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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Usmernením č. 3 k 31. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„Usmernenie“) Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP (ďalej aj „SO“) v súlade s ustanovením            

§ 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 (ďalej len ,,zákon o príspevku 

z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 

príspevku. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto Usmernením sa mení: 

 Výzva v znení Usmernenia č.2; 

 Prílohy k výzve: 

- Príloha č.1 - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.2; 

- Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa, verzia 3.0, v znení Usmernenia č.2; 

- Príloha č.3 - Zoznam MU a relevancia k HP pre OP KŽP;  

 Prílohy k Príručke pre žiadateľa, verzia 3.0, v znení Usmernenia č.2; 

- Príloha č.1 - Záväzné formuláre ŽoNFP v znení Usmernenia č.2; 

- Príloha č.2 - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa v znení Usmernenia č.2;  

- Príloha č.3 - Práca s výzvou a dokumentmi k výzve v znení Usmernenia č.1;   

V rámci záväzných formulárov (Príloha č. 1) sa mení:  

o Príloha č.2a - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa v znení; 

o Príloha č.2b - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa; 

o Príloha č.7 - Údaje na vyžiadanie z registra trestov v znení Usmernenia č.2; 

o Príloha č.8 - Podporná dokumentácia. 

 



 
 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

1. Zmena výzvy 

- úprava textu z formálneho hľadiska. Úprava textov, prečíslovanie podmienok 

poskytnutia príspevku, zosúladenie poradia podmienok a k nim priradených poznámok 

pod čiarou v celom dokumente; 

- aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 

2.4 s účinnosťou od 13.12.2019 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- úprava textu pod čiarou v kapitole 1.4 Financovanie projektu týkajúca sa 

oprávnených foriem žiadateľa/partnera žiadateľa v zmysle Stratégie financovania 

EŠIF. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa/partnera žiadateľa;  

- zmena uzavretia termínov hodnotiacich kôl v kapitole 1.5 Časový harmonogram 

konania žiadosti o NFP. Ide o skrátenie termínu hodnotiaceho kola pre túto výzvu 

z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia 

COVID-19. Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa; 

- spresnenie postupu krokov v kapitole 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,  týkajúca 

sa podávania ŽoNFP z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia 

šírenia ochorenia COVID-19. Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa;  

- spresnenie kontaktov podávajúcich informácie o výzve v kapitole 1.7  Kontaktné 

údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom, z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. 

Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa;    

- rožšírenie oprávnených foriem žiadateľa v kapitole 2. Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 1, z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. 

Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 5, z dôvodu uvedenia výnimky, na ktoré 

subjekty sa predmetná podmienka nevzťahuje. Ide o spresnenie informácie                      

pre žiadateľa; 

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 8, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie 

ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide o poskytnutie informácie             

pre žiadateľa;  

- doplnenie novej podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 12, v súvislosti s aktualizáciou 

Systému riadenia EŠIF, verzia 9; Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- rožšírenie oprávnených foriem žiadateľa v kapitole 2. Kategória podmienok 

poskytnutia príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 13,                 
z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia 

COVID-19;  

http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 17, z dôvodu uvedenia výnimky, na ktoré 

subjekty sa predmetná podmienka nevzťahuje. Ide o spresnenie informácie                       

pre partnera žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 20, z dôvodu vyhlásenia 

mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

- doplnenie novej podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 24, v súvislosti 

s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie informácie                   

pre partnera žiadateľa; 

- úprava textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť aktivít realizicácie projektu, Podmienka č. 25, z dôvodu vyhlásenia 

mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide 

o poskytnutie informácie pre žiadateľa;  

- Zlúčenie podmienok v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Kritéria pre vyber podmienok, Podmienka č. 28 a 29. sa zlúčili, z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. 

Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Spôsob 

financovania projektu, Podmienka č. 30, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie 

ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide o spresnenie informácie               

pre žiadateľa;   

- úprava textu v názve podmienky a doplnenie textu v kapitole 2. Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

Podmienka č. 31, z dôvodu vydania Systému riadenia EŠIF verzia 9. Ide o spresnenie 

informácie pre žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie 

podmienky poskytnutia príspevku, Podmienka č. 34. Ide o spresnenie informácie 

pre žiadateľa;  

- odstránenie podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, pôvodná Podmienka č. 34 - 

zabezpečenie financovania optimalizácie systémov, služieb a posilnenie 

intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej                     

a regionálnej úrovni, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia 

šírenia ochorenia COVID-19. Ide o poskytnutie informácie pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie 

podmienky poskytnutia príspevku, Podmienka č. 35, z dôvodu vyhlásenia 

mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa;   

- doplnenie textu v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie 

podmienky poskytnutia príspevku, Podmienka č. 36, z dôvodu vyhlásenia 



 
 

 

 

mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa;   

 

2. Zmena Prílohy č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP  

- úprava formuláru, úprava niektorých podmienok v zozname podmienok. Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa/partnera žiadateľa. 

