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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve č. 69 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“ a „ŽoNFP“) je: 

1. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP, 

2. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania podmienok 
poskytnutia príspevku súvisiacich s vecnou oprávnenosťou a hospodárnosťou výdavkov, 

3. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania (ďalej 
aj „VO“) na hlavné aktivity projektu v nadväznosti na novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

4. rozšírenie zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov 
projektu, 

5. 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 
č. 69 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na budovanie 
verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov v súlade s § 17 ods. 
6 a 8 zákona č. 292/2014 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) formulárov povinných príloh ŽoNFP a 
inštrukcií k ich vyplneniu, 

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

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

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny vo výzve: 

1.1. Úprava v spôsobe podania ŽoNFP 

Z formálnych náležitostí, konkrétne z časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP, bola odstránená možnosť 
autorizácie formulára ŽoNFP predkladaného prostredníctvom e-schránky kvalifikovanou elektronickou pečaťou, 
a to z dôvodu, že pri dotknutom spôsobe autorizácie nie je možné overiť, či ŽoNFP autorizovala osoba 
oprávnená konať v mene žiadateľa. 

1.2. Úpravy v rámci podmienky oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V rámci uvedenej podmienky došlo k úpravám a doplneniam v prípade zákaziek, na ktoré, v zmysle dotknutej 
podmienky, nie je povinnosť mať najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP vyhlásené VO, a to aj v nadväznosti na 
novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Boli vykonané aj ďalšie upresňujúce úpravy. 

1.3. Úpravy v rámci podmienky oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

V rámci uvedenej podmienky boli vykonané upresňujúce úpravy bez vecného dopadu na podmienku. 
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1.4. Odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy  

V celom dokumente boli odstránené formálne chyby, zrejmé nesprávnosti a boli vykonané ďalšie spresňujúce 
úpravy bez vecného dopadu na dokument.   

2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh 
ŽoNFP a inštrukcií k ich vyplneniu: 

2.1. Doplnenie informácií týkajúcich sa doručovania písomností  

Do tabuľky č. 4 bola doplnená informácia týkajúca sa postupov doručovania písomností žiadateľovi v prípade, 
ak bolo v tabuľke č. 4 uvedených viacero kontaktných osôb.  

2.2. Úpravy v rámci tabuľky č. 12 Verejné obstarávanie  

V nadväznosti na novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov boli v rámci tabuľky č. 12 upravené a doplnené inštrukcie týkajúce sa 
predkladania informácií o jednotlivých VO súvisiacich s predmetom projektu. Boli vykonané aj ďalšie 
upresňujúce úpravy.  

2.3. Doplnenie špecifického poľa na identifikáciu osoby, ktorá sa podieľala na príprave ŽoNFP  

Do tabuľky č. 16 sa dopĺňa osobitné špecifické pole na uvedenie identifikácie osoby, resp. osôb, ktoré sa 
podieľali na príprave projektu (v zmysle § 48 ods. 1 a 2 písmena e) zákona o príspevku z EŠIF). Na základe 
doplnenia bola odstránená informácia o povinnosti uvádzať dotknuté informácie do tabuľky č. 7.1. 

2.4. Úpravy a doplnenia vo formulári prílohy č. 5 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na zmeny vykonané v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov boli do 
hárku Podrobný rozpočet projektu doplnené relevantné skupiny výdavkov a tiež doplnený nový názov výdavku 
zo skupiny výdavkov 930, a to Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov 
realizovaných dodávateľsky. V uvedenom hárku boli tiež doplnené a spresnené inštrukcie týkajúce sa 
metódy zohľadnenia čistého príjmu a miery finančnej medzery (najmä vo vzťahu k uplatňovaniu paušálnej 
sadzby). V nadväznosti na súčasnú situáciu na trhu a s tým spojeným výrazným nárastom cien stavebných 
prác/ tovarov/ služieb, ktorý nie je možné do budúcna predikovať, došlo k vypusteniu hárku Benchmark a tiež 
k úprave limitných hodnôt (EUR/EO) v hárku Value for Money. Boli vykonané aj ďalšie formálne a spresňujúce 
úpravy. 

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

3.1. Úprava v spôsobe predkladania dokumentácie ŽoNFP 

V kap. 2.2 Vypracovanie a predloženie dokumentácie ŽoNFP bola odstránená možnosť autorizácie formulára 
ŽoNFP predkladaného prostredníctvom e-schránky kvalifikovanou elektronickou pečaťou, a to z dôvodu, že pri 
dotknutom spôsobe autorizácie nie je možné overiť, či ŽoNFP autorizovala osoba oprávnená konať v mene 
žiadateľa. 

