvalita životného prostredia na 
programové obdobie 2014 – 2020 schválil zmenu zámeru národného projektu „Envirocentrum Dropie - 
zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na 
Slovensku“, upravuje sa v texte vyzvania v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov 
vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ z 
2 196 906,60 EUR na 3 596 329,60 EUR. V nadväznosti na uvedené sa upravuje aj indikatívna výška 
finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR na 4 230 976,00 EUR.  
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1.2. Formálno-technické úpravy vyzvania  

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

1.3. Aktualizácia časti „Miesto a spôsob podania ŽoNFP“  

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia dochádza k definovaniu spôsobu predloženia ŽoNFP na RO prioritne 
prostredníctvom e-schránky a predloženia príloh ŽoNFP prioritne prostredníctvom ITMS2014+. RO akceptuje 
listinné predloženie príloh ŽoNFP 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).   

1.4. Vypustenie podmienok poskytnutia príspevku 

S cieľom zníženia administratívnej náročnosti pri príprave ŽoNFP a overovaní PPP boli vypustené tie PPP, 
ktoré z hľadiska charakteru zamerania vyzvania a jeho 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, Maximálna a minimálna výška príspevku, Podmienky 
poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu). PPP po nich nasledujúce 
sa primerane prečíslujú. 

1.5. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

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

1.6. Vypustenie podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach  

Vzhľadom na skutočnosť, že príspevok v rámci tohto vyzvania nie je poskytovaný na hospodársku činnosť 
žiadateľa, ale za účelom dosiahnutia verejného záujmu, žiadateľ nie je považovaný v súvislosti 
s financovanými aktivitami za podnik, a teda uplatnenie tejto podmienky je nerelevantné a z vyzvania sa 
vypúšťa. PPP po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú. Vzhľadom na uvedené sa tiež vypúšťa príloha 
ŽoNFP č. 1 Test podniku v ťažkostiach (ostatné prílohy sa prečíslovávajú). 

1.7. Doplnenie podmienky oprávnenosti aktivít projektu v nadväznosti na vypustenie podmienky týkajúcej 
sa definovania merateľných ukazovateľov projektu  

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.  

1.8. Vypustenie kategórie PPP: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia a aktualizáciou vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória podmienok 
poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu.  Podmienka, že výdavky projektu sú 
oprávnené sa presúva do kategórie PPP Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. 

1.9. Vypustenie podmienky oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

Dôvodom vypustenia je zmena podmienky týkajúcej sa štátnej pomoci a vyplývajúcej zo schém štátnej 
pomoci/pomoci de minimis (bod 1.11), ktorá vylučuje vznik čistého príjmu vygenerovaného projektom 
z dôvodu generálneho obmedzenia výšky príjmov z prevádzky maximálne na úroveň 50% hodnoty 
prevádzkových výdavkov infraštruktúry. Vzhľadom na uvedené preto už nie je potrebné počítať finančnú 
analýzu za účelom identifikovania výšky čistých príjmov a teda sa vypúšťa aj príloha ŽoNFP č. 4 Finančná 
analýza projektu (ostatné prílohy sa prečíslovávajú). 
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1.10. Vypustenie kategórie PPP: Spôsob financovania 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia 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 vyzvania – Overovanie podmienok 
poskytnutia príspevku a ďalšie informácie. 

1.11. Zmena podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci/pomoci de 
minimis 

Zmena súvisí s došpecifikovaním podmienky vo vzťahu k využívaniu vybudovanej infraštruktúry na 
hospodárske účely. Možnosti využívania infraštruktúry na hospodárske účely sú významne obmedzené a to 
tak čo do miery kapacity infraštruktúry využívanej na hospodárske účely (max. 20%) tak aj čo do výšky príjmov 
plynúcich z využívania infraštruktúry (max. do 50% prevádzkových výdavkov danej infraštruktúry). Obidve 
obmedzenia musia byť splnené súčasne a prakticky vylučujú pravidlá štátnej pomoci a výrazne obmedzujú 
využívanie infraštruktúry na hospodárske účely až na takú mieru, že je možné konštatovať, že hospodárska 
činnosť (v kontexte pravidiel štátnej pomoci) neexistuje.  

1.12. 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. 

1.13. Doplnenie novej podmienky „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“ 

Z dôvodu stihnutia zrealizovania projektu vzhľadom na časovú oprávnenosť výdavkov aktuálne platného 
programového obdobia sa dopĺňa nová PPP „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“,  
v zmysle ktorej musí byť najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (v rámci 
administratívneho overovania ŽoNFP) vyhlásené  VO na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu, ktoré budú 
realizované dodávateľsky. 

