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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD                                                                                                                  

Cieľom Usmernenia č. 2 k 60. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 (ďalej len „Usmernenie“) je úprava výzvy v súvislosti 
s/so: 

- novelizáciou 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“); 

- aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, v. 11 (ďalej len „Systém 
riadenia EŠIF“); 

- aktualizáciou Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, v. 2.7; 

- aktualizáciou Schémy štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla; 

- nadobudnutím 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; odstránením zrejmých nesprávností, úpravou formálnych náležitostí a 
precizáciou textu; 

- aplikačnou praxou. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona zákona o príspevku z EŠIF. 

 

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

- Výzva na predkladanie ŽoNFP 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa 

- Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

- Príloha č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

- Príloha č. 6 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla 
v znení dodatku č.1  

- Príloha č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

- Príloha č. 18 ŽoNFP - Technické a environmentálne ukazovatele 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, celý dokument: 

V rámci celého dokumentu došlo úprave formálnych náležitostí a precizácii textu, pričom tieto úpravy nemajú 

vecný dopad na obsah dokumentu (napr. prečíslovanie príloh, prečíslovanie podmienok poskytnutia 

príspevku). 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu. 



- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti: 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby elektriny a tepla bol aktualizovaný názov príslušnej schémy štátnej pomoci na aktuálny 
názov „Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení 
dodatku č.2 (ďalej len „SŠP VUKVET“)“.  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnymi názvami schém štátnej pomoci. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti: 

V nadväznosti na aktualizáciu Vzoru CKO č. 7, verzia 6  Výzva na predkladanie projektových zámerov 
/výzva/vyzvanie bola odstránená adresa poskytovateľa. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so vzorom CKO č. 7. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Financovanie projektu: 

V nadväznosti na vydanie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania došlo k úprave odkazu na predmetný dokument. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k aktualizácii v súlade so Systémom riadenia EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Časový harmonogram konania o 
žiadosti: 

V rámci časti 1. Formálne náležitosti, časť Časový harmonogram konania o žiadosti, Stanovené hodnotiace 
kolá došlo k aktualizácii poradia hodnotiacich kôl a termínu uzavretia hodnotiacich kôl.  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k aktualizácii časového harmonogramu v nadväznosti na skutkový stav a dátum vydania 
Usmernenia. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Časový harmonogram konania o 
žiadosti: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k odstráneniu možnosti predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia 
v prípade udelenia výnimky Centrálnym koordinačným orgánom. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Miesto a spôsob podania ŽoNFP: 

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF došlo k definovaniu spôsobu predloženia ŽoNFP na SO 
prioritne prostredníctvom e-schránky. SO akceptuje listinné predloženie ŽoNFP a 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).  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Kontaktné údaje poskytovateľa 
a spôsob komunikácie s poskytovateľom: 

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF došlo k definovaniu komunikácie so žiadateľom 
prostredníctvom e-schránky a z dôvodu úpravy Vzoru CKO č. 7 došlo k doplneniu informácie o informačno-
poradenských centrách. 



Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF a so vzorom CKO č. 7. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF došlo k doplneniu informácií týkajúcich sa overovania splnenia 
podmienok poskytnutia príspevku.. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach: 

V nadväznosti na aktualizáciu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.2 došlo k zosúladeniu s 
aktuálne platnou verziou. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálne platnou verziou Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach 
v znení 3.2. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 13 Podmienka, že žiadateľ je 
ekonomicky aktívny: 

V nadväznosti definíciu „subjekt verejného sektora“ došlo k úprave poznámky pod čiarou č. 27 a úprave 
v nasledovnom znení: „Podmienka sa nevzťahuje na subjekty verejného sektora a neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby.“ 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s definíciou pojmu „verejný sektor“. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, že výdavky 
projektu sú oprávnené: 

V nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k 
presunutiu podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené z kategórie 
podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu do kategórie Ďalšie podmienky 
poskytnutia príspevku. Touto úpravou došlo k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 
17 na podmienku poskytnutia príspevku č. 21 a zároveň došlo k zrušeniu kategórie podmienok poskytnutia 
príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu. V definícii novej podmienky poskytnutia príspevku č. 21 
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené došlo k zmene verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŽP na ktorú sa podmienka odkazuje, z pôvodnej verzie 2.4 a novú verziu 
2.7. Presunutím podmienky poskytnutia príspevku dochádza k prečíslovaniu relevantných podmienok 
poskytnutia príspevku. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF, so Systémom riadenia EŠIF, 
a s aktualizovanou Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 19 Podmienky splnenia kritérií 
pre výber projektov: 

