
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
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: 

 

3.2 MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY VRÁTANE 

PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 

 
 

Kód výzvy: OPŽP-PO3-15-1 
 

 

Dátum vydania usmernenia: 30. 07. 2015    

 

 

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


Strana 2 z 3 

 

CIEĽ USMERNENIA 

 

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

(ďalej len „usmernenie“) je vykonať zmenu v ďalších podmienkach 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 (ďalej aj „zákon o pomoci a 

podpore“) prostredníctvom doplnenia podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani 

žiadny z členov štatutárneho orgánu, prokurista/-i a ani osoba splnomocnená zastupovať 

žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný 

čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu 

z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny 

alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. K uvedenej 

podmienke bola definovaná aj forma preukázania jej splnenia zo strany žiadateľa, a to 

prostredníctvom prílohy č. 15 ŽoNFP – Výpis z registra trestov. Zároveň vzhľadom na typy 

oprávnených žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok s kódom OPZP-PO3-15-1 (ďalej len „výzva“) sa uvedená podmienka nevzťahuje 

na oprávnených žiadateľov, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská 

agentúra životného prostredia a Slovenský hydrometeorologický ústav. 

Zároveň sa týmto usmernením dopĺňa príloha výzvy, ktorou je Predbežná informácia pre 

žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej 

databáze vylúčených subjektov. 

Zmena v ďalších podmienkach poskytnutia pomoci má za následok zmenu formálnej 

náležitosti výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Z uvedeného 

dôvodu Riadiaci orgán týmto usmernením zároveň mení dátum uzavretia výzvy. 

 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA 

 

1. 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-PO3-15-1“ (ďalej aj „Príručka“). Úpravy a doplnenia vykonané v Príručke sú 

vyznačené vo forme sledovania zmien. 

2. Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Formulár žiadosti o NFP“. Úpravy 

a doplnenia vykonané v Príručke sú vyznačené vo forme sledovania zmien. 

3. 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, kód výzvy 

OPŽP-PO3-15-1“ nahrádza pôvodný text: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 11. 08. 2015“ 

 

nasledovným: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 26. 08. 2015“ 
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4. Usmernením sa dopĺňa príloha výzvy č. VI. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa 

čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených 

subjektov. 

 

 

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. 

 