 

3. Zmena Prílohy č.2 výzvy - Príručka pre žiadateľa 

- úprava textu z formálneho hľadiska. Úprava textov, prečíslovanie podmienok 

poskytnutia príspevku a relevantných príloh, zosúladenie poznámok pod čiarou                         

v celom dokumente; 

- aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 

verzia 2.4 s účinnosťou od 13.12.2019 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- aktualizácia hypertextového prepojenia pri dokumentoch v zmysle aktualizácie 

Príručky pre prijímateľa, verzia 5.3 s účinnosťou od 25.10.2019 zverejnenej                          

na webovom sídle www.op-kzp.sk; 

- aktualizácia Formuláru pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie 

žiadateľa, verzia 2.1 s účinnosťou od 15.2.2019 zverejneného na webovom sídle 

www.op-kzp.sk; 

- doplnenie skratiek „COVID-19“ a “EDES” v kapitole 1.2 Definície pojmov. 

Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- úprava možnosti predkladania ŽoNFP pre v kapitole 2.2 Pokyny pre vyplnenie 

a predloženie elektronického formulára ŽoNFP, v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie týkajúcej sa zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. 

Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;  

- odstránenie textu ohľadne zasielania ŽoNFP v kapitole ŽoNFP 2.3. Pokyny                   

pre vyplnenie a predloženie elektronickej formy formulára ŽoNFP 

prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa, z dôvodu ukončenia 

procesu integrácie ITMS2014+ s rôznymi registrami štátnej správy. Ide o spresnenie 

informácie pre žiadateľa; 

- úprava textu ohľadne doručenia potvrdenia o prijatí ŽoNFP v kapitole 2.3. Pokyny 

pre vyplnenie a predloženie elektronickej formy formulára ŽoNFP 

prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa, v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie týkajúcej sa zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide                

o doplnenie informácie pre žiadateľa;  

- odstránenie niektorých z už neaktuálnych registrov štátnej správy pri kontrole 

splnenia viacerých podmienok poskytnutia príspevku v kapitole 3. Podmienky 

poskytnutia príspevku: Kategória podmienok poskytnutia príspevku – 

Oprávnenosť žiadateľa. Podmienka č. 3,4,7. Ide o spresnenie a doplnenie 

informácií žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa. Podmienka                     

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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č. 6 súvislosti s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie 

informácie  pre žiadateľa; 

- doplnenie novej podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť žiadateľa, Podmienka č. 12, v súvislosti s aktualizáciou 

Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- doplnenie novej podmienky v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 24 v súvislosti 

s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie informácie                   

pre partnera žiadateľa; 

- odstránenie niektorých z už neaktuálnych registrov štátnej správy pri kontrole 

splnenia určitých podmienok poskytnutia príspevku v kapitole 3. Podmienky 

poskytnutia príspevku: Kategória podmienok poskytnutia príspevku – 

Oprávnenosť partnera žiadateľa. Podmienka č. 13,15,16,19. Ide o spresnenie 

a doplnenie informácií žiadateľa;  

- úprava názvu prílohy č.7 v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku: 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť partnera žiadateľa. 

Podmienka č. 18. Ide o spresnenie a doplnenie informácií žiadateľa;  

- doplnenie novej podmienky v kapitole 3. Kategória podmienok poskytnutia 

príspevku: Oprávnenosť partnera žiadateľa, Podmienka č. 24 v súvislosti 

s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 9. Ide o spresnenie informácie                   

pre žiadateľa; 

- úprava textu v kapitole 3. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, Podmienka č. 25. v súvislosti 

s vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa zamedzenia šírenia ochorenia COVID 

-19. Ide o spresnenie informácií pre žiadateľa;  

- úprava textu v kapitole 3. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, Podmienka č. 26. Ide o spresnenie 

informácií pre žiadateľa;  

- Zlúčenie podmienok v kapitole 2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: 

Kritéria pre výber podmienok. K zlúčeniu podmienok č. 28 a 29 došlo z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. 

Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

- úprava textu v názve podmienky a doplnenie textu v kapitole 2. Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku 

vyplývajúcich z osobitných predpisov, Podmienka č. 31, z dôvodu aktualizácie 

Systému riadenia EŠIF verzia 9. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

- doplnenie textu v kapitole 3. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie 

podmienky poskytnutia príspevku, Podmienka č. 35. Ide o spresnenie informácií 

pre žiadateľa;  

- doplnenie čestného vyhlásenie v rámci požadovaných príloh v kapitole 3. Kategória 

podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, 

Podmienka č. 36, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia 

šírenia ochorenia COVID-19.  Ide o doplnenie informácie pre žiadateľa;  



 
 

 

 

- doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: Prílohy č. 2a 

- 2b ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a partnera žiadateľa. Ide                 

o odstránenie nasledovnej podmienky: Podmienka zabezpečenia financovania 

optimalizácie systémov služieb a posilnenie intervenčných kapacít                                

pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.  