Došlo k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 19 na podmienku poskytnutia príspevku 
č. 18. Za účelom zvýšenia miery transparentnosti sa rozširuje opis Podmienky splnenia kritérií pre výber 
projektu doplnený o informáciu spôsobu hodnotenia v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií, spôsobu 
aplikácie hodnotiaceho kritéria, ako aj ich bodovania. Uvedené doplnenie je informatívne a nepredstavuje 
zmenu predmetnej PPP, resp. zmenu hodnotiacich kritérií.  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 



- Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného 
spôsobu financovania: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF a Systémom riadenia EŠIF, čím došlo 
k odstráneniu podmienky poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného spôsobu financovania 
a rovnako aj samotnej kategórie podmienok poskytnutia príspevku Spôsob financovania. Odstránením 
podmienky poskytnutia príspevku č. 20 dochádza k prečíslovaniu relevantných podmienok poskytnutia 
príspevku. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIFa so Systémom riadenia EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 21 Podmienky týkajúce sa štátnej 
pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci: 

V rámci definície podmienky boli v poznámke pod čiarou, upravené údaje súvisiace so zverejnením Schémy 
štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 2. Došlo 
tiež k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 21 na podmienku poskytnutia príspevku č. 
19. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnymi názvami schém štátnej pomoci. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 22 Podmienka neporušenia 
zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 
5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP: 

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, čím dochádza k úprave 
názvu podmienky poskytnutia príspevku ako aj samotnej definície. Došlo tiež k prečíslovaniu pôvodnej  
podmienky poskytnutia príspevku č. 22 na podmienku poskytnutia príspevku č. 20. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave výzvy na základe aplikačnej praxe a v súlade so Systémom riadenia EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 26 Oprávnenosť 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 relevantnej poznámke pod čiarou k úprave Gestora horizontálneho princípu Udržateľný 
rozvoj, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Došlo tiež 
k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 26 na podmienku poskytnutia príspevku č. 25. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu definície podmienky so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 575/2001 Z. z. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie 
k výzve: 

V nadväznosti na zrušenie podmienky poskytnutia príspevku Podmienka relevantného spôsobu financovania 
došlo v tejto časti výzvy k doplneniu spôsobu financovania projektu. Doplnené znenie: 

„Spôsob financovania  

V rámci poskytnutia súčinnosti pri príprave zmluvy o NFP má žiadateľ, ktorého ŽoNFP bola schválená v 
konaní o ŽoNFP možnosť zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov financovania predfinancovanie, refundácia 
alebo kombinácia predfinancovania a refundácie v súlade s platným Systémom finančného riadenia 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové 
obdobie 2014 - 2020. Podmienky využívania spôsobu financovania upraví Zmluva o NFP.  



Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.“  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF a Systémom riadenia EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie 
k výzve: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF doplnením poznámky pod čiarou 
v súvislosti s informáciami, ktoré obsahuje zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v nasledujúcom 
znení: „Povinnosť podľa § 48 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) sa nevzťahuje na ŽoNFP predložené na základe 
výziev vyhlásených do 14. júna 2021.“ 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 5. Zmena a zrušenie výzvy: 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF sa dopĺňa časť „Zmena 
a zrušenie výzvy“ o informáciu, kedy je SO oprávnený výzvu zmeniť, ako aj o lehotu, do kedy SO umožní 
žiadateľovi vykonať zmenu ŽoNFP pri zmene výzvy. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF. 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 6. Prílohy výzvy: 

V rámci časti 6. výzvy bol upravený názov schémy štátnej pomoci z dôvodu jej aktualizácie na aktuálny názov 
„Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 
2“ a zároveň došlo k úprave názvu Prílohy č. 5 Výzvy v nadväznosti na novelizáciu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 
541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym názvom schémy štátnej pomoci a nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách . 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, celý dokument: 

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

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. 1 Identifikácia žiadateľa: 

V bunke č. 18 Platiteľ DPH došlo k doplneniu textu v nasledovnom znení: „Táto informácia nie je sama o sebe 
odôvodnením oprávnenosti DPH (keďže žiadateľ môže byť pre niektoré činnosti zdaniteľnou osobou a pre iné 
nie). Oprávnenosť DPH sa posudzuje vo vzťahu k predmetu projektu a využívaniu výsledkov projektu. 

