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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. 62 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je najmä: 

1. navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu z pôvodných 10 000 000 EUR na 
27 000 000 EUR z dôvodu vysokého dopytu zo strany žiadateľov, ktorý niekoľkonásobne prekračuje 
aktuálny objem disponibilných zdrojov v rámci 62.výzvy; 

2. zmena termínu harmonogramu a intervalu hodnotiacich kôl s cieľom efektívneho čerpania finančných 
prostriedkov a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP; 

3. zrušenie viacerých finančných limitov, (napr. zrušenie limitu 200 000 EUR, t.j. zrušenie maximálnej výšky 
celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie, ďalej napr. zrušenie limitu na výdavky 
súvisiace s realizáciou zelenej strechy, ako aj úprava prepočtu limitu na mobiliár), a to z dôvodu zníženia 
administratívnej a finančnej záťaže pre žiadateľov, ako aj pre samotný výkon odborného hodnotenia; 

4. vytvorenie novej skupiny výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky, v rámci ktorej je možné čerpať 
rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných 
dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky, 
a to z dôvodu riešenia situácie spojenej s nárastom cien stavebných prác. 

5. uplatnenie zásobníka projektov podľa ustanovenia §21 zákona o príspevku z EŠIF; 

6. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, verzia 11 a 12; 

7. 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“); 

8. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní; 

9. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 
orientované projekty OP KŽP, verzia 2.8, 

10. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) s cieľom zjednodušiť 

vypracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) 

a zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov; 

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

12. 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. 62 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na vodozádržné 
opatrenie v urbanizovanej krajine v súlade s § 17 ods. 6 a ods.8 zákona o príspevku z EŠIF. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 

2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, vrátane prílohy č. 6 ŽoNFP-Podpornej dokumentácie k oprávnenosti 
výdavkov; 

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

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

5. príloha č. 5 výzvy -  Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 
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ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny výzvy: 

1.1. Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu(EÚ zdroje) 

z dôvodu vysokého dopytu zo strany žiadateľov, ktorý niekoľkonásobne prekračuje aktuálny objem 
disponibilných zdrojov v rámci 62.výzvy, mení sa celková indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu, 
a to z pôvodných 10 000 000 EUR na 27 000 000 EUR; 

1.2. Aktualizácia časti „Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP“  

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dochádza 
k definovaniu spôsobu predloženia ŽoNFP na RO prioritne prostredníctvom e-schránky. RO akceptuje listinné 
predloženie príloh ŽoNFP len z dôvodu technických obmedzení, ktoré súvisia s rozsahom predkladaných 
príloh ŽoNFP a/alebo zachovaním ich zrozumiteľnosti a presnosti (napríklad rozsiahla projektová a technická 
dokumentácia alebo dokumentácia vytvorená v osobitných softvéroch- ak relevantné).   

1.3. Zmena harmonogramu a intervalu hodnotiacich kôl v časti výzvy „časový harmonogram konania 
o ŽoNFP“ 

Z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia programového obdobia 2014-2020 a s cieľom efektívneho 
čerpania finančných prostriedkov a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP, RO mení termín 
harmonogramu jednotlivých hodnotiacich kôl a intervalu hodnotiacich kôl( t.j. zo štvormesačného na 
dvojmesačný interval).  

1.4. Vypustenie podmienok poskytnutia príspevku č.2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených 
miestne príslušným daňovým úradom, č.3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom 
poistení, č.4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení  

S cieľom zníženia administratívnej náročnosti pri príprave ŽoNFP a overovaní podmienok poskytnutia 
príspevku boli vypustené tieto podmienky: č.2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne 
príslušným daňovým úradom, č. 3 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, č.4 
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení. 

1.5. Spresnenie podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi 

S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP v prípadoch, kedy žiadateľ zložil zábezpeku podľa zákona č. 
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 
ďalších zákonov sa rozširuje výnimka z uplatňovania tejto PPP na takéto exekúcie. 

1.6. Vypustenie podmienky poskytnutia príspevku „podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach“ 
V zmysle Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na základe relevantnosti vo 
vzťahu k výzve bola vypustená predmetná PPP. 

1.7. Úprava podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania 
projektu“ a vypustenie povinnej predkladanej dokumentácie na preukazovania jej splnenia. 

