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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 62. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „usmernenie“) je najmä: 

1. aktualizácia hodnôt value for money  z dôvodu aktualizácie rozpočtov, ako reakcie na problematiku nárastu 
cien stavebných prác/ tovarov/ služieb na trhu; 

2. aplikovanie vybraných zmien výzvy z usmernenia č. 1 k 62. výzve, ktoré sa vzťahovali len na ŽoNFP 
predložené od 7 hodnotiaceho kola aj na ŽoNFP predložené v rámci 5 hodnotiaceho kola, keďže v rámci 5 
hodnotiaceho kola neboli vydané žiadne rozhodnutia (s výnimkou rozhodnutí o zastavení konania podľa § 20 
ods. 1 písm. a), b) a d)) a je nevyhnutné týmto usmernením reagovať na nárast cien stavebných prác/ tovarov/ 
služieb na trhu aj v rámci predložených ŽoNFP v 5 hodnotiacom kole. Na všetky ŽoNFP predložené v rámci 
5. hodnotiaceho kola sa budú vzťahovať nasledovné zmeny z usmernenia č. 1: 

- aplikovanie 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.; 

- zrušenie limitu 200 tis. EUR na 1 vodozádržné opatrenie; 

- úprava podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu a vypustenie povinnej predkladanej 

dokumentácie na preukazovania jej splnenia.  

3. 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“); 

4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 
projekty OP KŽP, verzia 2.9; 

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

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 62. výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na vodozádržné 
opatrenia v urbanizovanej krajine (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. výzva, 

2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných povinných príloh ŽoNFP, 

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: 
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1.1. 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 2.8 
na verziu 2.9.  

1.2. 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 aj na ŽoNFP, kde bolo 
vydané rozhodnutie podľa  § 20 ods.1 písm. a), b) a d) zákona o príspevku z EŠIF.  

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

2.1. Úprava prílohy č. 4 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov  

V hárku Value for Money boli aktualizované hraničné hodnoty value for money v nadväznosti na aktuálny nárast 
cien na trhu a vysokú mieru inflácie. 

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

3.1 Úprava opisu 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. 

3.2 Úprava opisu PPP č.9 „Podmienky oprávnenosti aktivít projektu“ 

Z dôvodu zdieľania praktických skúseností v rámci aplikačnej praxe boli doplnené v rámci upozornenia k danej 
podmienke odkazy na dokumenty (príručky, prezentácie) s informáciami o uplatňovaní zásad správnej 
aplikačnej praxe, ktoré sú len informatívneho charakteru. Oprávnené na  poskytnutie príspevku budú aj naďalej 
len ŽoNFP, ktoré sú v súlade s vecným zameraním výzvy a spĺňajú všetky podmienky poskytnutia príspevku 
stanovené v predmetnej výzve. 

3.3     Úprava opisu PPP Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

V nadväznosti na zabezpečenie súladu predkladaných projektov s ustanoveniami zákona o VO boli doplnené 
do danej podmienky viaceré upozornenia pre žiadateľov.  

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.  

 

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. 
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. októbra 2022. 

Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené v rámci 5. hodnotiaceho kola, t.j. po 31. 
08. 2021, ak nie je v usmernení uvedené inak.  

V prípade ŽoNFP predložených po 31.08.2021, 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. 


