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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „usmernenie“) je najmä: 

1. zmena opisu podmienky, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu 
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja 
v nadväznosti na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu; 

2. aktualizácia opisu podmienky oprávnenosti z hľadiska VO na hlavnú aktivitu projektu; 

3. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy. 

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení 58. výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na mechanicko-
biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (ďalej len „výzva“) 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 (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 

2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných povinných príloh ŽoNFP, 

3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Aktualizácia opisu podmienky oprávnenosti z hľadiska VO na hlavnú aktivitu projektu 

V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) sa primerane upravuje opis podmienky oprávnenosti z hľadiska 
VO na hlavnú aktivitu.  

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP 

2.1. Úprava inštrukcií na vyplnenie vybraných častí formulára ŽoNFP a odstránenie formálnych nedostatkov 

V nadväznosti na novelu zákona o VO sa upravujú inštrukcie na vyplnenie tabuľky č. 12 formulára ŽoNFP. 
Zároveň dochádza k úprave inštrukcií v ďalších častiach formulára ŽoNFP s cieľom predchádzania 
nedostatkom. 

2.2. Úprava tabuľky č. 15 vo vzťahu k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) 

V tabuľke č. 15 boli upravené čestné vyhlásenia na preukázanie splnenia PPP č. 1 a 22. 

2.3. Úprava záväzného formulára podrobného rozpočtu projektu 

V Podrobnom rozpočte projektu (prvý hárok) záväzného formulára prílohy č. 4 ŽoNFP vykonané formálno-
štylistické sa spresnenia inštrukcií pre vyplnenie formulára.  
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3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Zmena spôsobu preukázania splnenia podmienky Právna forma 

V opise podmienky v Príručke pre žiadateľa sa (v nadväznosti na úpravu čestných vyhlásení vo formulári 
ŽoNFP) upravuje inštrukcia na preukázanie splnenia tejto PPP v závislosti od právnej formy žiadateľa.  

3.2. Úprava opisu podmienky, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú 
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore 
regionálneho rozvoja 

V nadväznosti na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu k predmetnej PPP bol upravený jej opis 
v Príručke pre žiadateľa v tom zmysle, že ku dňu predloženia ŽoNFP musí byť obecným zastupiteľstvom 
schválený program rozvoja obce, pričom obdobie, na ktoré bol program prijatý, nevstupuje do posudzovania 
splnenia tejto PPP. Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP predložené po 15. decembri 2021. 

3.3. Úprava informácie o vyhodnotení hodnotiaceho kritéria 4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov 
projektu  

V nadväznosti na schválenú zmenu Príručky pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
Operačného programu  Kvalita životného prostredia, ktorá bola vykonaná za účelom eliminácie neschvaľovania 
ŽoNFP z dôvodu absencie preukázania hospodárnosti niektorého z výdavkov projektu sa mení spôsob 
vyhodnotenia tohto kritéria. To znamená, že v prípade, že žiadateľ ani po výzve na doplnenia ŽoNFP v rámci 
odborného hodnotenia nepreukáže hospodárnosť výdavku, t.j. nedoloží prieskum trhu alebo iný doklad, na 
základe ktorého bola stanovená výška výdavku v súlade s princípom hospodárnosti, RO dotknutý výdavok 
neuzná za oprávnený.  Uvedená zmena sa vzťahuje na ŽoNFP, ktorých odborné hodnotenie nebolo ukončené 
k 4. aprílu 2022. Uvedená zmena nemá vplyv sa spôsob prípravy a predloženia ŽoNFP žiadateľom. 

3.4. Zmena podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

V nadväznosti na bod 1.1 usmernenia sa v kapitole 3 primerane upravuje opis dotknutej PPP.  

3.5. Spresnenie inštrukcie k vypracovaniu prílohy č. 12 ŽoNFP – Finančná analýza 

S cieľom predchádzania nedostatkom a v nadväznosti na často kladené otázky žiadateľov v rámci tejto výzvy 
sa dopĺňa inštrukcia k vypracovaniu prílohy č. 12 ŽoNFP. Uvedená úprava nie je zmenou podmienky ani 
samotnej prílohy ŽoNFP.  

 

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 formou sledovania zmien. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 12. mája 2022. 

Zmeny vyplývajúce z usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 19. apríli 2022, ak nie je v usmernení 
uvedené inak.  

V prípade ŽoNFP predložených po 19. apríli 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. 


