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Informácia o pozastavení výziev a 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“) vzhľadom k zmene podmienok poskytnutia pomoci 
pre uvedené výzvy, a to „ďalších podmienok poskytnutia pomoci“ podľa § 13, ods. 3, 
písm. j) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov, si dovoľuje informovať žiadateľov 
o pozastavení uvedených výziev (podľa § 13, ods. 8 uvedeného zákona) a o súvisiacich 
opravách textu pre uvedené výzvy: 
 
1. úprava „textu výzvy“ v rámci výzvy č. OPŽP-PO4-10-1 
 
V súvislosti s pozastavením výzvy OPŽP-PO4-10-1 k prioritnej osi 4 Odpadové 
hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
a Operačný cieľ 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, sa v texte výzvy mení 
dátum jej uzavretia z 20. mája 2010 na dátum 24. júna 2010. 
 
2. úprava „textu výzvy“ v rámci výzvy č. OPŽP-PO2-10-2 
 
V súvislosti s pozastavením výzvy OPŽP-PO2-10-2 k prioritnej osi 2 Ochrana 
pred povodňami, Operačný cieľ 2.2. Vybudovanie povodňového varovného 
a predpovedného systému, sa v texte výzvy mení dátum jej uzavretia z 7. júna 2010 
na dátum 12. júla 2010. 
 
3. úprava dokumentu "Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“ - zverejneného 
v rámci výzvy č. OPŽP-PO4-10-1 
 
Vzhľadom na potrebu úpravy zadefinovania formálnych náležitostí povinnej prílohy 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 18 (konkrétne vyjadrenia príslušného orgánu 
o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.), riadiaci orgán 
pre OPŽP v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“ v časti 2. Podmienky 
poskytnutia pomoci vo vzťahu k formálnej správnosti žiadosti, na str. 6 mení text 
týkajúci sa prílohy č. 18 nasledovne: 
 
Vypúšťa sa text: 

- príloha č. 18 - Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, 
resp. rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v zmysle zákona 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. V prípade, že záverečné 
stanovisko/rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť sa 
nebude posudzovať nie je súčasťou žiadosti o NFP, je potrebné predložiť potvrdenie 
vydané príslušným orgánom (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z.z.) o tom, že nie je 
potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. - 
kontrola doloženia/nedoloženia prílohy v rozsahu danej prílohy a súlad s ostatnými 
časťami žiadosti o NFP; 
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Uvedený text sa nahrádza nasledovným textom:  
 
Príloha č. 18 –  

1. Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto 
prílohe len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), alebo 

2. rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena 
navrhovanej činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z., alebo 

3. vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z.z.) podľa § 18 ods. 
4 alebo ods. 5 o tom, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na životné prostredie, alebo 

4. stanovisko (resp. vyjadrenie) príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 
Z.z.) o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  

- kontrola doloženia/nedoloženia prílohy v rozsahu danej prílohy a súlad s ostatnými časťami 
žiadosti o NFP.  
 
Ostatné časti uvedeného dokumentu ostávajú bezo zmeny. 
 
4. úprava dokumentu "Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“ - zverejneného 
v rámci výzvy č. OPŽP-PO2-10-2 
 
Vzhľadom na potrebu úpravy zadefinovania formálnych náležitostí povinnej prílohy 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 18 (konkrétne vyjadrenia príslušného orgánu 
o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.), riadiaci orgán 
pre OPŽP v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“ v časti 2. Podmienky 
poskytnutia pomoci vo vzťahu k formálnej správnosti žiadosti, na str. 6 mení text 
týkajúci sa prílohy č. 18 nasledovne: 
 
Vypúšťa sa text: 

- príloha č. 18 - Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, 
resp. rozhodnutie zo zisťovacieho konania, podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, príp. potvrdenie OÚ ŽP. V prípade, že záverečné 
stanovisko/rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je súčasťou žiadosti o NFP, je 
potrebné predložiť potvrdenie vydané príslušným orgánom (§ 3 písm. h) zákona 
č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov) o tom, že nie je potrebné vykonať 
posudzovanie vplyvov na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov - kontrola doloženia/nedoloženia prílohy v rozsahu danej prílohy a súlad 
s ostatnými časťami žiadosti o NFP; 

 
Uvedený text sa nahrádza nasledovným textom:  
 
Príloha č. 18 –  

1. Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto 
prílohe len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), alebo 

2. rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena 
navrhovanej činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z., alebo 

3. vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z.z.) podľa § 18 ods. 
4 alebo ods. 5 o tom, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na životné prostredie, alebo 
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4. stanovisko (resp. vyjadrenie) príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 
Z.z.) o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  

- kontrola doloženia/nedoloženia prílohy v rozsahu danej prílohy a súlad s ostatnými časťami 
žiadosti o NFP. 
 
