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CIEĽ USMERNENIA 

 

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

(ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1 (ďalej len „výzva“), upraviť 

indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy vo forme 

navýšenia finančných prostriedkov, vykonať formálne úpravy vybraných vzorov príloh 

žiadosti o NFP, upraviť a spresniť dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný 

príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-13-1“ a upraviť 

znenie dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF 

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-13-1 

pre Operačný program Životné prostredie“.  

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej 

výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o 

disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 1 a o vykonaní uvedených 

úprav s cieľom zabezpečiť efektívne čerpanie finančných prostriedkov v rámci Operačného 

programu Životné prostredie. 

 

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 

ods. 2 písm. h) 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“). Týmto usmernením sa zároveň menia ďalšie podmienky poskytnutia pomoci 

podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore. 

 

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 1 

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, kód výzvy OPŽP-PO1-13-1“ nahrádza 

pôvodný text: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 23.08.2013“ 

 

nasledovným: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 09.09.2013“ 

 

2. Usmernením sa na strane 3 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok“ nahrádza pôvodný text: 

„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy je   

33 105 638,11 EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania 

zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v 

platnom znení. Uvedená indikatívna výška finančných prostriedkov môže byť upravená vo 

forme navýšenia finančných prostriedkov v závislosti od schválenia návrhu revízie 

Operačného programu Životné prostredie.“ 
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nasledovným: 

 

„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy je    

46 439 867,-   EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania 

zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v 

platnom znení. Uvedená indikatívna výška finančných prostriedkov môže byť upravená vo 

forme navýšenia finančných prostriedkov v závislosti od schválenia návrhu revízie 

Operačného programu Životné prostredie.“ 

3. Usmernením sa na strane 10 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok“ nahrádza pôvodný názov kapitoly: 

„5.10.5 Podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k verejnému obstarávaniu (dodávka 

tovarov a uskutočnenie stavebných prác)“ 

 

nasledovným: 

 

„5.10.5 Podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k verejnému obstarávaniu (dodávka 

tovarov, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác)“ 

 

4. Usmernením sa na strane 10 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok“ nahrádza pôvodný text v časti 5.10.5, tretí odsek: 

„V zmysle ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný predložiť 

dokumentáciu z verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu (dodávka tovarov a 

uskutočnenie stavebných prác, a to bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk 

predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak 

najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak uvedenú 

povinnosť Prijímateľ nesplní a v prípade, ak Riadiaci orgán v rámci výkonu 

administratívnej kontroly neschválil Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným 

uchádzačom, resp. nepripustil výdavky vzniknuté na základe tohto verejného obstarávania 

do financovania, bude uvedené považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP, na základe ktorého môže Poskytovateľ odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.“ 

 

nasledovným: 

 

„V zmysle ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný predložiť 

dokumentáciu z verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu (dodávka tovarov, 

poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác, a to bezodkladne po ukončení 

vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom 

vyhodnotenia, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

V prípade, ak uvedenú povinnosť Prijímateľ nesplní alebo v prípade, ak Riadiaci orgán v 

rámci výkonu administratívnej kontroly neschválil Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s 

úspešným uchádzačom, resp. nepripustil výdavky vzniknuté na základe tohto verejného 

obstarávania do financovania, bude uvedené považované za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, na základe ktorého môže Poskytovateľ odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí 

NFP.“ 
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5. Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Príručka 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-PO1-13-1“ (ďalej aj „Príručka“). Úpravy a doplnenia vykonané v Príručke sú 

vyznačené vo forme sledovania zmien. 

6. Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov 

pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1 pre Operačný program Životné 

prostredie“ (ďalej aj „Definícia oprávnených výdavkov“). Úpravy a doplnenia vykonané 

v Definícii oprávnených výdavkov sú vyznačené vo forme sledovania zmien. 

7. Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok“. 

8. Usmernením sa nahrádza vzor prílohy č. 1 Žiadosti o NFP – „Opis projektu“. 

9. Usmernením sa nahrádza vzor prílohy č. 2a) Žiadosti o NFP – „Finančná analýza – 

tabuľková časť“. 

10. Usmernením sa nahrádza vzor prílohy č. 2c) Žiadosti o NFP – „Finančná analýza – 

výpočet prevádzkových výdavkov“. 

11. Usmernením sa nahrádza vzor prílohy č. 2e) Žiadosti o NFP – „Finančná analýza – 

Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS-SS“. 

12. Usmernením sa nahrádza vzor prílohy č. 5 Žiadosti o NFP – „Sumarizácia nehnuteľností 

a hnuteľných vecí“.  

13. Usmernením sa nahrádza vzor prílohy č. 14 Žiadosti o NFP - „Vyjadrenie kompetentnej 

inštitúcie k územiam NATURA 2000“. 

14. Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane 

príloh“. 

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si 

zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 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 uvedenej výzvy 

do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu 

uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, 

uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo 

zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia 

zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia 

dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých 

náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom 

uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia. 

 


