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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-PO4-13-2-LSKxP (ďalej len „výzva“), 

upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), 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-PO4-13-2-LSKxP“ 

a upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF 

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-

2-LSKxP pre Operačný program Životné prostredie“.  

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o vykonaní uvedených 

úprav s cieľom zabezpečiť efektívne čerpanie finančných prostriedkov v rámci Operačného 

programu Životné prostredie. 

 

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 4 

Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-13-2-LSKxP“ nahrádza pôvodný text: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 17.07.2013“ 

 

nasledovným: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 01.08.2013“ 

 

2. 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-PO4-13-2-LSKxP“ (ďalej aj „Príručka“). Úpravy a doplnenia vykonané v Príručke 

sú vyznačené vo forme sledovania zmien. 

 

3. 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-PO4-13-2-LSKxP pre Operačný program 

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

vykonané v Definícii oprávnených výdavkov sú vyznačené vo forme sledovania zmien. 

 

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

príspevok“. 

 



5. Usmernením sa nahrádza vzor prílohy č. 6 Žiadosti o NFP - „Čestné vyhlásenie žiadateľa 

k zmluvám“. 

 

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

inštitúcie k územiam NATURA 2000“. 

 

7. Usmernením sa nahrádza vzor prílohy č. 20 Žiadosti o NFP - „Čestné vyhlásenie v 

prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci“. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