Ak je v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty žiadateľ oprávnený na vrátenie DPH (od 
Finančnej správy SR) za účtovné doklady, ktorými deklaruje oprávnené výdavky, potom nie je DPH 
považovaná za oprávnený výdavok.“ 

V bunke č. 20 Meno a priezvisko štatutára došlo k doplneniu textu v nasledovnom znení: „Žiadateľ uvádza aj 
osoby splnomocnené na zastupovanie žiadateľa v konaní o ŽoNFP, ktoré poskytli informácie na získanie 
Výpisu z registra trestov za účelom možnosti overenia týchto osôb prostredníctvom integračnej funkcie 
ITMS2014+ (ak relevantné).“ 



Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k bližšej špecifikácii oprávnenosti DPH a k úprave v nadväznosti na aktuálne možnosti 
overenia bezúhonnosti prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. 4 Komunikácia vo veci žiadosti: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo v rámci časti Poznámka k doplneniu informácie týkajúcej sa 
komunikácie SO so žiadateľom v zmysle platnej legislatívy cez e-schránku. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 5 Identifikácia projektu: 

V bunke č. 47 časti 5. Identifikácia projektu Formulára ŽoNFP bola doplnená poznámka o oprávnených 
odvetviach hospodárstva SR na pomoc podľa Schémy štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 2 v súlade s článkom G. Rozsah pôsobnosti.  

V bunke č. 48 tej istej časti bol upravený názov schémy štátnej pomoci z dôvodu jej aktualizácie na aktuálny 
názov „Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení 
dodatku č. 2“. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnou schémou štátnej pomoci. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 5 Identifikácia projektu: 

V bunke č. 50 a 51 časti 5. Identifikácia projektu Formulára ŽoNFP došlo k precizácii textu v nadväznosti na 
schválenie Regionálnej investičnej územnej stratégie. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym stavom schválenej Regionálnej investičnej územnej stratégie. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 7.1 Popis východiskovej situácie: 

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže žiadateľa a v súlade s platným Systémom riadenia EŠIF, v 
prípade, ak je Účtovná závierka zverejnená v Registri účtovných závierok v plnom požadovanom rozsahu, 
žiadateľ nepredkladá Čestné vyhlásenie o jej zverejnení, ale túto skutočnosť spolu s hypertextovým odkazom 
jej zverejnenia v Registri účtovných závierok uvedie v doplnenej časti 7.1 ŽoNFP Popis východiskovej 
situácie. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIFa s aplikačnou praxou. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 7.1 Popis východiskovej situácie: 

Z dôvodu zjednoznačnenia informácií ohľadom predkladania dokumentácie ŽoNFP došlo k doplneniu 
informácie, že v prípade, ak žiadateľ predkladá niektorú z príloh ŽoNFP v listinnej podobe (ak z technických 
príčin nebolo možné alebo účelné, napr. z dôvodu veľkosti prílohy alebo jej problematickej konverzie do 
elektronickej podoby, ju predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+), žiadateľ v tejto časti identifikuje 
danú prílohu ŽoNFP (uvedie číslo prílohy ŽoNFP, jej názov a dokumenty, ktoré obsahuje a sú predkladané 
listinne). 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zjednoznačneniu textácie ohľadom predkladania dokumentácie ŽoNFP a poskytnutiu 
úplných informácií zo strany žiadateľa pre SO. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF a Systémom riadenia EŠIF, čím došlo k 
presunutiu podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené z kategórie 
podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu do kategórie Ďalšie podmienky 



poskytnutia príspevku. Touto úpravou došlo k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 
17 na podmienku poskytnutia príspevku č. 21. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom o príspevku z EŠIF a Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP: 

Vo väzbe na novelizáciu zákona. o príspevku z EŠIF bola v rámci tab. č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti 
o NFP vypustená podmienka poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného spôsobu financovania. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom o príspevku z EŠIF a so Systémom riadenia EŠIF, . 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP: 

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+  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. Upravuje sa názov 
podmienky poskytnutia príspevku. Došlo tiež k prečíslovaniu pôvodnej podmienky poskytnutia príspevku č. 
22 na podmienku poskytnutia príspevku č. 20. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave formulára ŽoNFP na základe aplikačnej praxe a v súlade so Systémom riadenia 
EŠIF. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP: 

