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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD                                                                                                                  

Cieľom Usmernenia č. 1 k 57. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57 (ďalej len „Usmernenie“) je: 

1. úprava podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) vo výzve vrátane spôsobu preukazovania ich 
splnenia v súvislosti s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF a ostatnej riadiacej dokumentácie s cieľom 
optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy; 

2. aktualizácia výzvy v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. 
apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia o ERDF a všeobecného 
nariadenia“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24.04.2020; 

3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 128/2020 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 v nadväznosti na krízovú 
situáciu; 

4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a 

5. úprava zrejmých nesprávností a precizácia  textu v dokumentácii výzvy. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona a  § 57 ods. 1 a ods. 5 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. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU (v pôvodnom znení) 
Týmto usmernením sa mení:  

1. výzva na predkladanie ŽoNFP 

2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

3. Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa 

4. formulár Prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 3 – Zoznam iných údajov 

5. Príloha č. 2 výzvy – Príloha č. 3 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach 
6. Príloha č. 2 výzvy – Príloha č. 7 ŽoNFP – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 
7. Príloha č. 2 výzvy – Príloha č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 
8. formulár Prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 11 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 
9. Príloha č. 13 ŽoNFP - Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov 

10. formulár Prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 14 ŽoNFP – Prehľad prijatej pomoci 

11. formulár Prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku 

12. Príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

13. Príloha č. 6 výzvy – Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma 

pomoci de minimis) 
 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Úprava časti 1. Formálne náležitosti 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 k Schéme podpory na výstavbu, rekonštrukciu 
a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis)  (ďalej len „schéma pomoci de minimis“) 



bol aktualizovaný jej názov na Schému podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov 
tepla v znení dodatku č. 1; 

- v nadväznosti na skutkový stav a dátum vydania Usmernenia č. 1 došlo v časti 1. Formálne 
náležitosti, časť Časový harmonogram konania o žiadosti, Stanovené hodnotiace kolá k aktualizácii 
poradia hodnotiacich kôl a termínu uzavretia hodnotiacich kôl.  

 
1.2. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava PPP č. 3 Podmienka nebyť 

dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 

- vypustenie poznámky č. 17 z dôvodu rozdielnej definície dlžníkov poistného na zdravotnom poistení 
medzi ITMS2014+ a zoznamami dlžníkov zdravotných poisťovní, ktoré sú zostavené podľa zákona 
č. 580/2004 Z. z. Dlžníci na zdravotnom poistení sa budú posudzovať len podľa definície 
v ITMS2014+. 
 

1.3. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, vypustenie PPP č. 7 Podmienka, že žiadateľ 
nie je podnikom v ťažkostiach 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia 
a tiež nadobudnutím účinnosti dodatku č. 1 k schéme pomoci de minimis bola vypustená PPP č. 7 
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach. Vypustením PPP č. 7 dochádza k 
prečíslovaniu relevantných PPP nasledujúcich po podmienke č. 7.  

 

1.4. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava PPP č. 14 Podmienka, že 
podnik žiadateľa je aktívny 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia a 
tiež nadobudnutím účinnosti dodatku č. 1 k schéme pomoci de minimis, ktorým bola vo výzve 
vypustená PPP č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach došlo k prečíslovaniu 
pôvodnej  PPP č. 14 na PPP č. 13; 

- v nadväznosti na preukazovanie splnenia PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu, že splnenie predmetnej PPP sa overí v súlade so Systémom riadenia 
EŠIF na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, sa vypúšťa Príloha č. 5 ŽoNFP Dokumenty 
preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa, čím došlo k prečíslovaniu prílohy Ukazovatele 
finančnej situácie žiadateľa v predmetnej PPP. 

 

1.5. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 17 Podmienka, že výdavky 
projektu sú oprávnené 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 128/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 došlo k presunutiu PPP č. 17 Podmienka, že 
výdavky projektu sú oprávnené z kategórie PPP Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu do 
kategórie Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. Touto úpravou došlo k prečíslovaniu pôvodnej  
PPP č. 17 na PPP č. 21 a zároveň došlo k zrušeniu kategórie PPP Oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu; 

- v opise PPP (ako aj v celej dokumentácii výzvy) došlo formou poznámky k zmene verzie Príručky k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV pre 
DOP“) na ktorú sa podmienka odkazuje, z pôvodnej verzie 2.2 na aktuálne platnú verziu 2.5. 
 

1.6. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava opisu PPP č. 19 Podmienky splnenia 
kritérií pre výber projektov 



- z dôvodu väčšej transparentnosti boli k jednotlivým usmerňujúcim zásadám výberu projektov 
doplnené informácie o konkrétnych hodnotiacich kritériách a dokumentoch preukazujúcich ich 
plnenie, ktoré budú posudzované v procese odborného hodnotenia ŽoNFP;  

- zároveň došlo v súlade s bodom 1.3 a 1.5 k prečíslovaniu pôvodnej  PPP č. 19 na PPP č. 17 a  
v nadväznosti na preukazovanie splnenia PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu, že splnenie predmetnej PPP sa overí v súlade so Systémom riadenia 
EŠIF na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, sa vypúšťa Príloha č. 5 ŽoNFP Dokumenty 
preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa, čím došlo k prečíslovaniu relevantných príloh 
v predmetnej PPP. 
 

