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Dátum účinnosti usmernenia č. 2: 14. októbra 2022

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 2 k 72. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej
len „usmernenie“) je najmä:
1. aktualizácia hodnôt value for money;
2. doplnenie do skupiny výdavkov 930 výdavok s názvom „Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s
výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných
oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky (napr. výrazný nárast cien výdavkov na stavebné práce
a stavebné tovary/materiály)“. V rámci uvedenej skupiny výdavkov je možné zo strany žiadateľov zahrnúť
výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15
% príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky;
3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov, verzia 12;
4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. 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“);
5. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované
projekty OP KŽP, verzia 2.9;
6. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“);
7. 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 72. výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na triedený zber
komunálnych odpadov (ďalej len „výzva“) v súlade s § 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 v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1.
2.
3.
4.

výzva,
príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných povinných príloh ŽoNFP,
príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa,
príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy:
1.1. Zmeny v spôsobe podpisovania ŽoNFP predkladaných cez e-schránku
Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12 dochádza
k vypusteniu možnosti podpisovania ŽoNFP predkladanej cez e-schránku kvalifikovanou elektronickou
pečaťou. ŽoNFP je možné podpisovať autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo
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kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom. Uvedená zmena sa vzťahuje na všetky
ŽoNFP predložené v rámci 4. hodnotiaceho kola, t. j. po 15.6.2022.
1.2. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP v rámci
„Podmienky, že výdavky projektu sú oprávnené“
V rámci „Podmienky, že výdavky projektu sú oprávnené“ sa aktualizuje odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky
k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV“) z verzie 2.7
na verziu 2.9.
1.3. Doplnenie časti „Zmena a zrušenie výzvy“ o zmenu vyplývajúcu z novely zákona o príspevku z EŠIF
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF sa dopĺňa časť „Zmena a zrušenie

výzvy“ o informáciu, že za prvé rozhodnutie sa nepovažuje rozhodnutie o zastavení konania podľa § 20 ods.1
písm. a), b) a d) zákona o príspevku z EŠIF a teda sa rozširuje možnosť zmeniť výzvu a túto zmenu vzťahovať
aj pre ŽoNFP preložené v rámci tých kôl výzvy, kde už bolo vydané rozhodnutie avšak len podľa § 20 ods.1
písm. a), b) a d) zákona o príspevku z EŠIF (tzv. procesné rozhodnutia).
2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP a jeho príloh
2.1. Úprava Formulára ŽoNFP v tabuľke 12 Verejné obstarávanie
V súvislosti s doplnením nového výdavku - Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom
cien výdavkov realizovaných dodávateľsky bola upravená inštrukcia k vypĺňaniu tabuľke 12 ŽoNFP.
2.2. Úprava prílohy č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

V hárku Podrobný rozpočet projektu bola vykonaná úprava týkajúce sa metódy zohľadnenia čistého príjmu
projektu prostredníctvom paušálnej sadzby. Tiež boli vykonaná viaceré spresňujúce úpravy, najmä v časti
Inštrukcie k vyplneniu Podrobného rozpočtu projektu.
V hárku Value for Money boli aktualizované hraničné hodnoty value for money v nadväznosti na aktuálny nárast
cien na trhu.
3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1 Úprava časti 2.2 Vypracovanie a predloženie ŽoNFP
Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12 dochádza
k vypusteniu možnosti podpisovania ŽoNFP predkladanej cez e-schránku kvalifikovanou elektronickou
pečaťou. ŽoNFP je možné podpisovať autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom. Uvedená zmena sa vzťahuje na všetky
ŽoNFP predložené v rámci 4. hodnotiaceho kola, t. j. po 15.6.2022.
3.2 Úprava spôsobu preukazovania splnenia PPP Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt
Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12 dochádza
k vypusteniu preukazovania danej PPP zo strany žiadateľa. RO overuje splnenie PPP priamo prostredníctvom
databázy EDES.
3.3 Úprava opisu PPP Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov
V nadväznosti na aktuálny nárast cien na trhu bol upravený spôsob vyhodnocovania hodnotiaceho kritéria 1.2
Príspevok projektu k príslušnému špecifickému cieľu operačného programu. Hodnoty boli aktualizované na
základe vykonanej analýzy.
3.4 Úprava opisu PPP Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
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V nadväznosti na zabezpečenie súladu predkladaných projektov s ustanoveniami zákona o VO boli doplnené
do danej podmienky ďalšie upozornenia pre žiadateľov.
3.5 Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV
Aktualizuje sa odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV z verzie 2.7 na verziu 2.9
4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov:
4.1. Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV
Aktualizuje sa odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV z verzie 2.7 na verziu 2.9 a primerane sa upravuje
obsah prílohy č. 4 výzvy.
4.2. Vytvorenie novej skupiny výdavkov v rámci zoznamu oprávnených výdavkov
V rámci prílohy č. 4 výzvy je doplnená do skupiny výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace
s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných
oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky (napr. výrazný nárast cien výdavkov na stavebné práce a
stavebné tovary/materiály). V rámci uvedenej skupiny výdavkov je teda možné zo strany žiadateľov zahrnúť
výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 %
príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky.
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 14. októbra 2022.
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené od 2. hodnotiaceho kola (vrátane), t. j.
ŽoNFP predložené po 17.01.2022, ak nie je v usmernení uvedené inak.
V prípade ŽoNFP predložených po 17.01.2022, 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.
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