Z dôvodu zmeny preukazovania danej podmienky, t.j. preukázanie splnenia danej podmienky je prioritne 
realizované v čase poskytnutia súčinnosti pre vypracovanie návrhu Zmluvy o NFP, a teda z tohto dôvodu bol  
upravený jej spôsob preukazovania v rámci konania o ŽoNFP, kedy sa preukazuje daná podmienka 
prostredníctvom čestného vyhlásenia žiadateľa, v rámci tabuľky č. 15 formulára ŽoNFP, kde žiadateľ 
vyhlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky minimálne na spolufinancovanie oprávnených výdavkov 
projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia. Počas realizácie projektu je však prijímateľ (bez 
ohľadu na výšku povinného spolufinancovania projektu) naďalej povinný zabezpečiť finančné prostriedky 
v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň zabezpečiť 
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu. V tejto 
súvislosti sa vypúšťa príloha č. 3 ŽoNFP „dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa“.  

. 
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1.8. Aktualizácia dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (aktualizácia 
2018)“ 

V rámci podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti aktivít projektu je v poznámke pod čiarou 
aktualizovaný hypertextový odkaz na platnú „Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy 
(aktualizácia 2018)“.  

1.9. Presun podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa definovania merateľných ukazovateľov 
projektu v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 9 podmienky oprávnenosti aktivít projektu. 

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a s cieľom 
zachovania informácie pre žiadateľa o prepojenosti stanovenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov 
na účel projektu a previazanosti na posúdenie oprávnenosti aktivít (realizácia aktivít musí smerovať 
k výsledkom) bola podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov 
premietnutá v rámci podmienky oprávnenosti aktivít projektu.  

1.10. Presun „Podmienky, že výdavky projektu sú oprávnené“ do kategórie „Ďalšie PPP“ 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov bola presunutá  
podmienka poskytnutia príspevku „podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ z kategórie „Oprávnenosť 
výdavkov realizácie projektu“ do kategórie „Ďalšie PPP“. Uvedená úprava nie je zmenou podmienok 
poskytnutia príspevku. Zároveň sa v rámci „podmienky, že výdavky projektu sú oprávnené“ aktualizuje odkaz 
na uplatniteľnú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len 
„Príručka k OV“) z verzie 2.4 na verziu 2.8.  

1.11. Vypustenie kategórie PPP a príslušnej PPP: Spôsob financovania  

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktualizáciou 
vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória PPP – Spôsob financovania spolu s Podmienkou relevantného spôsobu 
financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia. PPP po nej nasledujúce sa primerane 
prečíslujú. Informácie o uplatniteľných spôsoboch financovania ako aj o forme financovania sú uvedené v 
závere kapitoly 3 výzvy – Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie  

1.12. Zmena podmienky poskytnutia príspevku „podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania“  

S cieľom zosúladenia znenia podmienky s ostatnými vyhlasovanými výzvami v rámci OP KŽP, ako aj 
z dôvodu obmedzení týkajúcich sa získavania údajov prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ sa 
mení podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP na podmienku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny za obdobie 4 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. 

1.13. Úprava podmienky poskytnutia príspevku a oprava zrejmej nesprávnosti v rámci  PPP Oprávnenosť z 
hľadiska VO na hlavné aktivity  

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bola predmetná 
PPP primeraným spôsobom upravená a zároveň sa uviedla do súlade zrejmá nesprávnosť týkajúca sa 
informácie o výdavkoch spadajúcich pod zjednodušené vykazovanie, pričom v rámci výzvy sa aplikuje iba 
reálne vykazovanie výdavkov ,t.j.  bol vypustený príslušný odsek.  

1.14. Došpecifikovanie čo je myslené pod budovou v rámci podmienky poskytnutia príspevku vzťahujúcej 
sa k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov 

Z dôvodu zamedzenia nesprávneho výkladu, čo je myslené pod „budovou pre realizáciu projektu“ je v rámci 
poznámky pod čiarou vyšpecifikované, že sa jedná o existujúce budovy resp .budovy, ktoré sú zapísané ako „ 
rozostavaná stavba“ na liste vlastníctva“. 
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1.15. Vypustenie podmienok poskytnutia príspevku „časová oprávnenosť realizácie projektu“  

V zmysle Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na základe relevantnosti vo 
vzťahu k výzve bola vypustená predmetná PPP. 

1.16. Úprava podmienky poskytnutia príspevku „maximálna a minimálna výška príspevku“  

V súlade s úvodným bodom 3 bola predmetná podmienka poskytnutia príspevku primerane upravená. 

1.17. Zapracovanie využitia zásobníka projektov (v súlade s §21 zákona o príspevku z EŠIF) v kapitole 3 
výzvy 

Na základe rozhodnutia RO pre OP KŽP bolo v súlade s §21 zákona o príspevku z EŠIF zapracované do 
kapitoly 3. výzvy využitie zásobníka projektov.  

