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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „výzva“) je najmä: 

1. zmena termínu uzavretia hodnotiacich kôl, 

2. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na 
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“), 

3. úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) vo výzve a spôsobu preukazovania ich 
splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže 
pre žiadateľov;   

4. doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku (Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt) v nadväznosti na aktualizáciu 
Systému riadenia;  

5. aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov, 

6. aktualizácia prílohy č. 6 výzvy Rozšírenie a stav biotopov a druhov európskeho významu a stanovenie cieľov 
ich ochrany v rámci území európskeho významu; 

7. 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 výzvu 
v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva; 

2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh ŽoNFP; 

3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa; 

4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov; 

5. príloha č. 6 výzvy – Rozšírenie a stav biotopov a druhov európskeho významu a stanovenie cieľov ich ochrany 
v rámci území európskeho významu. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny vo výzve 

1.1. Zmena termínu uzavretia 6. a nasledujúcich hodnotiacich kôl  

Termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho, t.j. šiesteho hodnotiaceho kola sa presúva z 15. júla 2020 
na 1. jún 2020, a teda sa primeranie posúvajú aj termíny uzavretia nasledujúcich hodnotiacich kôl (v intervale 
3 mesiacov od termínu uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola). V tabuľke harmonogram 
hodnotiacich kôl sa informácia o termíne uzavretia prvého až tretieho hodnotiaceho kola nahrádza šiestym až 
ôsmim hodnotiacim kolom. 

1.2. Zmena podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3, 4, 8, 9 a 10 

S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP z dôvodu malých nedoplatkov žiadateľa, resp. partnera na daniach 
(PPP č. 2 – Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom 
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a ekvivalentná PPP č. 8 vo vzťahu k partnerovi), zdravotnom poistení (PPP č. 3 – Podmienka nebyť dlžníkom 
na zdravotnom poistení a ekvivalentná PPP č. 9 vo vzťahu k partnerovi) alebo sociálnom poistení (PPP č. 4 – 
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení a ekvivalentná PPP č. 10 vo vzťahu k partnerovi), sa 
Usmernením zavádza akceptovateľná výška nedoplatkov, identifikácia ktorých nepovedie k nesplneniu 
príslušných PPP. 

1.3. Doplnenie nových podmienok poskytnutia príspevku č. 6 a 18 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia sa dopĺňa nová PPP č. 6 a 18 Podmienka, že žiadateľ, resp. 
partner nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt. 
Podmienky po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú.  

1.4. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 2.4 bola v poznámke pod čiarou 
vzťahujúcej sa k opisu podmienky poskytnutia č. 23 aktualizovaná verzia uplatniteľnej Príručky pre oprávnenosť 
výdavkov z verzie 2.1 na verziu 2.4.  

1.5. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 28 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola zmenená podmienka neporušenia zákazu nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnávania na podmienku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny.  

1.6. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 30 

S cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru pre žiadateľov na dôkladnú prípravu verejného 
obstarávania sa mení termín, do ktorého je žiadateľ povinný (v zmysle opisu PPP Oprávnenosť z hľadiska VO 
na hlavné aktivity projektu) mať vyhlásené verejné obstarávania na všetky zákazky hlavných aktivít projektu, 
a to zo dňa predloženia ŽoNFP na deň doplnenia ŽoNFP v rámci administratívneho overovania ŽoNFP.  

 

2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh 
ŽoNFP 

2.1. Doplnenie inštrukcie k tabuľkám 1 a 2 v rámci záväzného formulára ŽoNFP  

Z dôvodu umožnenia overovania podmienky bezúhonnosti fyzickej osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa 
(PPP č. 5 a 16) prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+, bola doplnená inštrukcia pre žiadateľa na 
doplnenie osoby splnomocnenej konať v mene žiadateľa do štatutárneho orgánu žiadateľa v evidencii ITMS 
2014+. Uvedené nie je zmenou žiadnej z PPP, doplnenie inštrukcie dáva žiadateľovi návod, ako pri splnení 
určitých podmienok nemusí preukazovať bezúhonnosť fyzickej osoby v zmysle PPP č. 5 a 16 bez potreby 
predloženia výpisu z registra trestov aj v prípade osoby, ktorá nie je členom štatutárneho orgánu žiadateľa.  

2.2. Doplnenie inštrukcie k tabuľke 12 v rámci záväzného formulára ŽoNFP  

Z dôvodu predcházdania nedostatkov sa rozširuje inštrukcia vzťahujúca sa k tabuľke 12 ŽoNFP o jednotlivé 
prípady (typy zákaziek, resp. stavy VO), ktoré sa do tabuľky uvádzajú. 

2.3. Rozšírenie spôsobov určenia výšku oprávneného výdavku 

V nadväznosti na aktualizáciu uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov bola v tabuľke 12 v rámci 
záväzného formulára doplnená inštrukcia na určenie výšky hodnoty zákazky v prípade, ak bol výber úspešného 
uchádzača v procese VO ukončený, avšak zmluva s úspešným uchádzačom nebola uzavretá. Zároveň boli 
doplnené inštrukcie aj pre prípady zákaziek, na ktoré sa VO nevzťahuje.  
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2.4. Zmeny v zozname povinných príloh ŽoNFP a čestnom vyhlásení žiadateľa 

V nadväznosti na zmeny vyplývajúce z bodu 1.2 Usmernenia sa primeraným spôsobom upravujú názvy 
podmienok poskytnutia príspevku a k ním prislúchajúce prílohy ŽoNFP uvádzané v tabuľke č. 14 formulára 
ŽoNFP, zároveň sa v tabuľke č. 15 formulára ŽoPr upravujú znenia vyhlásení vzťahujúcich sa na žiadateľa.  