1.7. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, vypustenie PPP č. 20 Podmienka relevantného 
spôsobu financovania 

- v nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF, verzia 10 došlo k odstráneniu PPP č. 20 Podmienka relevantného spôsobu 
financovania a rovnako aj samotnej kategórie PPP Spôsob financovania. PPP po nej nasledujúce 
sa primerane prečíslujú. Informácie o uplatniteľných spôsoboch financovania ako aj o forme 
financovania sú uvedené v závere časti 3. výzvy Overovanie podmienok poskytnutia príspevku 
a ďalšie informácie k výzve.  

 

1.8. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava PPP č. 21 Podmienky, 
týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis 

- aktualizácia údajov (číslo, dátum a značka zverejnenia) súvisiacich so zverejnením dodatku č. 1 k 
schéme pomoci de minimis v Obchodnom vestníku v poznámke z dôvodu aktualizácie schémy de 
minimis v súlade s bodom 1.1. Usmernenia; 

- prečíslovanie pôvodnej PPP č. 21 na PPP č. 18 v súlade s bodom 1.3, 1.5 a 1.7 Usmernenia. 
 

1.9. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 22 Podmienka neporušenia 
zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

- z dôvodu časových obmedzení týkajúcich sa získavania údajov o nelegálnom zamestnávaní 
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, čím dochádza k úprave znenia PPP na „Podmienka 
neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 4 
rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“; 

- prečíslovanie pôvodnej PPP č. 22 na PPP č. 19 v súlade s bodom 1.3, 1. 5 a 1.7 Usmernenia. 
 

1.10. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava opisu PPP č. 23 Oprávnenosť z 
hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

- úprava náležitosti týkajúcich sa momentu vyhlásenia verejného obstarávania v pôvodnej poznámke 
pod čiarou č. 47 v súlade s príručkami k VO z dôvodu potreby došpecifikácie textu; 

- formálna úprava opisu PPP v prípade zákaziek podliehajúcich niektorej z výnimiek podľa § 1 zákona 
o VO v prípade, ak žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia vyhlásené VO; 

- prečíslovanie pôvodnej  PPP č. 23 na PPP č. 20 v súlade s bodom 1.3, 1.5 a 1.7 Usmernenia. 
 

1.11. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava opisu PPP č. 25 Oprávnenosť 
z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie 



- formálna úprava opisu PPP upresňujúca náležitosti, ktoré musí obsahovať povolenie / zmena 
povolenia na realizáciu projektu, ak tieto boli uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania 
vplyvov na životné prostredie alebo v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní v súlade s Prílohou 
č. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; 

- formálna úprava opisu PPP z dôvodu potreby došpecifikácie textu; 
- prečíslovanie pôvodnej  PPP č. 25 na PPP č. 23 v súlade s bodom 1.3, 1.5 a 1.7 Usmernenia. 
 

1.12. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava PPP č. 27 Podmienka 
oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi 

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 575/2001 Z. z. došlo v pôvodnej poznámke pod čiarou č. 58 k aktualizácii Gestora horizontálneho 
princípu Udržateľný rozvoj, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky;  

- prečíslovanie pôvodnej  PPP č. 27 na PPP č. 25 v súlade s bodom 1.3, 1.5 a 1.7 Usmernenia. 
 

1.13. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava opisu PPP č. 28 Maximálna a minimálna 
výška príspevku 

- v nadväznosti na bod 1.1 Usmernenia bol výraz „celková výška pomoci“ nahradený výrazom 
„maximálna výška pomoci“ a výraz „prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu“ 
nahradený výrazom “pre jediný podnik vykonávajúci cestnú nákladnú dopravu“ v súlade s článkom 
K. Výška a intenzita pomoci schémy pomoci de minimis; 

- doplnenie poznámky, ktorá odkazuje na definíciu jediného podniku uvedenú čl. F. Prijímatelia 
pomoci schémy pomoci de minimis v súlade s bodom 1.1 Usmernenia; 

- prečíslovanie pôvodnej  PPP č. 28 na PPP č. 26 v súlade s bodom 1.3, 1.5 a 1.7 Usmernenia. 
 

1.14. Úprava časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, spresňujúca úprava PPP č. 29 Časová 
oprávnenosť realizácie aktivít projektu 

- z dôvodu aktualizácie došlo k zmene verzie Príručky k OV pre DOP, na ktorú  PPP odkazuje, 
z pôvodnej verzie 2.2 a novú verziu 2.5 formou pridania poznámky pod čiarou;  

- prečíslovanie pôvodnej PPP č. 29 na PPP č. 27 v súlade s bodom 1.3, 1.5 a 1.7 Usmernenia. 

 
1.15. Úprava časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve  

- v nadväznosti na potrebu došpecifikácie podmienky týkajúcej sa neprekročenia limitu de minimis, 
došlo k doplneniu informácie o skrátení výšky NFP v prípade prekročenia limitu pomoci de minimis 
vo  fáze poskytnutia súčinnosti pred vypracovaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP; 

- doplnenie poznámky o termínoch overovania neprekročenia limitu de minimis vo fáze poskytnutia 
súčinnosti pred vypracovaním návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP a tiež aj počas implementácie 
projektu (v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP); 

- v nadväznosti na bod 1.7 Usmernenia došlo v tejto časti výzvy k doplneniu spôsobu a formy 
financovania projektu.   