3.2. Úprava limitných hodnôt v rámci hodnotiaceho kritéria 1.2 Príspevok projektu k príslušnému 
špecifickému cieľu operačného programu   

V nadväznosti na súčasnú situáciu na trhu a s tým spojeným výrazným nárastom cien stavebných prác/ tovarov/ 
služieb došlo k úprave limitných hodnôt (EUR/EO) v rámci hodnotiaceho kritéria 1.2 Príspevok projektu k 
príslušnému špecifickému cieľu operačného programu podmienok splnenia kritérií pre výber projektu. 

3.3. Úprava vo vyhodnotení spôsobu preukázania hospodárnosti výdavkov v kontexte hodnotiaceho kritéria 
4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu  

V nadväznosti na súčasnú situáciu na trhu a s tým spojeným výrazným nárastom cien stavebných prác/ tovarov/ 
služieb, ktorý nie je možné do budúcna predikovať, došlo k vypusteniu benchmarkov ako jedného z postupov 
na overenie hospodárnosti výdavkov. 
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V nadväznosti na úpravy v spôsobe vyhodnotenia hodnotiaceho kritéria 4.2 sa mení vyhodnotenie tohto kritéria 
v tom zmysle, že v prípade, ak žiadateľ nepreukázal hospodárnosť niektorého z výdavkov ŽoNFP (napr. 
nepredložil Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu alebo iný doklad k spôsobu stanovenia výšky výdavku, a to 
ani po doplnení ŽoNFP v procese odborného hodnotenia ŽoNFP, a teda ani po doplnení ŽoNFP nie je 
dostatočne preukázaná hospodárnosť príslušného výdavku), takýto výdavok nebude uznaný ako oprávnený. 

3.4. Úpravy v rámci podmienky oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V rámci uvedenej podmienky došlo k úpravám a doplneniam v prípade zákaziek, na ktoré, v zmysle dotknutej 
podmienky, nie je povinnosť mať najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP vyhlásené VO, a to aj v nadväznosti na 
novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Došlo aj k ďalším upresňujúcim úpravám. 

3.5. Úpravy v rámci podmienky oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

V rámci uvedenej podmienky boli doplnené a spresnené inštrukcie týkajúce kvantifikovania čistých príjmov 
vytvorených projektom (najmä vo vzťahu k uplatňovaniu paušálnej sadzby). 

3.6. Úpravy v rámci inštrukcií k Prílohe č. 5 ŽoNFP 

V rámci inštrukcií k uvedenej prílohe došlo k úpravám, ktoré sú spojené predovšetkým so zmenami v rámci 
prílohy č. 4 výzvy (najmä vypustenie benchmarkov a doplnenie výdavku v rámci skupiny výdavkov 930), so 
zmenami týkajúcimi sa podmienky oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu a so zmenami 
týkajúcimi sa spresnenia inštrukcií ku kvantifikácii čistých príjmov vytvorených projektom. Boli vykonané aj 
ďalšie upresňujúce úpravy.   

3.7. Úpravy v rámci inštrukcií k Prílohe č. 7 ŽoNFP 

V rámci uvedenej prílohy boli doplnené a spresnené inštrukcie týkajúce kvantifikovania čistých príjmov 
vytvorených projektom (najmä vo vzťahu k uplatňovaniu paušálnej sadzby). 

3.8. Odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy  

V celom dokumente boli odstránené formálne chyby, zrejmé nesprávnosti a boli vykonané ďalšie spresňujúce 
úpravy bez vecného dopadu na dokument.   
 

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

4.1. Doplnenie zoznamu oprávnených výdavkov a vypustenie benchmarkov 

V rámci dokumentu došlo k rozšíreniu zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky skupiny výdavkov 013 
– Softvér, 014 – Oceniteľné práva a k doplneniu oprávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 022 – 
Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných veci o výdavky na nákup výpočtovej techniky a v rámci skupiny 
výdavkov 518 – Ostatné služby o výdavky na nákup nehmotného majetku.  
V nadväznosti na súčasnú situáciu na trhu a s tým spojeným výrazným nárastom cien stavebných prác/ tovarov/ 
služieb, ktorý nie je možné do budúcna predikovať, došlo k doplneniu nového výdavku zo skupiny výdavkov 
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných 
dodávateľsky (max. do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky) a k 
vypusteniu benchmarkov ako jedného z postupov na overenie hospodárnosti výdavkov. Boli vykonané aj ďalšie 
formálne a spresňujúce úpravy. 

4.2. Odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy  

V celom dokumente boli odstránené formálne chyby, zrejmé nesprávnosti a boli vykonané ďalšie spresňujúce 
úpravy bez vecného dopadu na dokument.   

 
 
Podrobný zoznam úprav zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej 
spolu s týmto usmernením, a to aj formou sledovania zmien. 
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23.05.2022. 

Zmeny vyplývajúce z usmernenia sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené od 03.11.2021.  

V prípadoch predložených ŽoNFP, ktoré môžu byť zmenami vyplývajúcimi z usmernenia dotknuté, 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. 


