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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. 69 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. zmena  indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu v nadväznosti na 
úpravu dokumentu Operačný program Kvalita životného prostredia na verziu 12, 

2. aktualizácia a úprava termínov uzavretia hodnotiacich kôl, 

3. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania vybraných 
podmienok poskytnutia príspevku, aj s cieľom ich zosúladenia s právnymi predpismi a s Operačným 
programom Kvalita životného prostredia,  

4. spresnenie informácií a pojmov v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, verzia 11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“), 

5. úprava v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 
OP KŽP na verziu 2.7, 

6. 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 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, a to: 
- formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, 
- formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele 

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 výzvy: 

1.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav  

V rámci dokumentu boli vykonané upresňujúce a formálne úpravy bez vecného dopadu na dokument. 

1.2. Aktualizácia časti „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“  

S ohľadom na schválenú zmenu dokumentu Operačný program Kvalita životného prostredia na verziu 12 
z dôvodu dočerpania zdrojov EÚ v rámci operačného programu tak, aby do konca obdobia jeho realizácie boli 
finančné prostriedky využité v oblastiach s preukázateľnou absorpčnou kapacitou a zároveň s pozitívnym 
vplyvov na životné prostredie a na plnenie povinností SR vyplývajúcich z environmentálnej legislatívy, došlo 
k zvýšeniu indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 72,4 mil. EUR. Indikatívna výška 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 84 mil. EUR. 

1.3. Aktualizácia časti „Financovanie projektu“  

V nadväznosti na oprávnenosť aktivity A v rámci špecifického cieľa 1.2.2 bol doplnený rozsah oprávnených 
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žiadateľov v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia, verzia 12. 

1.4. Aktualizácia časti „Časový harmonogram konania o ŽoNFP“  

V rámci uvedenej časti došlo k aktualizácii a úprave termínov uzavretia hodnotiacich kôl. 

1.5. Aktualizácia časti „2. Podmienky poskytnutia príspevku“  

V rámci uvedenej časti došlo k došpecifikovaniu náležitostí týkajúcich sa overenia a preukázania splnenia 
jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“). 

1.6. Úprava podmienky poskytnutia príspevku Právna forma  

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP, ktorý upresňuje rozsah oprávnených právnych foriem 
žiadateľa, ktorými sú právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v 
zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách alebo vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
Zároveň v nadväznosti na oprávnenosť aktivity A v rámci špecifického cieľa 1.2.2 bol doplnený rozsah 
oprávnených žiadateľov o právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov 
a o vlastníkov verejných vodovodov v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia, verzia 12.  

1.7. Úprava Podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

V súvislosti s PPP bola v rámci definície doplnená výnimka týkajúca sa exekúcie, ktorej výkon je odložený 
zložením zábezpeky podľa Exekučného poriadku. Zároveň boli doplnené informácie týkajúce sa podmienok 
splnenia a posúdenia uvedenej PPP. 

1.8. Formálna úprava Podmienky, že žiadateľ nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu 

V rámci PPP došlo k formálnej úprave bez vecného dopadu na znenie PPP. 

1.9. Spresnenie Podmienky oprávnenosti aktivít projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP spôsobom, ktorý upresňuje rozsah realizácie 
oprávnených aktivít projektu týkajúcich sa rozšírenia a zvýšenia kapacity stokových sietí v aglomeráciách 
a/alebo rozšírenia a zvýšenia kapacity čistiarní odpadových vôd v rámci realizovanej podaktivity A.1 alebo A.2. 
Zároveň došlo k upresneniu informácií týkajúcich sa realizácie podaktivity A.3 a tiež k zmene pojmu „bytové 
výstavby“ na pojem „bytové budovy“ v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon).   

1.10. Formálna úprava PPP Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V rámci PPP došlo k formálnej úprave bez vecného dopadu na znenie PPP. 

1.11. Aktualizácia v Podmienke, že výdavky projektu sú oprávnené 

V rámci PPP došlo k aktualizácii verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 
OP KŽP na aktuálnu verziu 2.7, v súlade s ktorou musia byť výdavky projektu.  

1.12. Spresnenie Podmienky, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na 
realizáciu aktivít projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP spôsobom, ktorý upresňuje obmedzenia týkajúce sa 
záložného práva tretej osoby na majetku nadobudnutého z NFP do výlučného vlastníctva žiadateľa.  

1.13. Doplnenie informácie týkajúcej sa spôsobu financovania projektu  

V rámci časti 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve došlo k doplneniu 
informácie týkajúcej sa spôsobu financovania projektu. 
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2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh 
ŽoNFP a inštrukcií k ich vyplneniu: 

2.1. Úpravy v tabuľke č. 1. Identifikácia žiadateľa 

V rámci tabuľky bola doplnená informácia, že 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).  

2.2. Úpravy v tabuľke č. 4. Komunikácia vo veci žiadosti 

V rámci tabuľky bola upravená poznámka týkajúca sa komunikácie prostredníctvom e-schránky.  