 

1.16. Úprava časti 5. Zmena a zrušenie výzvy  

- v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 128/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 292/2014 došlo v súlade s § 57 k úprave postupov pri zmene/zrušení výzvy v čase krízovej 
situácie; 

- doplneniu poznámky,  ktorá definuje časové obdobie krízovej situácie v súlade s riadiacou 
dokumentáciou.   

 

1.17. Formálna úprava časti 6. Prílohy výzvy  

- úprava názvu relevantnej schémy pomoci de minimis v súlade s bodom 1.1 Usmernenia.  



 
1.18.  Formálne úpravy celého dokumentu výzvy  

- v rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náležitostí a k precizácii textu, pričom tieto 
úpravy nemajú  vecný dopad na obsah dokumentu napr. prečíslovanie príloh, prečíslovanie 
podmienok poskytnutia príspevku). 

 

2. Zmeny v Prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP  

2.1. Úprava časti 5. Identifikácia projektu 

- v nadväznosti na schému pomoci de minimis bola v bunke č. 47 doplnená poznámka o oprávnených 
odvetviach hospodárstva SR na pomoc podľa schémy pomoci de minimis v súlade s článkom G. 
Rozsah pôsobnosti ods. 3; 

- formálna úprava názvu schémy pomoci de minimis v  bunke č. 48 v súlade s bodom 1.1 Usmernenia.  
 

2.2. Úprava časti 7.1 Popis východiskovej situácie 

- v nadväznosti na preukazovanie splnenia PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu, že splnenie predmetnej PPP sa overí v súlade so Systémom riadenia 
EŠIF na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, došlo v predmetnej časti k doplneniu 
v nasledovnom rozsahu: „Hypertextový odkaz na webové sídlo Registra účtovných závierok: 
účtovná závierka za dve referenčné obdobia v plnom požadovanom rozsahu definovanom zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v rozsahu umožňujúcom overiť splnenie všetkých dotknutých PPP 
je prístupná prostredníctvom linku .... (doplní sa hypertextový odkaz)“ 
Predmetné sa vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý má zverejnenú účtovnú závierku v Registri účtovných 
závierok.  

 

2.3. Úprava časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 

- v nadväznosti na bod 1.3 Usmernenia bola v rámci. časti 14 vypustená PPP č. 7 Podmienka, že 
žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach a súčasne Príloha č. 3 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach, 
ktorou žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky. Vypustením PPP č. 7 dochádza k prečíslovaniu 
ostatných podmienok nasledujúcich po PPP č. 7 v súlade s bodmi 1.3, 1.5 a 1.7 Usmernenia. 
Zároveň po vypustení Prílohy č. 3 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach zo zoznamu povinných príloh 
ŽoNFP dochádza k prečíslovaniu pôvodnej Prílohy č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku na 
Prílohu č. 3 ŽoNFP;  

- v nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia došlo k prečíslovaniu pôvodnej  PPP č. 17 Podmienka, že 
výdavky projektu sú oprávnené na PPP č. 21; 

- v nadväznosti na bod 1.7 Usmernenia bola vypustená zo zoznamu PPP č. 20 Podmienka 
relevantného spôsobu financovania; 

- v nadväznosti na bod 1.9 Usmernenia došlo k úprave definície PPP č. 22 o neporušení zákazu 
nelegálneho zamestnávania v súlade s výzvou; 

- v nadväznosti na preukazovanie splnenia PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu, že splnenie predmetnej PPP sa overí v súlade so Systémom riadenia 
EŠIF na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, sa vypúšťa Príloha č. 5 ŽoNFP Dokumenty 
preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa, čím došlo k prečíslovaniu všetkých relevantných príloh 
 

2.4. Úprava časti 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

- v nadväznosti na  bod 1.3 Usmernenia bolo odstránené čestné vyhlásenie, ktorým žiadateľ 
vyhlasuje, že nie je podnikom v ťažkostiach; 

- v nadväznosti na preukazovanie splnenia PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu, že splnenie predmetnej PPP sa overí v súlade so Systémom riadenia 
EŠIF na základe čestného vyhlásenia žiadateľa a vypúšťa sa Príloha č. 5 ŽoNFP Dokumenty 
preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa, došlo k prečíslovaniu všetkých relevantných príloh; 



 
- z dôvodu zosúladenia znenia PPP s časťou 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa došlo k precizácii 

pôvodných relevantných znení čestného vyhlásenia do nasledujúcich znení: 

 „nie som dlžníkom na daniach, t. j. nemám daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle 
daňového poriadku  v zmysle podmienok výzvy“; 

 „nie som dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej 
verejné zdravotné poistenie v  SR v zmysle podmienok výzvy“; 

 „nie som dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) 
v zmysle podmienok výzvy“; 

 „neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 
4 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP“. 

 

3. Zmeny v Prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa (ďalej len „PpŽ“) 

3.1. Formálne úpravy v rámci časti 1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy 

- doplnenie Katastrálneho zákona do zoznamu E skrátené názvy právnych predpisov;  
- aktualizácia zoznamu skratiek v zozname F skratiek a skrátených názvov pojmov: MIRRI SR - 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; MŽP SR – 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky; PPP – Podmienka poskytnutia pomoci; 
Schéma pomoci de minimis - Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov 
tepla v znení dodatku č. 1.    

