
 

Ministerstvo životného prostredia SR 
ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie 

 
 

vydáva 
 

USMERNENIE Č. 1 
 

 

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

v rámci Operačného programu Životné prostredie 

 

 

Prioritná os 3 

OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA 

NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY 
 

 

Operačný cieľ: 

 
3.1 OCHRANA OVZDUŠIA 

3.2 MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY VRÁTANE 

PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 
 

 

Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-1 
 

 

Dátum vydania usmernenia: 25. apríl 2013 

 

 
Schválil:        Dátum: 25. apríl 2013 

 

 

Ing. Peter Žiga, PhD. 

minister životného prostredia Slovenskej republiky 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://di.ics.upjs.sk/informatika_na_zs_ss/studijny_material/grafika/zoner/znak_m.gif&imgrefurl=http://di.ics.upjs.sk/informatika_na_zs_ss/studijny_material/grafika/zoner/namety.htm&h=150&w=120&sz=5&hl=sk&start=2&tbnid=deMsKZ4wKbbvTM:&tbnh=96&tbnw=77&prev=/images?q=%C5%A1t%C3%A1tny+znak+SR&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=sk&sa=N


CIEĽ USMERNENIA 

 

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

(ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na 

vyčerpanie v rámci výzvy, upraviť a spresniť vybrané časti Príručky pre žiadateľa, ako aj 

doplnenie ďalšej povinnej prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok preukazujúcej 

financovanie projektu. 

 

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 3 a o vykonaní ďalších 

uvedených úprav s cieľom zabezpečiť efektívne čerpanie finančných prostriedkov v rámci 

Operačného programu Životné prostredie.  

 

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle  

§ 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 

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

 

 

 

 

ZMENA NA ZÁKLADE USMERNENIA 

 

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

nenávratný finančný príspevok“, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 3 

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 

3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných 

zdrojov energie, kód výzvy OPŽP-PO3-13-3“ nahrádza pôvodný text: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 26.04.2013“ 

 

nasledovným: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 13.05.2013“ 

 

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  

807 222 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu.“ 

 

nasledovným: 

 

„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci 4 721 579,22 

EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a tomu zodpovedajúca výška 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie 

financovania štrukturálnych fondov a Európskeho fondu regionálneho rozvoja na 

programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.“ 



 

 

 

3. Usmernením sa na strane 20 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 kód OPŽP-PO3-13-1“, v časti 

3.2.2 Financovanie projektov predložených prijímateľmi z verejného sektora (verejnej 

správy)/súkromného sektora, na ktoré sa nevzťahuje poskytnutie štátnej pomoci nahrádza 

pôvodná tabuľka: 

 

nasledovnou tabuľkou: 

 

organizácia štátnej 

správy 

Zdroje EÚ 

Národné verejné zdroje 

Štátny rozpočet Prijímateľ 

85,00 % 15,00 % 0,00 % 

 

 

4. Usmernením sa na strane 35 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 kód OPŽP-PO3-13-1“, v časti 

4.2 Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP dopĺňa nasledovný text: 

 

- „Príloha č. 16 – Doklad o zabezpečení financovania projektu zo strany 

žiadateľa - môže byť vyhotovený aj po termíne predloženia ŽoNFP, avšak 

najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.“ 

 

5. Usmernením sa na strane 59 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 kód OPŽP-PO3-13-1“, v časti 

6.1 Zoznam povinných príloh dopĺňa tabuľka o ďalší bod: 

 
p.č. Názov prílohy Vydáva Záväzný vzor 

16. Doklad o zabezpečení 

financovania projektu zo strany 

žiadateľa 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky / 

Sekcia financovania a rozpočtu Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky 

nie 

 

6. Usmernením sa na strane 94 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 kód OPŽP-PO3-13-1“ dopĺňa 

nová časť v nasledovnom znení: 

organizácia 

štátnej 

správy 

Zdroje EÚ 

Národné verejné zdroje 
Pro – rata 

(hradená z prostriedkov 

štátneho rozpočtu) Štátny rozpočet Prijímateľ 

75,463 % 13,317 % 0,00 % 
11,22 % 



„6.2.17 Príloha č. 16 - Doklad o zabezpečení financovania projektu zo strany ţiadateľa 

 

V rámci prílohy č. 16 ŽoNFP žiadateľ preukazuje výšku financovania projektu listom 

Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Sekcie rozpočtu a financovania 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Žiadateľ uvedeným listom 

preukáže, že má v čase predloženia ŽoNFP a počas realizácie schválenej ŽoNFP 

zabezpečené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na krytie neoprávnených 

výdavkov projektu, s uvedením: 

 

- názvu projektu,  

- výšky celkových výdavkov na projekt,  

- výšky celkových oprávnených výdavkov na projekt,  

- výšky financovania celkových neoprávnených výdavkov zo strany žiadateľa,  

- kódu príslušnej výzvy, v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená. 

 

V prípade, ak ţiadateľ podá v rámci jednej výzvy dve a viac rôznych ŢoNFP, je povinný 

preukázať zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov pre všetky tieto ŢoNFP 

jednotlivo podľa vyššie uvedených podmienok.“ 

 

7. Usmernením sa na strane 10 dokumentu „Formulár žiadosti o NFP“, v tabuľke č. 16. 

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP dopĺňa ďalší bod č. 16 v nasledovnom znení: 

 

„Doklad o zabezpečení financovania projektu zo strany žiadateľa“ 

 

 

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. 

 

 


