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Informácia o pozastavení výzvy a o oprave textu pre výzvu 
 

kód výzvy: OPŽP-PO2-10-3 – vyhlásená dňa 30. 06. 2010 
 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vzhľadom k zmene 
podmienok poskytnutia pomoci pre uvedené výzvy, a to „ďalších podmienok poskytnutia 
pomoci“ podľa § 13, ods. 3, písm. j), ako aj k zmenám vo formálnych náležitostiach v 
„prílohách výzvy“ podľa § 13 ods. 4 písm. a) a písm. c) 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 v zmysle ods. 26 a ods. 27 kapitoly 4.22 platného 
Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007-2013 verzia 4.2) a o súvisiacich opravách textu pre uvedené výzvy: 
 
1) úprava „textu výzvy“ v rámci výzvy č. OPŽP-PO2-10-3 
 
V súvislosti s pozastavením výzvy OPŽP-PO2-10-3 k prioritnej osi 2 Ochrana 
pred povodňami, Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,  
II. skupina oprávnených aktivít (vyhlásená 30.júna 2010), sa v texte výzvy mení dátum 
jej uzavretia z 30. septembra 2010 na dátum 22. novembra 2010. 
 
2) úprava dokumentu „Príloha 02 žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková       
    časť“ v rámci výzvy  č. OPŽP-PO2-10-3 
 
Dokument „Príloha 02 žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť“ bol doplnený 
v liste „Investičné výdavky“   o  novú tabuľku  „13b. Podrobný rozpočet projektu 
(v EUR)“. 
Táto tabuľka slúži v relevantných prípadoch na úpravu výšky žiadaných oprávnených 
a neoprávnených výdavkov, ktoré sa zadávajú na portáli ITMS. Vzťahuje sa na prípad, 
keď ide o žiadateľa z verejného sektora alebo o žiadateľa zo súkromného sektora mimo 
schém štátnej pomoci a súčasne sú splnené dve podmienky: 

− celkové investičné výdavky projektu sú nad 1 mil. eur; 
− projekt tvorí kladný príjem (bunka D35 „Predpokladaný príjem projektu“ 

tabuľky č. 14). 
V tomto prípade je postup nasledovný: 
1. Žiadateľ najprv vyplní tabuľku 13a;  
2. Následne uvedie v tabuľke 13b jednotlivé kódy a názvy skupín oprávnených 

a neoprávnených výdavkov a ich výšku podľa rozpočtu. Tabuľka vykoná 
automatický prepočet oprávnených a neoprávnených výdavkov na novú 
výšku, upravenú o príjem projektu. Výdavky určené na zadanie do ITMS sú 
zobrazené v stĺpcoch F a G; 

3. Takto upravené oprávnené a neoprávnené výdavky následne budú zadané na 
portáli ITMS v rámci rozpočtu projektu (tabuľka č. 13 formulára žiadosti 
o NFP). 

 
V prípade, že ide o žiadateľa: 
− zo súkromného sektora pod schémou štátnej pomoci,  
− zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci pričom celkové výdavky 

sú nižšie ako 1 mil. eur a/alebo je predpokladaný príjem projektu záporný, 
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− z verejného sektora pričom celkové výdavky sú nižšie ako 1 mil. eur a/alebo 
je predpokladaný príjem projektu záporný,  

tabuľka 13b je nerelevantná a nie je potrebné ju vyplniť. V týchto prípadoch 
zadáva žiadateľ na portáli ITMS v rámci rozpočtu projektu (tabuľka č. 13 formulára 
žiadosti o NFP) výdavky v pôvodnej plánovanej výške. 

Tabuľky 13a a 13b tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto informácie a sú priložené ako 
osobitné dokumenty. 
Ostatné časti uvedeného dokumentu ostávajú bezo zmeny.  
 
 
V nadväznosti na úlohu B.4 uznesenia vlády SR č. 472 zo 14. júla 2010  bol ministrom 
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja dňa 8.9.2010 na 12. 
rokovaní vlády Slovenskej republiky predložený materiál: Informácia o možnosti 
realokácie zdrojov z fondov EÚ s cieľom riešenia protipovodňových aktivít v rámci 
Operačného programu Životné prostredie, pod číslom UV-33571/2010. V súlade 
s uvedeným materiálom, v ktorom vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie aj 
„presun časti finančných prostriedkov z operačného cieľa 2.1, II. skupiny oprávnených 
aktivít na podporu aktivít zameraných na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami“ 
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky ako riadiaci orgán Operačný program Životné prostredie zabezpečilo: 
 
3) úpravu „textu výzvy“ v rámci výzvy č. OPŽP-PO2-10-3 
 
v kapitole 2. INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (na str.3) v texte: 
„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 21 989 942 
EUR z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu.“ nahrádza sumu „21 989 942 EUR“ sumou 
11 989 942 EUR. 
 
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 pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 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 aktuálne platného 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. Počas tejto doby (t.j. aj počas 
pozastavenia výziev) je teda možné predkladať doplnené, alebo zmenené žiadosti. 
 
 
V Bratislave,  28. septembra 2010 
 
                                                          
               
                                                                        Ing. Zsolt Simon v.r. 

minister pôdohospodárstva, životného prostredia   
      a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  