1.18. Doplnenie v časti „zmena a zrušenie výzvy“ 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF sa dopĺňa časť „Zmena 
a zrušenie výzvy“ o informáciu, kedy je RO oprávnený výzvu zmeniť, ako aj o lehotu, do kedy RO umožní 
žiadateľovi vykonať zmenu ŽoNFP pri zmene výzvy.  

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP a jeho príloh 

2.1. Formálna úprava formulára ŽoNFP 

S cieľom zosúladenia formulára ŽoNFP uvádzaného v prílohe č. 1 výzvy s formulárom ŽoNFP v ITMS 2014+ 
boli v prílohe č. 1 vykonané formálne úpravy. Zároveň boli pre vylúčenie pochybností doplnené podrobnejšie 
inštrukcie pre vyplnenie vybraných častí formulára ŽoNFP. 

2.2. Úpravy v tabuľke č. 12. Verejné obstarávanie  

V rámci tabuľky boli upravené a doplnené inštrukcie týkajúce sa poskytnutých informácií k verejnému 
obstarávaniu/ obstarávaniu, ako aj v súlade s bodom 8 tohto Usmernenia boli upravené časti týkajúce sa 
verejného obstarávania. 

2.3. Vypustenie vybraných podmienok 

V nadväznosti na vypustenie niektorých vybraných PPP sa mení v tabuľke č. 14. formulára ŽoNFP poradie 
PPP. Zároveň PPP sa primerane prečíslujú. Taktiež sa upravuje aj obsah v časti 15 Čestné vyhlásenie 
žiadateľa. 

2.4. Úprava prílohy č. 6 ŽoNFP- Podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov 

Z dôvodu zrušenia viacerých finančných limitov, (napr. zrušenie limitu 200 000 EUR, t.j. zrušenie maximálnej 
výšky celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie, ďalej napr. zrušenie limitu na 
výdavky súvisiace s realizáciou zelenej strechy, ako aj úprava prepočtu limitu na mobiliár), a to z dôvodu 
zníženia administratívnej a finančne záťaže pre žiadateľov, ako aj pre samotný výkon odborného hodnotenia 
bol upravený podrobný rozpočet projektu, ktorý je súčasťou prílohy č. 6 ŽoNFP. Zároveň bola doplnená 
inštrukcia pre žiadateľa ohľadom výdavku na nákup mobiliáru, pri ktorom je žiadateľ povinný výdavok na 
mobiliár uviesť v Podrobnom rozpočte projektu ako samostatnú položku (ak relevantné). 

 

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

3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav  

V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu výzvy) uskutočnené 
formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP, a to najmä:  
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- úprava časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na vykonané zmeny v dokumentoch 
výzvy a potrebu došpecifikovania niektorých pojmov(ako napr. „deň doručenia“);  

- rozšírenie možností overovania vybraných PPP prostredníctvom integračných funkcií ITMS2014+; 

- doplnenie ďalších formálnych a štylistických úprav v celom dokumente; 

3.2. Úprava vypracovania a predloženia dokumentácie ŽoNFP 

V nadväznosti na bod 1.2 tohto usmernenia s cieľom maximalizácie elektronickej komunikácie sa upravuje 
spôsob vypracovania a predloženia ŽoNFP prioritne prostredníctvom e-schránky. Spôsob doručovania 
formulára ŽoNFP a relevantných príloh je upravený v celom dokumente v súlade s aktualizáciou Systému 
riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 12. Zároveň je došpecifikované predkladanie 
príloh v listinnej podobe, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť prostredníctvom ITMS2014+.  

3.3. Vypustenie PPP „Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým 
úradom,  Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení,) Podmienka nebyť dlžníkom 
na sociálnom poistení  

V nadväznosti na bod 1.4 tohto usmernenia sa vypúšťajú vybrané PPP. Zostávajúce PPP sa primerane 
prečíslujú.  

3.4. Úprava a spresnenie podmienky poskytnutia príspevku „podmienka zákazu vedenia výkonu 
rozhodnutia voči žiadateľovi“ 

V nadväznosti na bod 1.5 tohto usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP.  

3.5. Vypustenie  podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v 
ťažkostiach“ 

V nadväznosti na bod 1.6 tohto usmernenia bola vypustená predmetná PPP.  

3.6. Úprava podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania 
projektu“ a vypustenie povinnej predkladanej dokumentácie na preukazovania jej splnenia. 