Doplnenie nasledovnej Podmienky týkajúcej sa oprávnenosti z hľadiska 

preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov                         

na územia sústavy NATURA 2000, ďalej zlúčenie Podmienok č. 28 a č. 29 

(výberové a hodnotiace kritérii), z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne 

zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Ide o doplnenie informácie žiadateľa; 

- doplnenie textu v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: Prílohy č. 2a - 

2b ŽoNFP-Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa a partnera žiadateľa. Ide o doplnenie 

nasledovnej podmienky: Podmienka, že žiadateľ/partner žiadateľa nie je 

evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená 

osoba alebo subjekt, (Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku), a úprava 

Podmienky ohľadne nelegálneho zamestnávania..., z dôvodu aktualizácie Systému 

riadenia EŠIF verzia 9. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa;  

- úprava textu a názvu prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 7 ŽoNFP – Údaje na vyžiadanie poskytnutia výpisu/Výpisu z registra 

trestov: Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa/partnera 

žiadateľa;   

- úprava textu a názvu prílohy v kapitole 3.1. Špecifikácia príloh formulára ŽoNFP: 

Prílohy č. 8 ŽoNFP – Podporná dokumentácia, z dôvodu aktualizácie Príručky 

k oprávnenosti výdavkov pre DOP, verzia 2.4 s účinnosťou od 13.12.2019. Ide                   

o spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľa;   

- úprava termínu uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl v kapitole 4. Schvaľovanie 

žiadostí o NFP z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia 

šírenia ochorenia COVID-19. Ide o informovanie žiadateľa; 

- úprava textu v kapitole 4.3.1. Odvolanie (riadny opravný prostriedok). Ide 

o spresnenie informácie pre žiadateľa; 

- úprava názvu prílohy v kapitole 7. Prílohy. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

4. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                  

Príloha č.2a ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia žiadateľa 

- prečíslovanie čestných vyhlásení z dôvodu odstránenia niektorých čestných vyhlásení; 

- odstránenie čestného vyhlásenia: „Žiadateľ je povinný zabezpečiť financovanie 

optimalizácie systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít ...“, z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zníženia šírenia ochorenia COVID-19; 

- doplnenie nového čestného vyhlásenia: “Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný              

v Systéme včasného odhaľovania rizika…”, z dôvodu aktualizácie Systému riadenia 

EŠIF, verzia 9; 

- doplnenie nového čestného vyhlásenia: “Podmienka oprávnenosti z hľadiska 

preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov                     

na územia sústavy NATURA 2000“, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie 

ohľadne zníženia šírenia ochorenia COVID-19; 



 
 

 

 

- úprava textu v čestnom vyhlásení: „Žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce                      

a nelegálneho zamestnávania štátneho...“, z dôvodu aktualizácie Systému riadenia 

EŠIF, verzia 9. 

 

5. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                  

Príloha č.2b ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenia partnera žiadateľa 

-  prečíslovanie čestných vyhlásení z dôvodu odstránenia niektorých čestných vyhlásení; 

- odstránenie čestného vyhlásenia: „Partner žiadateľa je povinný zabezpečiť 

financovanie optimalizácie systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít ...“,     

z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zníženia šírenia ochorenia COVID 

-19; 

- doplnenie nového čestného vyhlásenia: “Podmienka, že partner žiadateľa nie je 

evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika…”, z dôvodu aktualizácie Systému 

riadenia EŠIF, verzia 9; 

- úprava textu v čestnom vyhlásení: „Partner žiadateľa neporušil zákaz nelegálnej práce                      

a nelegálneho zamestnávania štátneho...“, dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF, 

verzia 9.                                                              

  

6. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                 

Prílohy č. 7 - Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

-      Úprava textu. Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

7. Príloha č.1 Príručky pre žiadateľa (Záväzné formuláre)                                                                 

Prílohy č. 8 – Podporné dokumenty 

-    Úprava textu v záložkách:  Prieskum trhu žiadateľa a Prieskum trhu partnera          

žiadateľa, z dôvodu aktualizácie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre DOP, 

s účinnosťou od 13.12.2019 zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk.                       

Ide o spresnenie informácie pre žiadateľa. 

 

8. Príloha č.2 Príručky pre žiadateľa - Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa  

- úprava textu z dôvodu zosúladenia všetkých príloh v rámci výzvy a Príručky                       

pre žiadateľa. 

 

9. Príloha č.3 Príručky pre žiadateľa - Práca  s výzvou a dokumentmi k výzve                                                     

- úprava textu, doplnenie záväzných formulárov, prečíslovanie príloh (formálne 

zmeny). 

 

10. Príloha č.3 výzvy- Zoznam MU v relevancii k HP pre OP KŽP  

- úprava textu z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne zamedzenia šírenia 

ochorenia COVID-19. Ide o doplnenie informácie pre žiadateľa.  

  

http://www.op-kzp.sk/


 
 

 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle 

Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

Zmeny vykonané týmto Usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené                                   

po nadobudnutí účinnosti tohto Usmernenia.  

 

 

 

 