 

3.2.  Upresňujúca úprava časti 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP 

- formálne úprava definície doručenia ŽoNFP včas v súlade so SyR EŠIF, verzia 10: „ŽoNFP je 
doručená včas, ak je formulár ŽoNFP doručený na adresu určenú SO a/alebo do e-schránky SO 
najneskôr v posledný deň uzavretia výzvy. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky 
doručenia ŽoNFP včas je:  

 v prípade osobného predloženia – dátum fyzického odovzdania písomnej formy formulára ŽoNFP 
na adresu uvedenú v tejto Príručke pre žiadateľa,.  

 v prípade zaslania formulára ŽoNFP doporučenou poštou alebo kuriérskou službou – dátum 
odovzdania písomnej verzie formulára ŽoNFP na poštovú prepravu alebo na prepravu kuriérskou 
službou 

 v prípade predlženia formulára ŽoNFP elektronicky do elektronickej schránky SIEA – dátum 
uloženia formulára ŽoNFP do elektronickej schránky SIEA“; 

- úprava definície doručenia ŽoNFP v určenej forme: „ŽoNFP je doručená v určenej forme, ak je 
formulár ŽoNFP doručený v elektronickej podobe prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a 
zároveň je formulár ŽoNFP doručený v písomnej forme (listinná forma podpísaná štatutárnym 
orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou alebo elektronická forma podpísaná 
kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym 
certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, resp. osobou oprávnenou konať 
v mene žiadateľa a odoslaná prostredníctvom e-schránky SIEA).“ 
 

3.3. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava preukazovania a overenia 
splnenia PPP č. 1 Právna forma 

- z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti spojenej s dožiadavaním dokumentov bolo vybraným 
žiadateľom (rozpočtová alebo príspevková organizácia štátu, obce alebo VÚC, združenie 
právnických osôb alebo verejná vysoká škola) umožnené predkladať Prílohu č. 1 ŽoNFP - Doklad 
preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa aj bez vyzvania poskytovateľa, ak nebude možné overiť 
splnenie PPP č. 1 prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ alebo verejných registrov; 

- formálna úprava predkladania Prílohy č. 4 ŽoNFP – Účtovná závierka za referenčné účtovné 
obdobie, žiadateľ prílohu predkladá iba v prípade ak sa nenachádza v Registri účtovných závierok; 

- formálna úprava účelu overovania údajov prostredníctvom Registra účtovných závierok.   



3.4. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava spôsobu overenia splnenia PPP č. 2 
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom 

- z dôvodu rôzneho spôsobu vykazovania dlžníkov na daniach medzi ITMS2014+ a Zoznamom 
daňových dlžníkov vedených Finančnou správou bude PPP č. 2 overovaná  prostredníctvom 
integrácie ITMS2014+ a overením  čestného vyhlásenia. 
 

3.5. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava spôsobu overenia splnenia PPP č. 3 
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení  

- z dôvodu bodu 1.2 Usmernenia bude PPP č. 3 overovaná prostredníctvom integrácie ITMS2014+ a 
overením  čestného vyhlásenia.  
 

3.6. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava spôsobu overovania splnenia PPP č. 4 
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení 

- z dôvodu zjednotenia spôsobu overovania splnenia PPP bude PPP č. 4 overovaná prostredníctvom 
integrácie ITMS2014+ a overením  čestného vyhlásenia.  

 

3.7. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava spôsobu overovania splnenia 
PPP č. 5 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné 
konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii 

- z dôvodu zjednotenia spôsobu overovania splnenia PPP so Systémom riadenia EŠIF bude PPP č. 
5 overovaná prostredníctvom integrácie ITMS2014+, ktorý je integrovaný s IS „Register úpadcov“ 
resp. na základe údajov z Registra úpadcov  a overením čestného vyhlásenia.  
 

3.8. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava spôsobu overovania splnenia 
PPP č. 6 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

- formálna úprava webového sídla na overenie splnenia PPP č. 6 v Centrálnom registri exekúcií na 
www.cre.sk; 

- z dôvodu predkladania čestného vyhlásenia na preukázanie splnenia PPP č. 6 bude splnenie PPP 
overené aj na základe čestného vyhlásenia.  
 

3.9. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, vypustenie PPP č. 7 Podmienka, že žiadateľ 
nie je podnikom v ťažkostiach  

- v nadväznosti na bod 1.3 Usmernenia bola vypustená PPP č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach. Vypustením PPP č. 7 dochádza k prečíslovaniu relevantných PPP. 
Vypustením PPP č. 7 dochádza tiež k vypusteniu pôvodnej Prílohy č. 3 ŽoNFP – Test podniku 
v ťažkostiach a novou Prílohou č. 3 ŽoNFP sa stáva pôvodná Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie 
o veľkosti podniku. 
 

3.10. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava spôsobu overovania splnenia 
PPP č. 8 Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia 
EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom 

- z dôvodu predkladania čestného vyhlásenia na preukázanie splnenia PPP č. 8 bude splnenie PPP 
overené aj na základe čestného vyhlásenia.  
 

3.11. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava spôsobu overovania splnenia PPP č. 9 
Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

http://www.cre.sk/


- v súlade so Systémom riadenia EŠIF bude splnenie PPP preukázané a overené len na základe 
čestného vyhlásenia, čim zároveň dochádza k vypusteniu Prílohy č. 5 ŽoNFP Dokumenty 
preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa. 
 