Ostatné časti uvedeného dokumentu ostávajú bezo zmeny. 
 
5. úprava dokumentu – „Príloha č. 6 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) - Zoznam povinných príloh a ich bližšia 
špecifikácia“ zverejneného v rámci výzvy č. OPŽP-PO4-10-1 
 
Vzhľadom na potrebu úpravy zadefinovania formálnych náležitostí povinnej prílohy 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 18 (konkrétne vyjadrenia príslušného orgánu 
o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.), riadiaci orgán 
pre OPŽP vo vyššie uvedenom dokumente mení text týkajúci sa prílohy č. 18 
nasledovne: 
 
Vypúšťa sa text: 
 
číslo Názov prílohy vysvetlenie Vydáva/overuje Predloha 
18.  Záverečné stanovisko 

k posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie, resp. 
rozhodnutie zo zisťovacieho 
konania, v zmysle zákona 
24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné 
prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov o tom, že 
navrhovaná činnosť sa 
nebude posudzovať. 
V prípade, že záverečné 
stanovisko/rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania o tom, 
že navrhovaná činnosť sa 
nebude posudzovať nie je 
súčasťou ŽoNFP, je potrebné 
predložiť potvrdenie vydané 
príslušným orgánom (§ 3 
písm. h zákona č. 24/2006 
Z.z. ) o tom, že nie je 
potrebné vykonať 
posudzovanie vplyvov na ŽP 
v zmysle zákona 24/2006 Z. 
z. 

 MŽP SR/ príslušný 
KÚ ŽP/ príslušný 
OÚ ŽP. Príloha je 
relevantná pre 
všetky projekty 
investičného 
charakteru ako aj 
v prípade, ak to 
vyžaduje povaha 
projektu v zmysle 
platného zákona. 

    nie  
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Uvedený text sa nahrádza nasledovným textom:  
 
číslo Názov prílohy vysvetlenie Vydáva/overuje Predloha 
18.  1. Záverečné stanovisko 

z posúdenia vplyvov 
navrhovanej činnosti na 
životné prostredie v súlade 
so zákonom č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej v tejto 
prílohe len „zákon č. 
24/2006 Z.z.“), alebo 
2. rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania o tom, 
že navrhovaná činnosť, resp. 
zmena navrhovanej činnosti, 
nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona č. 
24/2006 Z.z., alebo 
3. vyjadrenie príslušného 
orgánu (§ 3 písm. h) zákona 
č. 24/2006 Z.z.) podľa § 18 
ods. 4 alebo ods. 5 o tom, 
že zmena navrhovanej 
činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie, alebo 
4. stanovisko (resp. 
vyjadrenie) príslušného 
orgánu (§ 3 písm. h) zákona 
č. 24/2006 Z.z.) o tom, že 
navrhovaná činnosť, resp. 
zmena navrhovanej činnosti, 
nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. 

 MŽP SR/príslušný 
KÚ ŽP/ príslušný 
OÚ ŽP. Príloha je 
relevantná pre 
všetky projekty 
investičného 
charakteru ako aj 
v prípade, ak to 
vyžaduje povaha 
projektu v zmysle 
platného zákona 
č. 24/2006 Z.z. 

nie/áno 
(predloha 
Riadiaceho 
orgánu pre OP 
ŽP je 
stanovená len 
v prípade 
dokladania 4. 
stanoviska 
(resp. 
vyjadrenia) 
príslušného 
orgánu (§ 3 
písm. h) 
zákona č. 
24/2006 Z.z.) 
o tom, že 
navrhovaná 
činnosť, resp. 
zmena 
navrhovanej 
činnosti 
nepodlieha 
posudzovaniu 
vplyvov na 
životné 
prostredie 
podľa zákona č. 
24/2006 Z.z.) 

 
Ostatné časti uvedeného dokumentu ostávajú bezo zmeny.  
 
6. úprava dokumentu – „Príloha č. 6 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 3.8) - Zoznam povinných príloh a ich bližšia 
špecifikácia“ – zverejneného v rámci výzvy č. OPŽP-PO2-10-2 
 
Vzhľadom na potrebu úpravy zadefinovania formálnych náležitostí povinnej prílohy 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 18 (konkrétne vyjadrenia príslušného orgánu 
o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.), riadiaci orgán 
pre OPŽP vo vyššie uvedenom dokumente mení text týkajúci sa prílohy č. 18 
nasledovne: 
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Vypúšťa sa text: 
 