V nadväznosti na bod 1.7 tohto usmernenia bola primerane upravená predmetná PPP.  

3.7. Formálna úprava PPP“ Podmienka, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný 
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“ 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii, ako aj oznam o zmene spôsobu overovania 
bezúhonnosti, zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk, bol primerane upravený  opis predmetnej PPP, 
ako aj spôsob jej preukazovania.. 

3.8. Aktualizácia dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (aktualizácia 
2018)“ 

V nadväznosti na bod 1.8 tohto usmernenia je v poznámke pod čiarou aktualizovaný hypertextový odkaz na 
platnú „Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (aktualizácia 2018)“.  

3.9. Presun podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa definovania merateľných ukazovateľov 
projektu v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 9 podmienky oprávnenosti aktivít projektu. 

V nadväznosti na bod 1.9 tohto usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP. 



7 

3.10. Presun Podmienky, že výdavky projektu sú oprávnené do kategórie „Ďalšie PPP“ 

V nadväznosti na bod 1.10 tohto usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP. 

3.11. Úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

Za účelom zvýšenia miery transparentnosti sa rozširuje opis Podmienky splnenia kritérií pre výber projektu 
doplnený o spôsobe a bodovom hodnotení v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií. Uvedené doplnenie je 
informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP, resp. zmenu hodnotiacich kritérií.  

3.12. Vypustenie kategórie a PPP: Spôsob financovania  

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a aktualizáciou 
vzoru CKO č. 7 sa vypúšťa kategória PPP – Spôsob financovania spolu s Podmienkou relevantného spôsobu 
financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia. PPP po nej nasledujúce sa primerane 
prečíslujú. Informácie o uplatniteľných spôsoboch financovania ako aj o forme financovania sú uvedené v 
závere kapitoly 3 výzvy – Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie. 

3.13. Zmena podmienky neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 
rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP  

V nadväznosti na bod 1.12 tohto  usmernenia sa primerane upravuje názov a opis dotknutej PPP. 

3.14. Úprava PPP Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V nadväznosti na bod 8 tohto  usmernenia sa primerane upravuje predmetná PPP.  

3.15. Formálna úprava opisu podmienky Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v 
oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie  

S cieľom spresnenia uvedenej PPP bol upravený jej samotný opis.  

3.16. Vypustenie podmienky poskytnutia príspevku podmienky časovej oprávnenosti realizácie projektu  

V nadväznosti na bod 1.15 tohto  usmernenia sa predmetná  PPP vypúšťa. 

3.17. Úprava podmienky poskytnutia príspevku podmienky maximálnej a minimálnej výšky príspevku  

V nadväznosti na bod 1.16 tohto  usmernenia sa primerane upravuje uvedené PPP. 

3.18. Úprava časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP 

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny sú primerane upravené resp. vypustené jednotlivé prílohy ŽoNFP 

3.19. Úprava kapitoly 4 „ schvaľovanie ŽoNFP“ a kapitoly 5 „ uzavretie zmluvy o NFP“ 

V súlade s aktualizáciou Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj 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“) sa primerane upravujú predmetné kapitoly. 
Zároveň s cieľom zvýšenia transparentnosti sa v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa podrobnejšie popisujú 
procesné úkony po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP do uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP. Okrem 
uvedeného sa v nadväznosti na zmenu spôsobu a termínu overovania niektorých PPP bližšie popisujú 
podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť v rámci poskytovania súčinnosti pred vypracovaním návrhu zmluvy o 
poskytnutí NFP.  
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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 a primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy.  
 

4.2. Zrušenie limitu na výdavky súvisiace s realizáciou zelenej strechy 
V zmysle bodu 2.4 tohto Usmernenia upravuje sa primerane príloha č. 4 výzvy 
 

4.3. Vytvorenie novej skupiny výdavkov v rámci zoznamu oprávnených výdavkov 
V zmysle bodu 4 tohto Usmernenia je v rámci prílohy č.4 výzvy vytvorená v zozname oprávnených výdavkov 
nová skupina výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky. 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. 

5. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy – Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
sa pôvodná Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 105a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 2015/1929 nahrádza Informáciou pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. 
o príspevok v zmysle čl. 135 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Vzhľadom na skutočnosť, že ide 
o nový dokument, zmeny oproti pôvodnej prílohy výzvy nie sú zaznamenané formou sledovania zmien. 

 
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 28. 06 2022. 

Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 02.05.2022 

 

V prípade ŽoNFP predložené po 2. máji 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. 