2.3. Úpravy v tabuľke č. 7.1. Popis východiskovej situácie 

V rámci inštrukcií pre žiadateľa bol doplnený rozsah oprávnených žiadateľov o právnické osoby oprávnené na 
podnikanie v oblasti verejných vodovodov a o vlastníkov verejných vodovodov v nadväznosti na oprávnenosť 
aktivity A v rámci špecifického cieľa 1.2.2 a v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia, 
verzia 12 a tiež boli doplnené požiadavky na preukázanie vlastníctva verejných vodovodov.  Zároveň boli v tejto 
časti vykonané upresňujúce informácie týkajúce sa predkladania príloh v listinnej podobe (z technických príčin) 
a vykonané formálne úpravy bez vecného dopadu na dokument. 

2.4. Úpravy v tabuľke č. 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP 

V nadväznosti na úpravy Podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi bola doplnená príloha 
č. 11 ŽoNFP, prostredníctvom ktorej žiadateľ preukazuje a poskytovateľ overuje splnenie príslušnej PPP (ak 
relevantné).  

2.5. Úpravy v tabuľke č. 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

V nadväznosti na úpravy v rámci Podmienky oprávnenosti aktivít projektu v Príručke pre žiadateľa týkajúce sa 
zmeny pojmu „bytové výstavby“ na pojem „bytové budovy“ v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), došlo k relevantným úpravám vo vyhláseniach žiadateľa. 
Zároveň došlo k doplneniu vyhlásenia týkajúceho sa vlastníctva verejného vodovodu v nadväznosti na 
oprávnenosť aktivity A v rámci špecifického cieľa 1.2.2. 

2.6. Úpravy vo formulári prílohy č. 5 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

V rámci prílohy došlo k úprave týkajúcej sa najmä preukazovania hospodárnosti výdavkov podporných aktivít 
projektu (prostredníctvom finančných a percentuálnych limitov). Došlo aj k ďalším upresňujúcim úpravám 
týkajúcich sa inštrukcií k vypĺňaniu prílohy. 

2.7. Úpravy vo formulári prílohy č. 6 ŽoNFP - Technické a environmentálne ukazovatele 

V rámci dokumentu došlo k zmene pojmu „bytové výstavby“ na pojem „bytové budovy“ v súlade so zákonom č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Boli vykonané aj ďalšia formálne 
úpravy s tým súvisiace a formálna úprava v názve prílohy. 

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

3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav  

V rámci kap. 1. Všeobecné informácie došlo v časti 1.1 Cieľ príručky k doplneniu formálnych úprav týkajúcich 
sa poskytnutých informácií v Príručke pre žiadateľa a v časti 1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy 
došlo k došpecifikovaniu pojmu „Deň doručenia“ a k doplneniu pre výzvu relevantného zákona č. 364/2004 Z. 
z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.  
Zároveň v časti 2.2 Vypracovanie a predloženie dokumentácie ŽoNFP došlo k doplneniu informácií týkajúcich 
sa predkladania príloh v listinnej podobe (z technických príčin) a v časti 2.3 Podmienky predloženia ŽoNFP 
došlo k upresneniu predloženia ŽoNFP včas, a to v súlade so Systémom riadenia EŠIF. Boli vykonané aj ďalšie 



5 

formálne úpravy bez vecného dopadu na dokument. 

3.2. Spresnenie podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len PPP) Právna forma  

V nadväznosti na oprávnenosť aktivity A v rámci špecifického cieľa 1.2.2 bol doplnený rozsah oprávnených 
žiadateľov o právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a o vlastníkov verejných 
vodovodov v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia, verzia 12 a tiež boli doplnené 
požiadavky na preukázanie vlastníctva verejných vodovodov. 

3.3. Úprava Podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

V súvislosti s PPP bola v rámci definície doplnená výnimka týkajúca sa exekúcie, ktorej výkon je odložený 
zložením zábezpeky podľa Exekučného poriadku a k tomu prislúchajúca príloha č. 11 ŽoNFP – Upovedomenie 
o odklade exekúcie slúžiaca na preukázanie a overenie splnenia príslušnej PPP (ak relevantné). Zároveň boli 
doplnené informácie týkajúce sa podmienok splnenia a posúdenia uvedenej PPP. 

3.4. Spresnenie Podmienky, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu 
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / §8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja 

V rámci PPP došlo k doplneniu informácie týkajúcej sa potreby predloženia aktualizácie programu rozvoja. 