3.12. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava preukázania splnenia PPP č. 
11 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa 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 

- doplnenie preukazovania splnenia PPP č. 11 v prípade ak sa žiadateľ rozhodne predložiť v rámci 
Prílohy č. 7 ŽoNFP - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov namiesto  výpisu registra 
trestov. Žiadateľ v takom prípade preukazuje splnenie PPP aj prostredníctvom čestného vyhlásenia 
v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP; 

- z dôvodu predkladania čestného vyhlásenia na preukázanie splnenia PPP č. 11 bude splnenie PPP 
overené aj na základe čestného vyhlásenia. 

 

3.13. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava spôsobu overenia splnenia PPP č. 12 
Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného 
predpisu 

- z dôvodu predkladania čestného vyhlásenia na preukázanie splnenia PPP č. 12 bude splnenie PPP 
overené aj na základe čestného vyhlásenia. 
 

3.14. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava spôsobu overenia splnenia PPP č. 13  
Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia 
(EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 
2018/1046) 

- formálna úprava overenia splnenia PPP č. 13 prostredníctvom informácií evidovaných v EDES a 
overením čestného vyhlásenia v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP. 
 

3.15. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava PPP č. 17 Podmienka, že 
výdavky projektu sú oprávnené  

- v nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia došlo k presunutiu PPP č. 17 Podmienka, že výdavky projektu 
sú oprávnené z kategórie PPP Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu do kategórie Ďalšie 
podmienky poskytnutia príspevku. Touto úpravou došlo k prečíslovaniu pôvodnej  PPP č. 17 na PPP 
č. 21 a zároveň došlo k zrušeniu kategórie PPP Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
a k prečíslovaniu relevantných PPP; 

- v spôsobe overovania plnenia pôvodnej PPP č. 17 došlo v rámci upozornenia k formálnej úprave 
textu v súlade s aktualizovanou Príručkou k OV pre DOP. 

 
3.16. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 19 Podmienky splnenia kritérií 

pre výber projektov  

- v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k OV pre DOP na verziu 2.5 došlo k úprave odkazu na 
aktuálne platnú verziu v celom dokumente PpŽ a k zosúladeniu terminológie a precizácii textu. 
Zároveň došlo k úprave overovania hospodárnosti a efektívnosti výdavkov prostredníctvom 
nasledovných postupov: 

 percentuálne limity, 

 prieskum trhu, 



 víťazná cenová ponuka úspešného uchádzača z procesu VO/obstarávania alebo návrh zmluvy, 

 ukončené VO/obstarávanie (platná zmluva s úspešným uchádzačom), 

 stavebný rozpočet/rozpočet vypracovaný oprávnenou osobou, 

 znalecký  alebo odborný posudok. 
 

3.17. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, odstránenie PPP č. 20 Podmienka 
relevantného spôsobu financovania 

- v nadväznosti na bod 1.7 Usmernenia došlo k odstráneniu PPP č. 20 Podmienka relevantného 
spôsobu financovania a rovnako aj samotnej kategórie PPP Spôsob financovania.  

 

3.18. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava PPP č. 21 Podmienky týkajúce 
sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis 

- v nadväznosti na bod 2.3 Usmernenia dochádza k prečíslovaniu pôvodnej Prílohy č. 17 ŽoNFP – 
Vyhlásenie o veľkosti podniku na Prílohu č. 3 ŽoNFP.  
 

3.19. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, formálna úprava PPP č. 22 Podmienka 
neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 
rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

- v nadväznosti na bod 1.9 Usmernenia dochádza k úprave názvu PPP na Podmienka neporušenia 
zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 4 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP.  

 
3.20. Úprava časti 3. Podmienky poskytnutia príspevku, úprava PPP č. 23 Oprávnenosť z hľadiska VO 

na hlavné aktivity projektu 

- doplnenie upozornenia o výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č.02/2017, že 
zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predmetom je najmä uskutočnenie stavby, 
vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo uskutočnenie stavebných prác 
podľa projektovej dokumentácie, je svojou povahou jedinečná (nie je bežne dostupná na trhu), a 
preto ju nie je možné zadávať cez elektronické trhovisko v súlade s opisom PPP č. 23; 

- v súlade so Systémom riadenia EŠIF, verzia 10 došlo k úprave dodržiavania postupov pri realizácii 
VO v súvislosti uplatniteľnými príručkami k VO formou doplnenia informácie o nahradení Príručky 
procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4, v platnom znení 
príručkou k procesu verejného obstarávania vydanou Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky. 

