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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),  

2. aktualizácia výzvy na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného 
programu Kvalita životného prostredia na verziu 2.7, 

3. zvýšenie alokácie výzvy, 

4. 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. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na triedený zber 
komunálnych odpadov (ďalej len „výzva“) 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 povinných príloh ŽoNFP, 

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

1. príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, 

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

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Zvýšenie alokácie výzvy  

V nadväznosti na vysoký dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy a identifikáciu voľných zdrojov sa zvyšuje alokácia 
výzvy z pôvodných 10 mil. EUR (zo zdroja EÚ) na 30 mil. EUR. 

1.2. Spresnenie opisu podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

S cieľom eliminácie nesprávnej interpretácie bol upravený opis PPP. Uvedená zmena nie je zmenou dotknutej 
PPP. 

1.3. Zmena podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

S cieľom zníženia administratívnej záťaže pri vypracovaní ŽoNFP sa zužuje povinnosť mať vyhlásené VO na 
hlavnú aktivitu projektu len na VO na uskutočnenie stavebných prác, s výnimkou, ak ide o zákazky s nízkou 
hodnotou alebo zákazky, na ktoré sa vzťahuje niektoré z výnimiek podľa § 1 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1.4. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na vydanie novej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov sa upravuje uplatniteľná verzia 
Príručky k oprávnenosti výdavkov na výzvu (z verzie 2.6 na 2.7).  
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2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP 

2.1. Formálna úprava  

Doplnenie spresňujúcich inštrukcii k vypracovaniu dotknutých častí formulára ŽoNFP a úprava vybraných 
čestných vyhlásení v tabuľke č. 15. 

2.2. Doplnenie špecifického poľa na identifikáciu osoby, ktorá sa podieľala na prípravy 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).  

2.3. Doplnenie inštrukcií v záväznom formulári podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov 

V Podrobnom rozpočte projektu (prvý hárok záväzného formulára prílohy č. 5 ŽoNFP) boli doplnené 
a spresnené inštrukcie k vloženiu hodnoty miery finančnej medzery a spôsobe stanovenia výšky výdavku. 
V prípade, že žiadateľ predložil prílohu č. 5 ŽoNFP pred vydaním usmernenia, nie je povinný predkladať 
upravený formulár prílohy v zmysle usmernenia. 

2.4. Príloha č. 6 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele 

S cieľom predchádzania nedostatkov bola spresnená definícia záujmového územia. Zároveň sa vypúšťa 
požiadavka na uvádzanie triedeného zbery realizovaného dodávateľsky. V prípade, že žiadateľ predložil prílohu 
č. 5 ŽoNFP pred vydaním usmernenia, nie je povinný predkladať upravený formulár prílohy v zmysle 
usmernenia. 

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

3.1. Zmena spôsobu preukázania splnenia podmienky Právna forma 

V opise podmienky v Príručke pre žiadateľa sa (v nadväznosti na úpravu čestných vyhlásení vo formulári 
ŽoNFP) upravuje inštrukcia na preukázanie splnenia tejto PPP v závislosti od právnej formy žiadateľa.  

3.2. Úprava opisu 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 nadväznosti na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu k predmetnej PPP bol upravený jej opis 
v Príručke pre žiadateľa v tom zmysle, že ku dňu predloženia ŽoNFP musí byť obecným zastupiteľstvom 
schválený program rozvoja obce, pričom obdobie, na ktoré bol program prijatý, nevstupuje do posudzovania 
splnenia tejto PPP. Uvedená zmena sa vzťahuje na všetky ŽoNFP, predložené v rámci tejto výzvy. 

3.3. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov 

V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia sa v celom texte príručky upravuje uplatniteľná verzia Príručky 
k oprávnenosti výdavkov z verzie 2.6 na verziu 2.7. 

3.4. Úprava vyhodnotenia absentujúceho spôsobu preukázania hospodárnosti výdavkov v kontexte 
hodnotiaceho kritéria 4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu 

S cieľom eliminácie neschvaľovania ŽoNFP z dôvodu absencie preukázania hospodárnosti niektorého 
z výdavkov projektu sa mení spôsob vyhodnotenia tohto kritéria v tom zmysle, že v prípade, že žiadateľ ani po 
výzve na doplnenia ŽoNFP v rámci odborného hodnotenia nepreukáže hospodárnosť výdavku, t.j. nedoloží 
prieskum trhu alebo iný doklad, na základe ktorého bola stanovená výška výdavku v súlade s princípom 
hospodárnosti, RO dotknutý výdavok neuzná za oprávnený. Uvedená zmena sa vzťahuje na všetky ŽoNFP, 
predložené v rámci tejto výzvy. 

3.5. Zmena podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu  

V nadväznosti na bod 1.3 usmernenia sa primerane upravuje opis PPP v Príručke pre žiadateľa. 
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3.6. Spresnenie spôsobu preukázania splnenia podmienky, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne 
vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu 

S cieľom predchádzania nedostatkom a zosúladenia s inštrukciou uvedenou vo formulári ŽoNFP sa upravuje 
opis spôsobu preukázania splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy prostredníctvom 
informácií uvádzaných vo formulári ŽoNFP a prílohe č. 9 ŽoNFP. Uvedená úprava nie je zmenou PPP. 

3.7. Spresnenie inštrukcie k vypracovaniu prílohy č. 12 ŽoNFP – Finančná analýza 

S cieľom predchádzania nedostatkom a v nadväznosti na často kladené otázky žiadateľov v rámci tejto výzvy 
sa dopĺňa inštrukcia k vypracovaniu prílohy č. 12 ŽoNFP. Uvedená úprava nie je zmenou podmienky ani 
samotnej prílohy ŽoNFP.  

4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu: 

4.1. Formálna úprava prílohy č. 3 výzvy 

V prílohe č. 3 sa upravuje časť poznámky v tom zmysle, že žiadateľ určí nenulovú hodnotu pre všetky merateľné 
ukazovatele definované v tejto prílohe, pričom ITMS 2014+ ponúka len tieto, teda pre projekt relevantné 
merateľné ukazovatele projektu.  

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

5.1. Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV 

V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV a primerane 
sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy.  

5.2. Doplnenie príkladov najčastejšie sa vyskytujúcich oprávnených výdavkov 

V nadväznosti na otázky kladené potenciálnymi žiadateľmi sa pre vylúčenie pochybností do skupiny výdavkov 
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v rámci Zoznamu oprávnených výdavkov dopĺňa 
„kosačka alebo mulčovač so zberným košom“. Zároveň sa medzi neoprávnené výdavky dopĺňa „záhradný 
kompostér“ a „elektrický kompostér“. 

5.3. Doplnenie informácie o oprávnenosti DPH 

Pre vylúčenie pochybností sa do prílohy č. 4 dopĺňa informácia (vychádzajúca z Príručky k OV) o oprávnenosti 
DPH. Uvedené doplnenie nie je zmenou PPP. 

 

Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný 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 20. apríla 2022. 

Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 15. marci 2022 (s výnimkou zmeny podľa 
bodu 3.2 a bodu 3.4).  

V prípade ŽoNFP predložených po 15. marci 2022, avšak 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. 


