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CIEĽ USMERNENIA 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „usmernenie“) je predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom 

OPŽP-PO4-15-1 (ďalej aj „výzva“), čím dochádza k zmene formálnych náležitostí výzvy 

podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z 

fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a 

podpore“).  

Dôvodom na posun termínu uzavretia výzvy je potreba stanovenia finančných limitov 

zo strany riadiaceho orgánu vo vzťahu k zabezpečeniu hospodárnosti výdavkov v rámci 

predkladaných projektov. V dokumente Definícia oprávnených výdavkov pre projekty 

financované z ERDF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

s kódom OPŽP-PO4-15-1 pre Operačný program Životné prostredie, ktorý bol zverejnený 

v rámci výzvy, riadiaci orgán uviedol, že v priebehu vyhlásenia výzvy stanoví finančné limity 

na nákup zberných nádob, ktoré budú žiadateľom oznámené bezodkladne po stanovení 

predpokladanej hodnoty zákazky v rámci realizácie centrálneho verejného obstarávania.  

Predpokladaná hodnota zákazky a z nej vyplývajúce finančné limity na nákup zberných nádob 

a kontajnerov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre vypracovanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok zo strany oprávnených žiadateľov, neboli ku dňu vydania tohto 

usmernenia riadiacim orgánom stanovené, a preto riadiaci orgán pristúpil k posunu dátumu 

uzavretia výzvy.  

Týmto usmernením zároveň dochádza k úprave ďalších formálnych náležitostí výzvy podľa § 

13 ods. 2 písm. i) zákona o pomoci a podpore, a to konkrétne k úprave prílohy č. 02 ŽoNFP 

Podrobný rozpočet projektu, v rámci ktorej sa upravuje tabuľka Rozpis zberných nádob 

z dôvodu špecifikácie zberných nádob pre jednotlivé druhy vytriedených komunálnych 

odpadov a k úprave textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1“ (ďalej aj „Príručka pre 

žiadateľa“), ktorý sa týka výberu povinných merateľných ukazovateľov a spôsobu vypĺňania 

tabuľky č. 12 ŽoNFP. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA 

1. Usmernením sa na úvodnej strane dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok“, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 

Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-15-1“ nahrádza pôvodný text: 

„Dátum uzavretia výzvy: 16. septembra 2015“ 

nasledovným testom: 

„Dátum uzavretia výzvy: 5. októbra 2015“ 

2. Usmernením sa nahrádza tabuľka Rozpis zberných nádob v prílohe č. 02 ŽoNFP 

Podrobný rozpočet projektu. Úpravy a doplnenia vykonané v Podrobnom rozpočte 

projektu sú vyznačené červenou farbou. 

3. Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument Príručka pre žiadateľa. Úpravy 

a doplnenia vykonané v Príručke pre žiadateľa sú vyznačené vo forme sledovania zmien. 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 