 

3.21. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava Zoznamu povinných 
príloh ŽoNFP 

- v nadväznosti na bod 3.9 a 3.11 Usmernenia bol aktualizovaný Zoznam povinných príloh ŽoNFP 
vypustením Prílohy č. 3 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach. Novou Prílohou č. 3 ŽoNFP sa stáva 
pôvodná Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku; 

- v nadväznosti na preukazovanie splnenia PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu, že splnenie predmetnej PPP sa overí v súlade so Systémom riadenia 
EŠIF na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, sa vypúšťa Príloha č. 5 ŽoNFP Dokumenty 
preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa, čím došlo k prečíslovaniu všetkých relevantných príloh 
v celom dokumente nasledovne 

 Príloha č. 6 ŽoNFP - Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie sa upravuje na Prílohu č. 5 ŽoNFP 

 Príloha č. 7 ŽoNFP - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/Výpis z registra 
trestov sa upravuje na Prílohu č. 6 ŽoNFP 



 Príloha č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa sa upravuje na Prílohu č. 7 
ŽoNFP 

 Príloha č. 9 ŽoNFP – Energetický audit sa upravuje na Prílohu č. 8 ŽoNFP 

 Príloha č. 10 ŽoNFP – Projektová dokumentácia sa upravuje na Prílohu č. 9 ŽoNFP 

 Príloha č. 11 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov sa upravuje na Prílohu 
č. 10 ŽoNFP 

 Príloha č. 12 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu sa upravuje na Prílohu č. 11 ŽoNFP 

 Príloha č. 13 ŽoNFP – Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo – právnych vzťahov sa 
upravuje na Prílohu č. 12 ŽoNFP 

 Príloha č. 14 ŽoNFP - Prehľad prijatej pomoci sa upravuje na Prílohu č. 13 ŽoNFP 

 Príloha č. 15 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v 

oblasti posudzovania vplyvov na ŽP sa upravuje na Prílohu č. 14 ŽoNFP 

 Príloha č. 16 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov 
a projektov na územia sústavy NATURA 2000 sa upravuje na Prílohu č. 15 ŽoNFP 

 Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku sa upravuje na Prílohu č. 3 ŽoNFP 

 

3.22. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava spôsobu predloženia 
Prílohy č. 1 ŽoNFP - Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa  

- v nadväznosti na bod 3.3 Usmernenia bolo vybraným žiadateľom (rozpočtová alebo príspevková 
organizácia štátu, obce alebo VÚC, združenie právnických osôb alebo verejná vysoká škola) 
umožnené predkladať Prílohu č. 1 ŽoNFP - Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa aj bez 
vyzvania poskytovateľa, ak nebude možné overiť splnenie PPP č. 1 prostredníctvom integračnej 
funkcie ITMS2014+ alebo verejných registrov. 

 

3.23. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, zmena v Prílohe č. 3 ŽoNFP   

- v nadväznosti na bod 3.9 Usmernenia bola z povinných príloh ŽoNFP vypustená Príloha č. 3 ŽoNFP 
– Test podniku v ťažkostiach a novou Prílohou č. 3 ŽoNFP sa stáva pôvodná Príloha č. 17 ŽoNFP – 
Vyhlásenie o veľkosti podniku. 

 

3.24. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava opisu Prílohy č. 4 ŽoNFP 
- Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie  

- z dôvodu aplikačnej praxe a zníženia administratívnej záťaže žiadateľa bude žiadateľ, ktorý má 
účtovnú závierku zverejnenú v Registri účtovných závierok, predkladať len hypertextovým odkazom 
v časti 7.1 ŽoNFP Popis východiskovej situácie spolu s vyhlásením, že účtovná závierka v plnom 
požadovanom rozsahu je zverejnená v Registri účtovných závierok namiesto doterajšieho Čestného 
vyhlásenia ako samostatnej prílohy ŽoNFP; 

- z dôvodu potreby došpecifikácie textu bola vykonaná jeho precizácia.  

 

3.25. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava opisu Prílohy č. 5 ŽoNFP 
– Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa   

- v súlade so Systémom riadenia EŠIF bude splnenie PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu overené len na základe čestného vyhlásenia, čim  dochádza k vypusteniu 
Prílohy č. 5 ŽoNFP Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa. 

 
3.26. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava obsahu Prílohy č. 9 

ŽoNFP – Energetický audit 



- v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje znenie: „vypracováva: Energetický audítor“ 
namiesto „vydáva! Energetický audítor“. 
 

3.27. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava obsahu Prílohy č. 10 
ŽoNFP – Projektová dokumentácia 

- z dôvodu zníženia administratívnej záťaže žiadateľa a v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona už nebude súčasťou Prílohy č. 10 ŽoNFP 
rozpočet projektu (vo forme výkazu výmer). Rozpočet projektu sa bude aj naďalej predkladať ako 
súčasť Prílohy č. 11 – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov; 

- z dôvodu vylúčenia pochybností pri predkladaní prílohy boli došpecifikované požiadavky na 
autorizáciu prílohy zo strany zhotoviteľa (oprávnenej osoby) a tiež požiadavky na overenie zo strany 
povoľujúceho orgánu. 

 
3.28. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava Prílohy č. 11 ŽoNFP – 

Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

- v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k OV pre DOP na verziu 2.5 sa upravuje obdobie platnosti 
všetkých cenových ponúk (z prieskumu trhu, rozpočtu stavby/výkaz výmer), znaleckého alebo 
odborného posudku z 3 na 6 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP; 

- z dôvodu potreby precizácie textu a v súlade s Príručkou k OV pre DOP, verzia 2.5 bola doplnená 
poznámka pod čiarou pri jednotlivých spôsoboch stanovenia výšky výdavkov v súvislosti 
s oprávnenosťou výdavkov do výšky stanovených finančných, resp. percentuálnych limitov; 

