
 
 
 

Informácia o oprave textu pre výzvy: 
 

kód výzvy:           OPŽP-PO4-10-1 – zverejnená dňa 01. februára 2010 
kód výzvy:           OPŽP-PO2-10-2 – zverejnená dňa 19. februára 2010 

 
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné 
prostredie (ďalej len „OPŽP“) si dovoľuje informovať žiadateľov o nasledovných opravách 
textu pre uvedené výzvy: 
 
1. úprava dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, OPŽP, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačné ciele 4.1. 
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít na 
zhodnocovanie odpadov, kód výzvy: OPŽP-PO4-10-1“ 
 
V súvislosti s technologickými problémami ITMS a ich operatívnym riešením zo strany 
Centrálneho Koordinačného Orgánu – MVRR SR sa v texte výzvy mení: 
Dátum uzavretia výzvy OPŽP-PO4-10-1 z dátumu 5. mája 2010 na dátum 20. mája 
2010. 
 
2. úprava dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, OPŽP, Prioritná os 2, Ochrana pred povodňami, Operačný cieľ 2.2. 
Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému, kód výzvy: 
OPŽP-PO2-10-2“ 
 
V súvislosti s technologickými problémami ITMS a ich operatívnym riešením zo strany 
Centrálneho Koordinačného Orgánu – MVRR SR sa v texte výzvy mení: 
Dátum uzavretia výzvy OPŽP-PO2-10-2 z dátumu 21. mája 2010 na dátum 7. júna 
2010. 
 
3. úprava dokumentu „Príloha č. 1. - Inštrukcia pre žiadateľov o poskytnutie NFP 
pri uplatňovaní štátnej pomoci (ďalej len „inštrukcia“) - Príručky pre žiadateľa o 
nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Kohézneho fondu pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých 
celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR - verzia 3.7 a verzia 3.8 (ďalej len 
„Príručka pre žiadateľa“)“ 
 
V súvislosti s potrebou opravy chýb v písaní a zosúladenia textu inštrukcie s platnými 
riadiacimi dokumentmi sa text inštrukcie mení nasledovne: 

- V Časti A inštrukcie pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, v stĺpci Prijímateľ na str. 8 a 9 sa slová 
„obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce alebo VÚC“ nahrádzajú slovami 
„právnické osoby oprávnené na podnikanie v 100% vlastníctve obce alebo VÚC 
(napr. obchodné spoločnosti, resp. neziskové organizácie)“ a pri kategórii 
„právnické osoby oprávnené na podnikanie“ sa na začiatok dopĺňa slovo „ostatné“. 

- V Časti A inštrukcie pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.2 
Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, v stĺpci Prijímateľ na str. 10 až 13 sa slová 
„obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce alebo VÚC“ nahrádzajú slovami 
„právnické osoby oprávnené na podnikanie, okrem právnických osôb 
podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo v oblasti spracovania 
produktov poľnohospodárskej prvovýroby alebo v lesnom hospodárstve, 
v 100% vlastníctve obce alebo VÚC (napr. obchodné spoločnosti, resp. 



neziskové organizácie)“ a pri kategórii „fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie okrem fyzických alebo právnických osôb podnikajúcich v poľnohospodárskej 
prvovýrobe alebo v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby alebo v 
lesnom hospodárstve“ sa na začiatok dopĺňa slovo „ostatné“. 

- V časti B inštrukcie pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, v stĺpci Prijímateľ na str. 24 a 25 sa slová 
„obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce alebo VÚC“ nahrádzajú slovami 
„právnické osoby oprávnené na podnikanie v 100% vlastníctve obce alebo VÚC 
(napr. obchodné spoločnosti, resp. neziskové organizácie)“ a pri kategórii 
„právnické osoby oprávnené na podnikanie“ sa na začiatok dopĺňa slovo „ostatné“. 
V stĺpci Posúdenie vzťahu k ŠP na str. 25 sa vypúšťajú slová „alebo prijímateľ 
vykonáva svoju činnosť len pre subjekty vo verejnom vlastníctve na základe 
VO“. 

- V časti B inštrukcie pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.2 
Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, v stĺpci Prijímateľ na str. 26 až 27 sa slová 
„obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce alebo VÚC“ nahrádzajú slovami 
„právnické osoby oprávnené na podnikanie, alebo právnických osôb 
podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo v oblasti spracovania 
produktov poľnohospodárskej prvovýroby alebo v lesnom hospodárstve, 
v 100% vlastníctve obce alebo VÚC (napr. obchodné spoločnosti, resp. 
neziskové organizácie)“ a pri kategórii „fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie okrem fyzických alebo právnických osôb podnikajúcich v poľnohospodárskej 
prvovýrobe alebo v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby alebo 
v lesnom hospodárstve“ sa na začiatok dopĺňa slovo „ostatné“. 
 
4. úprava dokumentu „Príloha č. 4 - Príručka pre užívateľov ITMS portálu -
Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pre žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR - verzia 3.7 
a verzia 3.8  
 
Vzhľadom na úpravu podmienok týkajúcich sa prihlasovania užívateľov ITMS do verejnej 
časti portálu ITMS, zverejnených na www.itms.sk v časti Elektronický manuál, sa príloha 
č. 4 Príručka pre užívateľov ITMS portálu, v podkapitole 2.1.01 Návod na vyplnenie 
žiadosti o aktiváciu, v časti 3. Prihlasovacie údaje, strana 26, v časti „Heslo“ text 
„platnosť hesla 120 dní“ nahrádza nasledovným textom: 
„Platnosť hesla je 60 dní (používateľ je aplikáciou vopred upozornený na 
blížiace sa vypršanie platnosti hesla).“  
 
 
Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na ich zrušenie, resp. 
pozastavenie, v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. 
 
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci vyššie uvedených vyhlásených výziev ostávajú 
bez zmeny. 
 
 
V Bratislave, 25.marca 2010 
 
 
                                                                doc. Ing. Jozef Medveď, PhD. 
              minister životného prostredia Slovenskej republiky v.r. 


