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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-PO4-12-1 (ďalej len „výzva“) a upraviť 

znenie vysvetliviek k povinným prílohám v Príručke 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-PO4-12-1.  

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia 

výzvy (predlžení výzvy) z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na 

vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany oprávnených žiadateľov 

v nadväznosti na zatiaľ neukončené konania o určení povinnej osoby, resp. určenie 

príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zároveň v rámci kapitoly 6.2.11 Príloha č. 10 ŽoNFP – Odborné podporné prílohy Riadiaci 

orgán upravil znenie vysvetliviek tak, aby bol zabezpečený súlad s aktuálnym právnym 

stavom. 

 

 

ZMENY VYKONANÉ USMERNENÍM 

 

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

nenávratný finančný príspevok, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 

Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych 

záťaží, vrátane ich odstraňovania, kód výzvy OPŽP-PO4-12-1“ nahrádza pôvodný 

text: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 04.03.2013“ 

 

nasledovným: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 03.06.2013“. 

 

 

2. Usmernením sa na strane 84 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-PO4-12-1“, 

v rámci kapitoly 6.2.11 Príloha č. 10 ŽoNFP – Odborné podporné prílohy, vypúšťa 

druhá odrážka so znením „geologické oprávnenie zhotoviteľa geologických prác podľa 

§ 4 geologického zákona (netýka sa projektov, kde žiadateľom je MŽP SR)“. 

 

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o 

pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 

predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného 

zákona. 

 

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. 

 

 

 

 

 