- v súlade s riadiacou dokumentáciou a Systémom riadenia EŠIF sa v časti 2.1 Stanovenie výšky 
výdavkov na základe prieskumu trhu upravuje znenie v súvislosti s predkladaním cenových ponúk 
v nasledovnom rozsahu vrátane relevantných poznámok pod čiarou: „Žiadateľ predkladá minimálne 
3 cenové ponuky za každý logický celok  od rôznych potenciálnych dodávateľov, ktoré ku dňu 
predloženia ŽoNFP musia byť platné a nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov. Cenová ponuka vzniká 
nacenením špecifikácie predmetu zákazky, ktorá bola predmetom prieskumu trhu, pričom cenovú 
ponuku je možné zo strany žiadateľa získať : 

 oslovením potenciálnych dodávateľov,  

 identifikáciou zmlúv, zverejnených v Centrálnom registri zmlúv, na webovom sídle povinnej 
osoby alebo v Obchodnom vestníku ,  

 na základe zákaziek, ktoré boli výsledkom postupu s využitím elektronického trhoviska 
(www.eks.sk)“  

- z dôvodu aktualizácie Príručky k OV pre DOP a na základe aplikačnej praxe boli upravené postupy 
v časti 2.3 Stanovenie výšky výdavkov na základe vykonaného verejného obstarávania/obstarávania 
nasledovne vrátane relevantných poznámok pod čiarou: „V prípade výdavkov, ktorých výšku stanovil 
žiadateľ na základe zmluvy  s úspešným uchádzačom, resp. víťaznej cenovej ponuky ako výsledok 
vykonaného VO, ktoré bolo vyhlásené v súvislosti s predloženou ŽoNFP, predkladá žiadateľ sken 
originálu alebo úradne osvedčenej kópie:  

 uzavretej  zmluvy s úspešným uchádzačom,  

 uzavretej  zmluvy s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou, 

 návrhu zmluvy vo fáze po vyhodnotení ponúk, ukončení všetkých revíznych postupov a 
bezprostredne pred podpisom zmluvy, 

 víťaznej cenovej ponuky;“ 
- z dôvodu zjednoznačnenia výkladu bola v rámci poznámky pod čiarou č. 40 doplnená veta 

v nasledovnom znení: „Začatie prác na projekte je buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa 
investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe 
ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako 
je získanie povolení, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti alebo realizácia verejného obstarávania 
(s výnimkou uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom na základe ktorej by investícia bola 
nezvratná; uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou však spĺňa 
podmienku poskytnutia príspevku) sa nepokladá za začatie prác.“, čim dochádza k zosúladeniu 
formulácie s PPP č. 16 Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP.   



- z dôvodu zjednoznačnenia došlo k precízovaniu poznámky pod čiarou č. 41 v nasledovnom znení: 
„V nadväznosti na PPP že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP, môže 
zmluva s úspešným uchádzačom nadobudnúť účinnosť až po predložení ŽoNFP“. 

- doplnenie poznámok k zadávaniu zákaziek na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje, k nadobudnutiu 
účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom a k víťaznej cenovej ponuke 

- v súlade s Príručkou k OV, verzia 2.5 došlo z dôvodu jednoznačnosti k doplneniu spôsobu 
stanovenia výšky výdavkov na základe percentuálnych limitov. 
 

3.29. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava spôsobu predloženia 
Prílohy č. 12 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu 

- z dôvodu vylúčenia pochybností pri predkladaní prílohy boli došpecifikované požiadavky na spôsob 
predloženia prílohy formou skenu podpísaného originálu oprávnenou osobou (vo formáte .pdf) cez 
ITMS2014+ ; 

- doplnenie poznámky, ktorá špecifikuje relevantné spôsoby podpisovania dokumentov 
predkladaných v listinnej alebo elektronickej forme. 

 

3.30. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava spôsobu predloženia 
Prílohy č. 15 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v 
oblasti posudzovania vplyvov na ŽP 

- z dôvodu vylúčenia pochybností pri predkladaní prílohy boli došpecifikované požiadavky na spôsob 
predloženia prílohy formou skenu podpísaného originálu zodpovednou (oprávnenou) osobou (vo 
formáte .pdf) cez ITMS2014+; 

- doplnenie poznámky, ktorá špecifikuje relevantné spôsoby podpisovania dokumentov 
predkladaných v listinnej alebo elektronickej forme. 
 

3.31. Úprava časti kapitoly 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava spôsobu 
predloženia Prílohy č. 16 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti 
dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 

- z dôvodu vylúčenia pochybností pri predkladaní prílohy boli došpecifikované požiadavky na spôsob 
predloženia prílohy formou skenu podpísaného originálu zodpovednou (oprávnenou) osobou (vo 
formáte .pdf) cez ITMS2014+; 

- doplnenie poznámky, ktorá špecifikuje relevantné spôsoby podpisovania dokumentov 
predkladaných v listinnej alebo elektronickej forme. 
 

3.32. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, presun Prílohy č. 17 ŽoNFP – 
Vyhlásenie o veľkosti podniku 

- v nadväznosti na bod 3.21 Usmernenia bola pôvodná Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti 
podniku prečíslovaná na Prílohu č. 3 ŽoNFP. 
 
 

3.33. Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 4.1.2 Administratívne overenie podmienok 
poskytnutia príspevku: 

- v nadväznosti na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a v súlade so 
Systémom riadenia EŠIF, verzia 10, došlo k odstráneniu pôvodnej poznámky pod čiarou: „Žiadateľ 
je na doplnenie požadovaných náležitostí, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu 
nepravdivých údajov vyzvaný zo strany SIEA iba jedenkrát (s výnimkou zaslania Doplnenia už 
odoslanej výzvy na doplnenie ŽoNFP).“.    