číslo Názov prílohy vysvetlenie Vydáva/overuje Predloha 
18.  Záverečné stanovisko 

k posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie, resp. 
rozhodnutie zo zisťovacieho 
konania, podľa zákona 
24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné 
prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov o tom, že 
navrhovaná činnosť sa 
nebude posudzovať. 
V prípade, že záverečné 
stanovisko/rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania o tom, 
že navrhovaná činnosť sa 
nebude posudzovať nie je 
súčasťou ŽoNFP, je potrebné 
predložiť potvrdenie vydané 
príslušným orgánom (§ 3 
písm. h zákona č. 24/2006 
Z.z. v znení neskorších 
predpisov) o tom, že nie je 
potrebné vykonať 
posudzovanie vplyvov na ŽP 
podľa zákona 24/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov 

 MŽP SR/ 
príslušný KÚ ŽP/ 
príslušný OÚ ŽP. 
Príloha je 
relevantná pre 
všetky projekty 
investičného 
charakteru ako aj 
v prípade, ak to 
vyžaduje povaha 
projektu v zmysle 
platného zákona. 

    nie  
 

 
Uvedený text sa nahrádza nasledovným textom:  
 
číslo Názov prílohy vysvetlenie Vydáva/overuje Predloha 
18.  1. Záverečné stanovisko 

z posúdenia vplyvov 
navrhovanej činnosti na 
životné prostredie v súlade 
so zákonom č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej v tejto 
prílohe len „zákon č. 
24/2006 Z.z.“), alebo 
2. rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania o tom, 
že navrhovaná činnosť, resp. 
zmena navrhovanej činnosti, 
nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona č. 
24/2006 Z.z., alebo 
3. vyjadrenie príslušného 
orgánu (§ 3 písm. h) zákona 

 MŽP SR/príslušný 
KÚ ŽP/ príslušný 
OÚ ŽP. Príloha je 
relevantná pre 
všetky projekty 
investičného 
charakteru ako aj 
v prípade, ak to 
vyžaduje povaha 
projektu v zmysle 
platného zákona 
č. 24/2006 Z.z. 

nie/áno  
(predloha 
Riadiaceho 
orgánu pre OP 
ŽP je 
stanovená len 
v prípade 
dokladania 4. 
stanoviska 
(resp. 
vyjadrenia) 
príslušného 
orgánu (§ 3 
písm. h) 
zákona č. 
24/2006 Z.z.) 
o tom, že 
navrhovaná 
činnosť, resp. 
zmena 
navrhovanej 
činnosti 
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č. 24/2006 Z.z.) podľa § 18 
ods. 4 alebo ods. 5 o tom, 
že zmena navrhovanej 
činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie, alebo 
4. stanovisko (resp. 
vyjadrenie) príslušného 
orgánu (§ 3 písm. h) zákona 
č. 24/2006 Z.z.) o tom, že 
navrhovaná činnosť, resp. 
zmena navrhovanej činnosti, 
nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. 

nepodlieha 
posudzovaniu 
vplyvov na 
životné 
prostredie 
podľa zákona č. 
24/2006 Z.z.) 

 
Ostatné časti uvedeného dokumentu ostávajú bezo zmeny.  
 
7. úprava dokumentu – „Formulár žiadosti o NFP“ – zverejneného v rámci výzvy 
č. OPŽP-PO4-10-1 
 
Vzhľadom na potrebu úpravy zadefinovania formálnych náležitostí povinnej prílohy 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 18 (konkrétne vyjadrenia príslušného orgánu 
o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.), riadiaci orgán 
pre OPŽP vo vyššie uvedenom dokumente mení text týkajúci sa prílohy č. 18 
nasledovne: 
 
V tabuľke č. 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP na str. 11, p. č. 18. sa vypúšťa 
text: 
 
„Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, resp. rozhodnutie 
zo zisťovacieho konania, v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov o tom, že navrhovaná 
činnosť sa nebude posudzovať. V prípade, že záverečné stanovisko/rozhodnutie 
zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať nie je 
súčasťou ŽoNFP, je potrebné predložiť potvrdenie vydané príslušným orgánom (§ 3 písm. 
h zákona č. 24/2006 Z.z.) o tom, že nie je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na ŽP 
v zmysle zákona 24/2006 Z. z.“ 
 
Uvedený text sa nahrádza nasledovným textom:  

1. Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto 
prílohe len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), alebo 

2. rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena 
navrhovanej činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z., alebo 

3. vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z.z.) podľa § 18 ods. 
4 alebo ods. 5 o tom, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na životné prostredie, alebo 

4. stanovisko (resp. vyjadrenie) príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 
Z.z.) o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  
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Zároveň sa Formulár žiadosti o NFP dopĺňa o novú prílohu č. 18 – „Stanovisko, resp. 
vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z.z.) o tom, že 
navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov“. Uvedený dokument tvorí prílohu tejto 
informácie o pozastavení výziev a o oprave textu pre výzvy a skladá sa z dvoch častí. 
Prvá časť (označená ako príloha 18a)) obsahuje samotný formulár stanoviska (predlohu) 
a druhá časť (označená ako príloha 18b)) obsahuje inštrukciu k jeho vyplneniu a slúži 
ako informácia o požadovanom spôsobe jeho vypracovania. 
Žiadateľ je povinný doložiť uvedené stanovisko, resp. vyjadrenie príslušného orgánu 
o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v požadovanej 
forme, t.j. použitím zverejnenej predlohy (príloha 18a). 
 
