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CIEĽ USMERNENIA
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1
(ďalej len „výzva“) a zosúladiť znenie „Príručky 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-PO1-14-1 pre žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“ a
„Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre
Operačný program Životné prostredie“ so znením povinných príloh, uvedených vo výzve.
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave
maximálnej výšky celkových výdavkov projektu v rámci výzvy s cieľom zabezpečenia
efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné
prostredie vzhľadom na ukončenie oprávnenosti výdavkov projektov k 31. decembru
2015. Vzhľadom na skutočnosť, že pri projektoch s celkovými výdavkami vyššími ako
15 mil. EUR je nízka pravdepodobnosť ukončenia ich realizácie do konca roka 2015,
Riadiaci orgán pristúpil k obmedzeniu výšky celkových výdavkov projektov.
Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v
zmysle § 13 ods. 3 písm. j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
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, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a
čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, kód výzvy OPŽPPO1-14-1“ nahrádza pôvodný text:
„Dátum uzavretia výzvy: 02. 06. 2014“
nasledovným:
„Dátum uzavretia výzvy: 17. 06. 2014“
2. Usmernením sa na strane 8 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-PO1-14-1“ v kapitole 5.10.1.
Forma, výška a intenzita pomoci, v odseku Výška pomoci (minimálna a maximálna)
nahrádza pôvodný text:
„Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška celkových výdavkov projektu v súlade s čl. 39 všeobecného nariadenia,
nesmie prekročiť sumu 50 mil. EUR.
Žiadaná výška NFP musí byť v súlade s vyššie uvedeným maximálnym limitom.“
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nasledovným:
„Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška celkových výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 15 mil. EUR.
Žiadaná výška NFP musí byť v súlade s maximálnou výškou príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR
v zmysle kapitoly 5.1 Oprávnenosť žiadateľa (v súlade so Stratégiou financovania
projektov podporovaných zo ŠF a KF).“
3. Usmernením sa na strane 53 dokumentu „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-PO1-14-1 pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil.
EUR“ v kapitole 4.6 Podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k vysporiadaniu majetkovo
– právnych vzťahov, II. Všeobecné podmienky na preukázanie vlastníckeho práva k
nehnuteľnostiam, resp. iného práva k nehnuteľnostiam podľa § 139 ods. 1 stavebného
zákona, na ktorých dôjde realizáciou projektu k dočasnému záberu pôdy, nahrádza
pôvodný text druhého odseku:
„V prípade, ak sa rozhodnutie príslušného stavebného úradu doručuje účastníkom konania
verejnou vyhláškou a vlastníci dotknutých nehnuteľností, na ktorých v súvislosti s
realizáciou projektu dochádza k dočasnému záberu pôdy, je postačujúce, aby žiadateľ
preukázal, že rozhodnutie bolo doručené aj verejnou vyhláškou. V danom prípade nie je
potrebné doložiť dokumenty podľa bodu a) a b) vzťahujúce sa k dočasnému záberu pôdy.“
nasledovným:
„V prípade, ak sa rozhodnutie príslušného stavebného úradu doručuje účastníkom konania
verejnou vyhláškou, je postačujúce, aby žiadateľ preukázal, že rozhodnutie bolo doručené
aj verejnou vyhláškou. V danom prípade nie je potrebné doložiť dokumenty podľa bodu a)
a b) vzťahujúce sa k dočasnému záberu pôdy.“
4. Usmernením sa na strane 99 dokumentu „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-PO1-14-1 pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil.
EUR“ v kapitole 6. Zoznam povinných príloh a ich bližšia špecifikácia, 6.2.3 Príloha č. 2
ŽoNFP - Finančná analýza nahrádza pôvodný text prvého odseku:
„V prípade, ak žiadateľ už vykonal verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž pred
podaním ŽoNFP na tovary, služby alebo stavebné práce, ktoré sú predmetom oprávnených
výdavkov projektu a žiadateľ vysúťažené sumy stanovil ako výšku oprávnených výdavkov
vo svojom projekte, je žiadateľ povinný v rámci prílohy č. 2 predložiť platnú a účinnú
zmluvu z vykonaného verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže (resp. je možné
účinnosť danej zmluvy podmieniť odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti
Zmluvy).
Ak osobitný zákon (napr. zákon o slobode informácií) ustanovuje povinnému subjektu
povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,
resp. neskôr po jej zverejnení v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Žiadateľ je povinný v rámci prílohy č. 6 ŽoNFP doložiť čestné
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vyhlásenie, v ktorom okrem iného uvedie, kde a kedy bola predmetná zmluva zverejnená.
Zmluva musí byť zverejnená najneskôr v deň predchádzajúci dňu doplnenia chýbajúcich
náležitostí ŽoNFP.“
nasledovným:

„V prípade, ak žiadateľ už vykonal verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž pred
podaním ŽoNFP na tovary, služby alebo stavebné práce, ktoré sú predmetom oprávnených
výdavkov projektu a žiadateľ vysúťažené sumy stanovil ako výšku oprávnených výdavkov
vo svojom projekte, je žiadateľ povinný v rámci prílohy č. 2 predložiť platnú a účinnú
zmluvu z vykonaného verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže (resp. je možné
účinnosť danej zmluvy podmieniť odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti
Zmluvy).
Ak osobitný zákon (napr. zákon o slobode informácií) ustanovuje povinnému subjektu
povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,
resp. neskôr po jej zverejnení v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Žiadateľ je povinný v rámci prílohy č. 6 ŽoNFP doložiť čestné
vyhlásenie, v ktorom okrem iného uvedie, kde a kedy bola predmetná zmluva zverejnená.
Zmluva musí byť zverejnená najneskôr v deň doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.“
5. Usmernením sa na strane 104 dokumentu „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-PO1-14-1 pre
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil.
EUR“ v kapitole 6. Zoznam povinných príloh a ich bližšia špecifikácia, 6.2.7 Príloha č. 6
ŽoNFP – Čestné vyhlásenie žiadateľa k zmluvám nahrádza pôvodný text:
„c) že zmluvy34, ktoré sa týkajú vykonaných VO/OVS, súvisiace s predkladanou ŽoNFP sú
platné a účinné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. v zmluve je
uvedená odkladacia podmienka účinnosti zmluvy.
Ak osobitný zákon (napr. zákon o slobode informácií) ustanovuje povinnému subjektu
povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,
resp. v zmluve je uvedená odkladacia podmienka účinnosti zmluvy. Zmluva musí byť
zverejnená najneskôr v deň predchádzajúci dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí
ŽoNFP32.“
nasledovným:
„c) že zmluvy34, ktoré sa týkajú vykonaných VO/OVS, súvisiace s predkladanou ŽoNFP sú
platné a účinné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. v zmluve je
uvedená odkladacia podmienka účinnosti zmluvy.
Ak osobitný zákon (napr. zákon o slobode informácií) ustanovuje povinnému subjektu
povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,
resp. v zmluve je uvedená odkladacia podmienka účinnosti zmluvy. Zmluva musí byť
zverejnená najneskôr v deň doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP32.“
5. Usmernením sa na strane 10 dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty
financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre Operačný program Životné prostredie“ v časti
Limity určené vo Výzve na predkladanie ŽoNFP nahrádza pôvodný text:
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„Limity maximálnej výšky celkových výdavkov projektu: 50 mil. EUR“
nasledovným:
„Limity maximálnej výšky celkových výdavkov projektu: 15 mil. EUR“
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 o pomoci a podpore, 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.
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