V nadväznosti na úpravu spôsobu overovania a preukazovania Podmienky finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, bola odstránená príloha č. 5 ŽoNFP – 
Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa a táto naradená pôvodnou prílohou č. 17 ŽoNFP 
Vyhlásenie o veľkosti podniku. Zároveň bola prečíslovaná príloha č. 18 Technické a environmentálne 
ukazovatele na Prílohu č. 17 Technické a environmentálne ukazovatele.  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa: 

V rámci tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa boli upravené pôvodné znenia relevantných vyhlásení do 
nasledujúcich znení: 

 „nie som dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom 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.“ 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k precizácii textu. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa: 

V rámci tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa bolo upravené pôvodné znenie relevantného vyhlásenia do 
nasledujúceho znenia: 

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

Zdôvodnenie: 



Zmenou dochádza k úprave formulára ŽoNFP na základe aplikačnej praxe a  v nadväznosti na časové 
obmedzenia týkajúce sa získavania údajov o nelegálnom zamestnávaní prostredníctvom integračnej funkcie 
ITMS 2014+. 

- Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa: 

V rámci tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa bolo upravené pôvodné znenie relevantného vyhlásenia 
v súvislosti s predkladaním ŽoNFP. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave formulára ŽoNFP v súlade so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, celý dokument: 

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

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 1.2. Definície pojmov a použité skratky a pojmy: 

V nadväznosti na doručovanie ŽoNFP prioritne prostredníctvom e-schránky a v súlade so Systémom riadenia 
EŠIF,  primerane sa upravuje opis doručenia ŽoNFP a pojem „deň doručenia“ a „doručovanie“. 

Zároveň sa dopĺňa a definuje „Deň pracovného pokoja“. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 1.2. Definície pojmov a použité skratky a pojmy: 

V nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP 
bola v časti F. ku skratke Príručka k OV pre DOP zmenená verzia príručky z pôvodnej verzie 2.4 na novú 
verziu 2.7. Zároveň boli v rámci predmetnej kapitoly zavedené skratky: MŽP SR – Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky; MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky, PPP – podmienka poskytnutia príspevku; zákon o príspevku z EŠIF - 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; žiadosť o NFP alebo ŽoNFP - žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku.  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy s aktualizovanou Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP: 

V rámci informácii ohľadom podmienok vypracovania a predloženia ŽoNFP bola textácia zosúladená so 
Systémom riadenia EŠIF (doručovanie prostredníctvom e-schránky a špecifikácia podmienok doručenia 
riadne, včas a v určenej forme). 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

V rámci informácii ohľadom podmienok poskytnutia príspevku došlo k precizácii textu v súlade s aplikačnou 
praxou.  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aplikačnou praxou. 



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

Z  dôvodu zníženia administratívnej náročnosti spojenej s dožadovaním dokumentov žiadatelia, ktorými sú 
príspevková organizácia štátu, rozpočtová alebo príspevková organizácia obce alebo VÚC, združenie 
právnických osôb, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby alebo verejná vysoká 
škola, predkladajú Prílohu č. 2 ŽoNFP - Dokument preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa aj bez vyzvania 
poskytovateľa, ak nebude možné overiť splnenie PPP č. 1 prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ 
alebo verejných registrov, pri predkladaní ŽoNFP. 

Zároveň dochádza k formálnej úprave podmienok predkladania Prílohy č. 4 ŽoNFP – Účtovná závierka za 
referenčné účtovné obdobie. Žiadateľ prílohu predkladá iba v prípade, ak sa nenachádza v Registri účtovných 
závierok. 

Rovnako dochádza k formálnej úprave účelu overovania údajov v Registri účtovných závierok, 
prostredníctvom ktorého sa overuje skutočnosť, že žiadateľ je účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona 
o účtovníctve a disponuje účtovnými závierkami za minimálne dve referenčné účtovné obdobia. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úpravám z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľa a aplikačnej praxe. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení: 

V súvislosti so zavedením jednotného spôsobu overenia splnenia predmetných podmienok poskytnutia 
príspevku sa budú predmetné podmienky overovať prostredníctvom integrácie ITMS2014+ a prostredníctvom 
čestného vyhlásenia v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zjednoteniu spôsobu overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku na základe 
aplikačnej praxe. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 5 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii: 

V rámci spôsobu overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku bolo zo znenia odstránené overovanie 
prostredníctvom Obchodného vestníka. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach: 

V nadväznosti na aktualizáciu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.2 došlo k zosúladeniu s 
aktuálne platnou verziou. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálne platnou verziou Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach 
v znení 3.2. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 9 Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF bude splnenie podmienky poskytnutia príspevku preukazované a 
overené len na základe čestného vyhlásenia, čím zároveň dochádza k vypusteniu pôvodnej Prílohy č. 5 
ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa. Pôvodná príloha č. 5 ŽoNFP bola 
nahradená prílohou č. 17 ŽoNFP Vyhlásenie o veľkosti podniku, čím zároveň dochádza k prečíslovaniu 
Prílohy č. 18 ŽoNFP Technické a environmentálne ukazovatele na Prílohu č. 17 ŽoNFP Technické 
a environmentálne ukazovatele. 



Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 13 Podmienka, že žiadateľ je ekonomicky aktívny: 

V nadväznosti definíciu „subjekt verejného sektora“ došlo k úprave poznámky pod čiarou č. 19 a úprave 
v nasledovnom znení: „PPP sa nevzťahuje na subjekty verejného sektora.  a neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby.“ 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s definíciou pojmu „verejný sektor“. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené: 

V nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, došlo k 
presunutiu podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené z kategórie 
podmienok poskytnutia príspevku Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu do kategórie Ďalšie podmienky 
poskytnutia príspevku. Touto úpravou došlo k prečíslovaniu pôvodnej  podmienky poskytnutia príspevku č. 
17 na podmienku poskytnutia príspevku č. 21. Presunutím podmienky poskytnutia príspevku dochádza k 
prečíslovaniu relevantných podmienok poskytnutia príspevku. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom o príspevku z EŠIF a Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 19 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov: 

V rámci procesu overenia hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu bola doplnená možnosť 
preukázania hospodárnosti výdavkov víťazná cenová ponuka úspešného uchádzača z procesu 
VO/obstarávania alebo návrh zmluvy a upravená terminológia v súvislosti s ukončeným verejným 
obstarávaním a v súlade s riadiacou dokumentáciou odstránená možnosť preukázania hospodárnosti 
výdavkov percentuálnym limitom. Zároveň došlo k zmene verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŽP, na ktorú sa podmienka odkazuje, z pôvodnej verzie 2.4 na novú 
verziu 2.7 a precizácii textu. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave Príručky pre žiadateľa na základe aplikačnej praxe a v nadväznosti na 
aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného spôsobu financovania: 

Vo väzbe novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF bola v rámci kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku 
vypustená podmienka poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka relevantného spôsobu financovania. 
Odstránením podmienky poskytnutia príspevku č. 20 dochádza k prečíslovaniu relevantných podmienok 
poskytnutia príspevku. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu podmienok poskytnutia príspevku so zákonom o príspevku z EŠIF.  

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 22 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP: 

Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ sa 
skracuje obdobie, počas ktorého nesmie dôjsť k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania z 5 rokov na 
4 roky predchádzajúce predloženiu ŽoNFP a dochádza k úprave názvu podmienky poskytnutia príspevku ako 



aj samotnej definície. Došlo tiež k prečíslovaniu pôvodnej podmienky poskytnutia príspevku č. 22 na 
podmienku poskytnutia príspevku č. 20. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave výzvy na základe aplikačnej praxe a v súlade so Systémom riadenia EŠIF. 

- Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, úprava spôsobu predloženia Prílohy 
č. 2 ŽoNFP - Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa:  

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma bolo vybraným žiadateľom, ktorými sú  
príspevková organizácia štátu, rozpočtová alebo príspevková obce alebo VÚC, združenie právnických osôb, 
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby alebo verejná vysoká škola, umožnené 
predkladať Prílohu č. 2 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. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úpravám z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľa a aplikačnej praxe. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 4 ŽoNFP - Účtovná závierka: 

V súvislosti s aktualizáciou platného Systému riadenia EŠIF, na základe aplikačnej praxe a z dôvodu zníženia 
administratívnej záťaže bol upravený postup a podmienky predkladania Prílohy č. 2 ŽoNFP - Účtovná 
závierka, ktorým sa upravuje povinnosť predkladania účtovných závierok, iba ak sa nenachádzajú v registri 
účtovných závierok a zároveň došlo k precizácii textu v rámci opisu prílohy. Z dôvodu zníženia 
administratívnej záťaže žiadateľa a v súlade s platným Systémom riadenia EŠIF, v prípade, ak je Účtovná 
závierka zverejnená v Registri účtovných závierok v plnom požadovanom rozsahu, žiadateľ nepredkladá 
Čestné vyhlásenie o jej zverejnení, ale túto skutočnosť spolu s hypertextovým odkazom jej zverejnenia v 
Registri účtovných závierok uvedie v časti 7.1 ŽoNFP Popis východiskovej situácie. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu postupov s platným Systémom riadenia EŠIF, k úprave na základe 
aplikačnej praxe a k zníženiu administratívnej záťaže a precizácii textu. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 6 ŽoNFP - Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie: 

V súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja, §7, ods. Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, ods. 8 časti došlo v časti Hraničný 
termín preukázania splnenia k úprave v nasledovnom znení: „Uznesenie o schválení programu rozvoja a 
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie musí byť prijaté pred predložením ŽoNFP, výpis z uznesenia 
však môže byť vyhotovený aj po termíne predloženia ŽoNFP, avšak najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich 
náležitostí ŽoNFP v rámci administratívneho overovania.“ 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov: 

V rámci predmetnej prílohy bola upravená časová relevancia predkladaných dokumentov z 3 na 6 mesiacov 
a upravený text do nasledovných znení: 

 „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.“ 

 „Znalecký resp. odborný posudok nesmie byť starší ako 6 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP (resp. 
ku dňu jeho predloženia SO na overenie).“  



 „Podrobný rozpočet stavebných prác vo forme výkaz výmer nesmie byť starší ako 6 mesiacov ku dňu 
predloženia ŽoNFP.“  

Taktiež boli doplnené možnosti získania cenových ponúk (vrátane relevantných poznámok pod čiarou), a to: 

 „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).“  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave Príručky pre žiadateľa na základe aplikačnej praxe a v súlade s Príručkou k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov: 

V rámci opisu požadovaných náležitosti v súvislosti s Prílohou bol v rámci časti 1.3 Stanovenie výšky 
výdavkov na predmet projektu na základe vykonaného verejného obstarávania upravený text na znenie, ktoré 
umožňuje aj predloženie víťaznej cenovej ponuky za predpokladu, že uzavretie zmluvy s víťazným 
uchádzačom nie je, v zmysle ZVO resp. relevantnej príručky k VO, povinné (vrátane relevantných poznámok 
pod čiarou). Tiež sa dopĺňa možnosť predloženia zmluvy vo fáze návrhu. Upravené znenie: „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. 

Žiadateľ k ŽoNFP nepredkladá kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu.“ 

Touto zmenou boli zároveň upravené možnosti „Spôsobu stanovenia výšky výdavkov“ v rozbaľovacom 
zozname hárku Podrobný rozpočet projektu a Číselníky a tiež „Upozornenia“ v hárku Podrobný rozpočet 
projektu, v Prílohe č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave Príručky pre žiadateľa na základe aplikačnej praxe a v súlade s Príručkou k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 10 ŽoNFP – Energetický audit: 

V relevantnej poznámke pod čiarou bola upravená definícia oprávnenej osoby na vydanie Prílohy č. 10, podľa 
ktorej ju vydáva  odborne spôsobilá osoba podľa § 13 ods. 1 alebo ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. Zároveň 
dochádza k úprave textu „Vydáva: Energetický audítor“ na aktuálne: „Vypracováva: Energetický audítor“. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k úprave Príručky pre žiadateľa z dôvodu precizácie textu a k zosúladeniu informácie 
o vypracovaní dokumentu so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení   
niektorých zákonov.  

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 12 ŽoNFP – Projektová dokumentácia: 



V rámci minimálnych požiadaviek na dokumenty, ktoré musia byť súčasťou projektovej dokumentácie bola 
odstránená požiadavka na „rozpočet projektu autorizovaný zhotoviteľom (oprávnenou osobou) 
v editovateľnom formáte cez ITMS2014+“. Zároveň boli upravené požiadavky na predkladanie prílohy 
v spojitosti s vykonanou zmenou. Z dôvodu vylúčenia pochybností pri predkladaní prílohy boli špecifikované 
požiadavky na autorizáciu prílohy zo strany zhotoviteľa (oprávnenej osoby) a tiež požiadavky na overenie zo 
strany povoľujúceho orgánu. Došlo k doplneniu relevantnej poznámky pod čiarou, ktorá upresňuje podmienky, 
kedy je povoľujúci orgán povinný vydať overenú dokumentáciu. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu aj v nadväznosti na skutočnosť, že 
rozpočet projektu podľa výkazu výmer je predmetom (ak relevantné) Prílohy č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k 
oprávnenosti výdavkov a tiež vzhľadom na skutočnosť, že k povoľovaciemu konaniu nie je nevyhnutné 
predkladať nacenený výkaz výmer, a to v zmysle Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. Zmenou tiež dochádza k precizácii textu vo vzťahu k požiadavkám na 
predkladanie prílohy. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 13 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu: 