Ostatné časti uvedeného dokumentu ostávajú bezo zmeny.  
 
8. úprava dokumentu – „Formulár žiadosti o NFP“ – zverejneného v rámci výzvy 
č. OPŽP-PO2-10-2 
 
Vzhľadom na potrebu úpravy zadefinovania formálnych náležitostí povinnej prílohy 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 18 (konkrétne vyjadrenia príslušného orgánu 
o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.), riadiaci orgán 
pre OPŽP vo vyššie uvedenom dokumente mení text týkajúci sa prílohy č. 18 
nasledovne: 
 
V tabuľke č. 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP na str. 11, p. č. 18. sa vypúšťa 
text: 
 
„Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, resp. rozhodnutie 
zo zisťovacieho konania, podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o tom, 
že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. V prípade, že záverečné 
stanovisko/rozhodnutie zo zisťovacieho konania  o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude 
posudzovať nie je súčasťou ŽoNFP, je potrebné predložiť potvrdenie vydané príslušným 
orgánom (§ 3 písm. h zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov) o tom, že nie 
je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na ŽP podľa zákona 24/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.“ 
 
Uvedený text sa nahrádza nasledovným textom:  

1. Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto 
prílohe len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), alebo 

2. rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena 
navrhovanej činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z., alebo 

3. vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z.z.) podľa § 18 ods. 
4 alebo ods. 5 o tom, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu 
vplyvov na životné prostredie, alebo 

4. stanovisko (resp. vyjadrenie) príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 
Z.z.) o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  
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Zároveň sa Formulár žiadosti o NFP dopĺňa o novú prílohu č. 18 – „Stanovisko, resp. 
vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z.z.) o tom, že 
navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov“. Uvedený dokument tvorí prílohu tejto 
informácie o pozastavení výziev a o oprave textu pre výzvy a skladá sa z dvoch častí. 
Prvá časť (označená ako príloha 18a)) obsahuje samotný formulár stanoviska (predlohu) 
a druhá časť (označená ako príloha 18b)) obsahuje inštrukciu k jeho vyplneniu a slúži 
ako informácia o požadovanom spôsobe jeho vypracovania. 
Žiadateľ je povinný doložiť uvedené stanovisko, resp. vyjadrenie príslušného orgánu 
o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v požadovanej 
forme, t.j. použitím zverejnenej predlohy (príloha 18a). 
 
Ostatné časti uvedeného dokumentu ostávajú bezo zmeny.  
 
Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu zostávajúcich podmienok vyhlásených 
výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13, 
ods. 3, písm. a) až i) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, resp. 
na zrušenie vyhlásených výziev podľa § 13, ods.7 uvedeného zákona. 
 
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci vyššie uvedených vyhlásených výziev ostávajú 
bezo zmeny. 
 
 
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP si zároveň dovoľuje 
informovať, že v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 
sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci vyššie 
uvedených výziev do termínu zverejnenia tejto informácie o pozastavení výziev 
a o oprave textu pre výzvy, oprávnení najneskôr do uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť 
predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami 
podmienok a súvisiacimi opravami textu výziev, uvedenými v tejto informácii 
o pozastavení výziev a o oprave textu pre výzvy. O tejto skutočnosti budú všetci 
žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok ku dňu zverejnenia 
tejto informácie o pozastavení výziev a o oprave textu pre výzvy, informovaní aj 
písomne. 
Tí žiadatelia, ktorí nevyužijú možnosť doplniť alebo zmeniť už predloženú žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok do termínu uzavretia výzvy, budú v rámci konania 
o žiadosti o nenávratný finančný príspevok písomne vyzvaní riadiacim orgánom pre OPŽP 
na jej doplnenie, resp. úpravu v rámci kontroly formálnej správnosti prostredníctvom 
„Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o nenávratný finančný príspevok“. 
 
 
 
V Bratislave,  12. mája 2010 
 
 
 

                                               doc. Ing. Jozef Medveď, PhD. v.r. 
                   minister životného prostredia Slovenskej republiky 