 

2. Zmeny prílohy č. 1 vyzvania - 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 vybraných PPP. 

- Doplnenie údajov požadovaných v rámci tabuľky 7.1 – 7.4  formulára ŽoNFP – Z dôvodu obmedzenia 
využívania kapacity infraštruktúry na hospodárske účely (max. 20%) a výšky príjmov plynúcich 
z využívania infraštruktúry (max. do 50% prevádzkových výdavkov danej infraštruktúry), boli doplnené 
požiadavky na vloženie informácií na overenie splnenia podmienky týkajúcej sa schémy štátnej pomoci.  

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

2.2. Úprava záväzného formulára Podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov 

V záväznom formulári Podrobnom rozpočte projektu a Zázname z prieskumu trhu boli vykonané úpravy 
vyplývajúce zo zmien dokumentácie vyzvania a zároveň boli vykonané formálno-štylistické úpravy. 

3. Zmeny prílohy č. 2 vyzvania - Príručka pre žiadateľa 
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3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav  

V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu vyzvania) 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 
vyzvania a potrebu došpecifikovania niektorých pojmov (ako napr. „deň doručenia“); 

- rozšírenie možností overovania vybraných PPP prostredníctvom integračných funkcií ITMS2014+; 
- doplnenie ďalších formálnych a štylistických úprav v celom dokumente; 

3.2. Úprava vypracovania a predloženia dokumentácie ŽoNFP 

Vzhľadom na bod 1.3 usmernenia sa v príslušných častiach Príručky pre žiadateľa primerane upravujú 
inštrukcie na vypracovanie a predloženie ŽoNFP, ako aj informácie o komunikácii RO so žiadateľom. 

3.3. Vypustenie vybraných PPP, k nim prislúchajúcich príloh a následné prečíslovanie PPP a príloh 

V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia sa v kapitole 3 vypúšťajú vybrané PPP a rovnako sa v kapitole 3.1 
vypúšťajú k nim prislúchajúce prílohy a inštrukcie k prílohám, na základe ktorých RO overuje splnenie 
jednotlivých PPP. Podmienky nasledujúce po vypustených PPP, rovnako ako prílohy nasledujúce po 
vypustených prílohách sa primerane prečíslujú. 

3.4. Úprava a spresnenie podmienky poskytnutia príspevku „podmienka zákazu vedenia výkonu 
rozhodnutia voči žiadateľovi“ 

V nadväznosti na body 1.5 tohto usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP.  

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

S cieľom odbúrania administratívnej záťaže sa mení spôsob preukázania splnenia tejto PPP v tom zmysle, 
že žiadateľ na preukázanie jej splnenia nepredkladá žiadnu osobitnú prílohu, RO overí jej splnenie 
prostredníctvom verejne dostupných údajov. 

3.6. Doplnenie podmienky oprávnenosti aktivít projektu v nadväznosti na vypustenie podmienky 
týkajúcej sa definovania merateľných ukazovateľov projektu  

V nadväznosti na bod 1.7 tohto usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP. 

3.7. Úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia dochádza k doplneniu opisu Podmienky splnenia kritérií pre výber 
projektov za účelom poskytnutia podrobnejších informácií k spôsobu hodnotenia ŽoNFP podľa jednotlivých 
hodnotiacich kritérií. Uvedené doplnenie je informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP, resp. 
zmenu hodnotiacich kritérií.  

3.8. Formálna zmena názvu podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej 
pomoci/pomoci de minimis 

V nadväznosti na bod 1.11 usmernenia sa upravuje názov PPP a opis PPP. Uvedené doplnenie je 
informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP. 

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

V nadväznosti na bod 1.12 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP. S cieľom 
odbúrania administratívnej záťaže sa mení spôsob preukázania splnenia tejto PPP v tom zmysle, že 
žiadateľ na preukázanie jej splnenia nepredkladá žiadnu osobitnú prílohu, RO overí jej splnenie 
prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+. 
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3.10. Doplnenie novej  podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

V nadväznosti na bod 1.13 usmernenia sa v kapitole 3 dopĺňa nová PPP a k nej prislúchajúci opis.  

3.11. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

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

4. Zmeny v prílohe č. 3 vyzvania – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 
ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom 

Upravuje sa názov prílohy na „Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov, vrátane 
ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom“ a dochádza k formálnym úpravám textu. Uvedená zmena 
je formálna a nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP. 

5. Zmeny v prílohe č. 4 vyzvania – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov - Aktualizácia uplatniteľnej 
verzie Príručky k OV pre národné projekty 

Aktualizuje sa odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV pre národné projekty a primerane sa upravuje obsah 
prílohy č. 4 vyzvania.  

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

V nadväznosti na aktualizáciu vzoru informácie pre žiadateľov o NFP Národným úradom pre OLAF bola 
pôvodná príloha nahradená novou 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 vyzvania nie sú zaznamenané formou sledovania zmien. 

  
 

Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav 
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii vyzvania zverejnenej spolu s týmto 
usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien (s výnimkou zmien v rámci formulárov prílohy č. 1 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 31. januára 2022. 
 
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené od zverejnenia Usmernenia k vyzvaniu. 