Z dôvodu vylúčenia pochybností pri predkladaní prílohy boli špecifikované požiadavky na spôsob predloženia 
prílohy formou skenu podpísaného originálu oprávnenou osobou. Tiež došlo k doplneniu relevantnej 
poznámky pod čiarou, ktorá špecifikuje spôsoby podpisovania dokumentov predkladaných v listinnej alebo 
elektronickej forme. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k precizácii textu vo vzťahu k požiadavkám na predkladanie prílohy. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 15 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti 
posudzovania vplyvov na ŽP: 

V rámci predmetnej prílohy bol špecifikovaný spôsob predloženia prílohy poznámkou pod čiarou vysvetľujúcu 
pojem „podpísaný“. 

Zdôvodnenie:  

Zmenou dochádza k zosúladeniu s riadiacou dokumentáciou a v nadväznosti na aplikačnú prax. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 16 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a 
projektov na územia sústavy NATURA 2000: 

V rámci predmetnej prílohy bol špecifikovaný spôsob predloženia prílohy poznámkou pod čiarou vysvetľujúcu 
pojem „podpísaný“. 

Súčasne bola upravená textácia v súvislosti s úpravou zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Zdôvodnenie:  

Zmenou dochádza k zosúladeniu s riadiacou dokumentáciou a v nadväznosti na aplikačnú prax. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, 
Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF, ktorým sa splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 9 Podmienka 
finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu bude preukazovať a overovať len na základe čestného 
vyhlásenia, dochádza k vypusteniu pôvodnej Prílohy č. 5 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce finančnú 
spôsobilosť žiadateľa. Pôvodná príloha č. 5 ŽoNFP bola nahradená prílohou č. 17 ŽoNFP Vyhlásenie 
o veľkosti podniku, čím zároveň dochádza k prečíslovaniu Prílohy č. 18 ŽoNFP Technické a environmentálne 
ukazovatele na Prílohu č. 17 ŽoNFP Technické a environmentálne ukazovatele. 

Zdôvodnenie: 



Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP: 

V nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo 
k precizácii textu v súvislosti so schvaľovacím procesom ŽoNFP.  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF a so Systémom riadenia EŠIF. 

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

V nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo 
k precizácii textu v súvislosti s predkladaním ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej SO. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF a so Systémom riadenia EŠIF. 

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

V nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, došlo 
k odstráneniu pôvodnej poznámky pod čiarou: „Žiadateľ je na doplnenie 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).“ a zároveň 
k možnosti overovania PP prostredníctvom integrácie ITMS2014+ a údajov z verejných registrov. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom o príspevku z EŠIF a so Systémom riadenia EŠIF, . 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 4.2.3 Vydávanie rozhodnutí: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k špecifikácii náležitostí vydávaných rozhodnutí o ŽoNFP. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Úprava časti 4.4.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok) 

Z dôvodu duplicity došlo k formálnej úprave opisu postupu v prípade vydania rozhodnutia o zastavení 
odvolacieho konania, ktorý je detailne opísaný v závere predmetnej časti.  

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti. 

- Úprava časti 6.1 Zverejňovanie výsledkov schvaľovania ŽoNFP: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF dochádza k definovaniu zverejňovania dokumentov pre každé 
hodnotiace kolo výzvy v rámci verejnej časti ITMS2014+. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

- Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 5 Zmluva o poskytnutí NFP: 

V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k úprave textácie podpisovania zmluvy. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF 

- Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, kap. 1 Zoznam oprávnených 
výdavkov: 



V kap. 1 Zoznam oprávnených výdavkov došlo k zmene verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŽP, na ktorú sa dokument odkazuje, z pôvodnej verzie 2.4 a novú verziu 
2.7. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu dokumentu s aktualizovanou Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7. 

- Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, kap. 1 Zoznam oprávnených 
výdavkov: 

V kap. 1 Zoznam oprávnených výdavkov bol upravený názov schémy štátnej pomoci z dôvodu jej aktualizácie 
na aktuálny názvov „Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla 
v znení dodatku č. 2 (ďalej len „SŠP VUKVET“)“. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym názvom schémy štátnej pomoci. 

