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Vypracovali: 

Mgr. Daniel Pačnár   ..................................  

právnik OLP   

JUDr. Miroslav Kavec   ..................................  

vedúci OLP   

V Bratislave dňa: ............................... 

 

Predkladá: 

Ing. Katarína Rochovská   .................................. 

riaditeľka SF EÚ 

V Bratislave dňa: ............................... 

 

Schválil: 

Mgr. Michal Maco   .................................. 

generálny riaditeľ SAŽP 

V Banskej Bystrici dňa: ...............................  



Predmet Oznámenia:  

 

Slovenská agentúra životného prostredia na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.04.2015 v platnom znení, uzavretej s 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia, v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 a Systému finančného riadenia 

štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové 

obdobie 2014 – 2020 týmto vydáva zmenené znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

 

Oznámenie sa vydáva v zmysle čl. 6 odsek 6.2 písm. b) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. Oznámenie je záväzné pre všetkých prijímateľov, s ktorými bola uzatvorená Zmluva o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci nasledovných výziev: 

 

Prioritná os Kód výzvy 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC111-2017-321 

Prioritná os 2 OPKZP-PO2-SC211-2018-402 

Prioritná os 1 OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

 

Konsolidované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku tvoriacich prílohu č. 1 Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

tvorí prílohu č. 1 tohto Oznámenia poskytovateľa. 

 

Príloha: 

 Konsolidované znenie Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí 

NFP 

 

                                                           
1 Týmto Oznámením poskytovateľa sa aktualizujú Všeobecné zmluvné podmienky k tým Zmluvám o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, ktoré boli uzatvorené na základe žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku predložených od 16.08.2019  
2 Týmto Oznámením poskytovateľa sa aktualizujú Všeobecné zmluvné podmienky k tým Zmluvám o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, ktoré boli uzatvorené na základe žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku predložených od 22.10.2019 