 

3.34. Úprava časti 7. Prílohy, úprava zoznamu Záväzných formulárov vybraných príloh 



- v nadväznosti na bod 2.3 Usmernenia bola pôvodná Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti 
podniku prečíslovaná na Prílohu č. 3 ŽoNFP a vypustením Prílohy č. 5 ŽoNFP v nadväznosti na 
overovanie PPP č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu došlo 
k prečíslovaniu príloh ŽoNFP. 
 

3.35. Formálna úprava celého dokumentu Prílohy č. 2. výzvy – Príručka pre žiadateľa 

- v rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu, pričom tieto 
úpravy nemajú vecný dopad na obsah dokumentu. 

 

4. Úprava Prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 3  –  Zoznam iných údajov 

- z dôvodu zosúladenia formuláru Zoznam iných údajov s Metodickým pokynom CKO č. 17 k číselníku 
merateľných ukazovateľov bol formulár doplnený o pole „Kód údaju“ a pole „Čas plnenia“.  

 

5. Vypustenie Prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 3 ŽoNFP –  Test podniku v ťažkostiach 

- v nadväznosti na bod 3.21 Usmernenia bola Príloha č. 3 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach 
vypustená z povinných príloh ŽoNFP a pôvodná Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti 
podniku bola prečíslovaná na Prílohu č. 3 ŽoNFP.  

 

6. Formálna úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 7 ŽoNFP – Údaje potrebné na 
vyžiadanie výpisu z registra trestov 

- v nadväznosti na bod 3.21 Usmernenia bola prečíslovaná príloha a zároveň upravená hlavička 
v texte dokumentu. 

 

7. Formálna úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej 
situácie žiadateľa 

- v nadväznosti na bod 3.21 Usmernenia bola prečíslovaná príloha a zároveň upravená hlavička 
v texte dokumentu. 

 

8. Úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy – Príloha č. 11 ŽoNFP – Podporná dokumentácia 
k oprávnenosti výdavkov 

- v nadväznosti na bod 3.28 Usmernenia boli upravené možnosti „Spôsobu stanovenia výšky 
výdavkov“ v rozbaľovacom zozname a tiež „Upozornenia“ v hárku Podrobný rozpočet projektu 
v záväznom formulári Prílohy č. 11 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov; 

- formálna úprava hárku Prieskum trhu a zosúladenie s bodom 3.28 Usmernenia; 
- v nadväznosti na bod 3.21 Usmernenia bola prečíslovaná príloha a zároveň upravená hlavička 

v texte dokumentu. 

 

9. Formálna úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 12 ŽoNFP – Doklady preukazujúce 
vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov – Čestné vyhlásenie  

- v nadväznosti na bod 3.21 Usmernenia bola prečíslovaná príloha a zároveň upravená hlavička 
v texte dokumentu. 

 

10. Úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 14 ŽoNFP - Prehľad prijatej pomoci 



- v nadväznosti na bod 1.1 Usmernenia boli vykonané formálne zmeny vo formulári Prílohy č. 14 
ŽoNFP - Prehľad prijatej pomoci; 

- v nadväznosti na bod 3.21 Usmernenia bola prečíslovaná príloha a zároveň upravená hlavička 
v texte dokumentu. 

 

11. Formálna úprava formuláru Prílohy č. 2 výzvy - Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti 
podniku 

- v nadväznosti na body 1.3 a 3.21 Usmernenia bola pôvodná Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie 
o veľkosti podniku prečíslovaná na Prílohu č. 3 ŽoNFP.  

 

12. Zmena Prílohy č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- v nadväznosti na bod 1.1 Usmernenia boli vykonané formálne zmeny v Prílohe č. 4 výzvy, časť 
Zoznam oprávnených výdavkov; 

- v nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV pre 
DOP a primerane sa upravuje  obsah Prílohy č. 4 výzvy. 

 

13. Zmena Prílohy č. 6 výzvy - Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 
rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis) 

- v nadväznosti na bod 1.1 Usmernenia  sa nahrádza pôvodná Príloha č. 6 novou Prílohou č. 6 
„Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v znení dodatku č. 1 
(schéma pomoci de minimis)“. Aktualizáciou predmetnej schémy sa okrem iného predlžuje jej 
platnosť a účinnosť do 31.12.2023. Aktualizáciou boli vykonané ďalšie formálne zmeny, ktoré sú 
podrobne uvedené v Dodatku č. 1 k schéme podpory de minimis, ktorý je zverejnený na stránke 
https://www.op-kzp.sk.  

 

Vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené formou sledovania vykonaných zmien na príslušných miestach 
webového sídla pre OP KŽP. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Zmeny vykonané týmto usmernením vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti Schémy podpory na výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, v znení dodatku č.1 sú účinné od 01.01.2021 v súlade s § 7 ods. 10 
a 11 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov. 

Všetky ostatné zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 29.01.2021. 

Zmeny vykonané týmto Usmernením nemajú negatívny dopad na uplatňovanie princípu nediskriminácie a 
transparentnosti. 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-podpory-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-schema-pomoci-de-minimis/