- Príloha č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
sa pôvodná Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 2015/1929 nahrádza 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 výzvy nie sú zaznamenané formou sledovania zmien. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046. 

- Príloha č. 6 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny 
a tepla v znení dodatku č.1: 

Z dôvodu aktualizácie schémy štátnej pomoci sa nahrádza pôvodná Príloha č. 6 novou Prílohou č. 6 „Schéma 
štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 2“. 
Aktualizáciou dochádza najmä k zmene konca platnosti a účinnosti schémy štátnej pomoci, ktorým je po 
novom dátum „31. december 2023“. Aktualizáciou boli vykonané ďalšie vecné a formálne zmeny, ktoré sú 
podrobne uvedené v Dodatku č. 2 k schéme štátnej pomoci, ktorý je zverejnený na stránke https://www.op-
kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-statnej-pomoci-na-podporu-vysokoucinnej-kombinovanej-vyroby-elektriny-
a-tepla/. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k posunu konca účinnosti schémy štátnej pomoci a k ďalším vecným a formálnym úpravám 
v zmysle Dodatku č. 2 schémy štátnej pomoci. 

- Príloha č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov:  

V nadväznosti na zmeny vykonané v Prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia 
povinných príloh formulára ŽoNFP, Príloha č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, v súvislosti 
so stanovením výšky výdavkov na základe vykonaného verejného obstarávania, boli upravené možnosti 
„Spôsobu stanovenia výšky výdavkov“ v rozbaľovacom zozname hárkoch Kontrafaktuálny rozpočet, 
Rozpočet projektu a Číselníky a tiež „Upozornenia“ v hárku Rozpočet projektu, v Prílohe č. 8 ŽoNFP – 
Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. Rovnako dochádza k úprave v rozbaľovacom menu v časti „Spôsob 
vykonania“ v hárku Prieskum trhu – projekt a Prieskum trhu – kontrafaktuálny. 

Zdôvodnenie: 



Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a k precizácii textu aj v nadväznosti na pokyny 
uvedené v Prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára 
ŽoNFP, Príloha č. 8 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. 

- Príloha č. 17 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku:  

V nadväznosti na úpravu spôsobu overovania a preukazovania Podmienky finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu na základe čestného vyhlásenia žiadateľa, bola odstránená príloha č. 5 ŽoNFP – 
Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa a táto naradená pôvodnou prílohou č. 17 ŽoNFP 
Vyhlásenie o veľkosti podniku, ktorá sa stáva prílohou č. 5 ŽoNFP. V hlavičke dokumentu bolo upravené 
číslovanie prílohy. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.  

- Príloha č. 18 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele:  

V rámci hárku Techn. a envirom. ukazovatele boli vykonané formálne úpravy. V nadväznosti na úpravu 
spôsobu overovania a preukazovania Podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu na 
základe čestného vyhlásenia žiadateľa, bola odstránená príloha č. 5 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce 
finančnú spôsobilosť žiadateľa a táto naradená pôvodnou prílohou č. 17 ŽoNFP Vyhlásenie o veľkosti 
podniku, ktorá sa stáva prílohou č. 5 ŽoNFP, čím zároveň dochádza k prečíslovaniu Prílohy č. 18 ŽoNFP na 
Prílohu č. 17 ŽoNFP. 

Zdôvodnenie: 

Zmenou dochádza k odstráneniu zrejmej nesprávnosti a zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF. 

 

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 (s výnimkou zmien v rámci formulárov prílohy č. 8 ŽoNFP, ktoré 
vzhľadom na formát prílohy, nie je možné zaznamenať funkciou sledovania zmien v prostredí MS Excel). 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Zmeny vykonané týmto usmernením vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti Schémy na podporu 
vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, v znení dodatku č. 2 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 31.07.2020. 

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi po 31.07.2020 a zároveň pred vydaním Usmernenia a zmeny 
vykonané Usmernením majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so 
zmenami vykonanými Usmernením. Poskytovateľ nebude vyzývať na úpravu ŽoNFP tých žiadateľov, ktorí síce 
predložili neaktualizované dokumenty (prílohy), ale z vecnej a obsahovej stránky je možné jednoznačne overiť ich 
úplnosť (relevantné vo vzťahu k dokumentom (prílohám), pri ktorých boli Usmernením vykonané iba formálne 
úpravy). 

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

 