2.5. Zmena formulára prílohy č. 3 ŽoNFP 

Vo formulári prílohy č. 3 ŽoNFP - Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov sa za účelom zjednodušenia 
vypúšťa odkaz na žiadateľa a ponecháva sa len identifikácia fyzickej osoby, ktorá údaje poskytuje, bez ohľadu 
nato, či sa vzťahuje k žiadateľovi alebo partnerovi a akú pozíciu zastáva.  

2.6. Zmena formulára prílohy č. 4 ŽoNFP 

V nadväznosti na body 1.2 a 1.5 Usmernenia sa primerane upravuje formulár prílohy č. 4 ŽoNFP – Súhrnné 
čestné vyhlásenie partnera žiadateľa.  

2.7. Zmena záväzných formulárov prílohy č. 9 ŽoNFP  

V nadväznosti na aktualizáciu uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov sa primerane upravuje 
formulár Podrobného rozpočtu (časť realizovaná žiadateľom i partnerom), kde sa upravujú spôsoby stanovenia 
výšky výdavku a k tomu prislúchajúce inštrukcie, zároveň sa upravuje formulár prieskumu trhu (z dôvodu 
potreby technických úprav a doplnenia inštrukcií).  

 

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Úprava podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3, 4, 8, 9 a 10 

V nadväznosti na bod 1.2 tohto usmernenia sa primerane upravuje opis PPP č. 2, 3, 4, 8, 9 a 10 a prílohy 
ŽoNFP č. 4.  

3.2. Doplnenie nových podmienok poskytnutia príspevku č. 6 a 18 

V nadväznosti na bod 1.3 Usmernenia sa dopĺňajú nová PPP č. 6 - Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný 
v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt a PPP č. 18 - 
Podmienka, že partner nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená 
osoba alebo subjekt. Podmienky po nich nasledujúce sa primerane prečíslujú.  

3.3. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia bola (najmä) v PPP č. 23 - Podmienka, že výdavky projektu sú 
oprávnené, aktualizovaná uplatniteľná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov z verzie 2.1 na verziu 2.4. 
Zároveň bol primeraným spôsobom upravený opis prílohy č. 9 ŽoNFP.  

3.4. Doplnenie informácií k podmienke poskytnutia príspevku č. 18 

S cieľom zvýšenia transparentnosti boli v rámci PPP č. 25 – Podmienka splnenia kritérií pre výber projektu 
doplnené informácie o uplatňovaných všeobecných usmerňujúcich zásad a osobitných zásad definovaných 
v rámci OP v tejto výzve. Uvedené doplnenie je formálneho charakteru a nie je zmenou podmienky poskytnutia 
príspevku.  

3.5. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 28 

V nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia sa primerane upravuje názov (z podmienky neporušenia zákazu 
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na podmienku neporušenia zákazu nelegálneho 
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny) a opis PPP.  
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3.6. Zmena podmienky poskytnutie príspevku č. 30  

V nadväznosti na bod 1.6 Usmernenia sa primerane upravuje opis PPP č. 30 - Oprávnenosť z hľadiska VO na 
hlavné aktivity projektu.  

3.7. Úprava kapitoly 4.2.1 Odborné hodnotenie ŽoNFP´ 

Pre jednoznačnosť bola doplnená informácia o lehote uplatňovanej pri využití možnosti doplnenia chýbajúcich 
informácií v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP. Uvedená zmena je formálneho charakteru a nemá vplyv 
na vypracovanie a predkladanie ŽoNFP žiadateľmi. 

3.8. Úprava kapitoly 4.2.2 Výber ŽoNFP´ 

Pre jednoznačnosť bol spresnený opis uplatňovaných doplňujúcich a rozlišovacích kritérií v kontexte tejto 
výzvy. Uvedená zmena je formálneho charakteru a nemá vplyv na vypracovanie a predkladanie ŽoNFP 
žiadateľmi. 

3.9. Doplnenie postupov pri uzatváraní zmluvy o NFP v kapitole 5 

Kapitola 5. Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP sa formálne rozčlenila na niekoľko podkapitol s podrobnejšie 
rozpracovaným postupom sprostredkovateľského orgánu pri overovaní podmienok pre uzavretie zmluvy 
o poskytnutí NFP a samotnom uzatváraní zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň bolo doplnené upozornenie 
s informáciou o možnosti uplatnenia záložného práva na krytie budúcej možnej pohľadávky zo zmluvy 
o poskytnutí NFP. Uvedená zmena je formálneho charakteru a nemá vplyv na vypracovanie 
a predkladanie ŽoNFP žiadateľmi. 

 

4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov: 

V nadväznosti na bod 1.7 tohto usmernenia bola upravená uplatniteľná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov 
pre dopytovo orientované projekty OP KŽP z verzie 2.1 na verziu 2.4.  

 

5. Zmeny prílohy č. 6 výzvy – Rozšírenie a stav biotopov a druhov európskeho významu a stanovenie cieľov 
ich ochrany v rámci území európskeho významu 

V prílohe č. 6 výzvy bol aktualizovaný stav a prioritizácia potreby podpory biotopov a druhov, na základe ktorej sú 
uplatňované vybrané hodnotiace a výberové kritériá. Zároveň bol doplnený osobitný hárok zameraný na druhy 
vtákov.  

 
Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný rozsah úprav 
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto usmernením, 
a to aj vo forme sledovania zmien. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sa vzťahujú na ZoNFP predložené) po 15. apríli 2020. 