3.5. Spresnenie Podmienky oprávnenosti aktivít projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP spôsobom, ktorý upresňuje rozsah realizácie 
oprávnených aktivít projektu týkajúcich sa rozšírenia a zvýšenia kapacity stokových sietí v aglomeráciách 
a/alebo rozšírenia a zvýšenia kapacity čistiarní odpadových vôd v rámci realizovanej podaktivity A.1 alebo A.2 
a tiež upresnené informácie týkajúce sa realizácie podaktivity A.3 a k zmene pojmu „bytové výstavby“ na pojem 
„bytové budovy“ v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon). Zároveň bol upresnený spôsob, ktorým poskytovateľ uvedenú podmienku poskytnutia príspevku 
overuje. 

3.6. Aktualizácia v Podmienke splnenia kritérií pre výber projektov 

V rámci hodnotiaceho kritéria 4.1 došlo k aktualizácii verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP na aktuálnu verziu 2.7, v súlade s ktorou musia byť výdavky projektu a tiež 
k spresneniu hodnotiaceho kritéria 4.1 a 4.2.  

3.7. Formálna úprava PPP Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V rámci PPP došlo k formálnej úprave bez vecného dopadu na znenie PPP. 

3.8. Aktualizácia v Podmienke, že výdavky projektu sú oprávnené 

V rámci PPP došlo k aktualizácii verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 
OP KŽP na aktuálnu verziu 2.7, v súlade s ktorou musia byť výdavky projektu.  

3.9. Spresnenie Podmienky, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na 
realizáciu aktivít projektu 

S cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený opis PPP spôsobom, ktorý upresňuje obmedzenia týkajúce sa 
záložného práva tretej osoby na majetku nadobudnutého z NFP do výlučného vlastníctva žiadateľa.  

3.10. Úprava Prílohy č. 1 ŽoNFP: Dokument preukazujúci právnu formu žiadateľa a plnomocenstvo 

V nadväznosti na oprávnenosť aktivity A v rámci špecifického cieľa 1.2.2 bol doplnený rozsah oprávnených 
žiadateľov o právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a o vlastníkov verejných 
vodovodov v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia, verzia 12. Zároveň boli doplnené 
informácie týkajúce sa povinnosti predloženia splnomocnenia aj v prípade, ak je ŽoNFP predložená 
prostredníctvom e-schránky (ak relevantné). 

3.11. Úprava Prílohy č. 3 ŽoNFP: Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja a príslušnej 
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územnoplánovacej dokumentácie 

V rámci prílohy došlo k doplneniu informácie týkajúcej sa potreby predloženia aktualizácie programu rozvoja. 

3.12. Úprava Prílohy č. 5 ŽoNFP: Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 

V rámci prílohy došlo k úprave týkajúcej sa najmä preukazovania hospodárnosti výdavkov podporných aktivít 
projektu (prostredníctvom finančných a percentuálnych limitov). Došlo aj k ďalším úpravám, ktoré bližšie 
upresňujú spôsob preukazovania splnenia relevantných PPP prostredníctvom danej prílohy. 

3.13. Úprava Prílohy č. 9 ŽoNFP: Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie 

V rámci inštrukcií týkajúcich sa predkladania prílohy došlo k upresneniu informácie týkajúcej sa možností 
predkladania projektovej dokumentácie do ITMS2014+. V súvislosti s doplnením došlo k úprave spôsobu 
predloženia prílohy cez ITMS2014+.  

3.14. Doplnenie Prílohy č. 11 ŽoNFP: Upovedomenie o odklade exekúcie 

V nadväznosti na úpravy Podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi bola doplnená príloha 
č. 11 ŽoNFP, prostredníctvom ktorej žiadateľ preukazuje a poskytovateľ overuje splnenie príslušnej PPP (ak 
relevantné). 

3.15. Úprava týkajúca sa elektronickej komunikácie 

V rámci časti 4.1.2 Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku boli upravené upozornenia 
týkajúce sa elektronickej komunikácie prostredníctvom e-schránky. 

3.16. Úprava vo vydaní rozhodnutia o zastavení konania 

V rámci časti 4.2.3 Vydávanie rozhodnutí Príručky pre žiadateľa došlo k úprave v skutočnostiach, ktoré majú 
za následok vydanie rozhodnutia o zastavení konania, a to v súlade s § 20  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. 

3.17. Úprava týkajúca sa spôsobu financovania projektu 

V rámci časti 6. Spôsob financovania projektu došlo k doplneniu informácie týkajúcej sa spôsobu financovania 
projektu. 

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

4.1. Aktualizácia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

V rámci dokumentu došlo k doplneniu oprávnených výdavkov na stavebné práce o kanalizačné zberače 
v nadväznosti na úpravu v Podmienke oprávnenosti aktivít projektu a k aktualizácii verzie Príručky k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na aktuálnu verziu 2.7, v súlade s ktorou 
musia byť výdavky projektu. 

 
 
Podrobný zoznam úprav zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej 
spolu s týmto usmernením, a to aj formou sledovania zmien. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23.12.2021. 

Zmeny vyplývajúce z usmernenia (okrem zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na 
vyčerpanie vo výzve) sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené od 01.11.2021. 
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V prípade ŽoNFP predložených pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, 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. 


