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CIEĽ USMERNENIA 

 

Cieľom Usmernenia č. 2 – informácie o pozastavení a predĺžení výzvy a s tým súvisiacej 

oprave textu výzvy k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 

prioritnú os 1, operačný cieľ 1.3, kód OPŽP-PO1-12-1 (ďalej len „usmernenie“), vyhlásenej 

dňa 14. 2. 2012,  je pozastaviť túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v zmysle § 13 ods. 

8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení 

neskorších predpisov a predĺžiť termín uzavretia výzvy v nadväznosti na úpravu znenia 

nasledujúcich dokumentov: 

 

1. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy 

OPŽP-PO1-12-1; 

2. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné 

prostredie; 

3. 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-PO1-12-1; 

4. Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF 

v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-

PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie. 

 

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o zmene uvedených 

dokumentov na základe zmeny zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z 

fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a na základe aktuálnych otázok 

a odpovedí žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. 

 

 

ZMENY VYKONANÉ USMERNENÍM 

 

1. Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-12-1“. 

 

2. Usmernením sa pôvodný dátum uzavretia výzvy 29.6.2012 nahrádza nasledovným 

dátumom uzavretia výzvy: „16.7.2012“. 

 

3. Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Ďalšie podmienky poskytnutia 

pomoci v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód 

OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“. 

 

4. Usmernením sa v plnej miere 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 kód OPŽP-PO1-12-1“. 

 

5. Usmernením sa na strane 10 dokumentu „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ 

v tabuľke č. 16 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP odstraňuje príloha č. 14 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu / obchodnej verejnej súťaži a všetky ostatné 

prílohy sa vzostupne prečísľujú. Zároveň sa prečísľujú vzory pôvodných príloh 



č. 15, 16, 18 a 21. Pôvodná príloha č. 14 sa presúva ako podpríloha do prílohy č. 2 

Finančná analýza. 

 

6. Usmernením sa v plnej miere nahrádza elektronický vzor tabuľky ukazovateľov 

hodnotenia finančnej situácie žiadateľa ako podprílohy k prílohe č. 2 Finančná 

analýza. 

 

7. Usmernením sa na strane 5 dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty 

financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, 

v druhej odrážke, nahrádza pôvodný text: 

 

„vznikli a boli skutočne vynaložené/uhradené prijímateľom medzi 1. januárom 2007 a 

dňom ukončenia realizácie aktivít projektu, nie však neskôr ako 31. decembrom 2015 

(výnimkou sú odpisy a nefinančné príspevky, ktoré sú oprávnené za podmienok 

stanovených čl. 56 všeobecného nariadenia v zmysle čl. 1 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) 

č. 284/2009 a výnimky uvedené v rámci príslušnej schémy štátnej pomoci, kedy 

oprávnenosť výdavkov začína plynúť schválením žiadosti o NFP výberovou komisiou 

poskytovateľa pre výber a schválenie žiadosti o NFP zo ŠF a KF s ohľadom na 

kritérium nevyhnutnosti, resp. motivačný účinok). Projekt nesmie byť ukončený pred 

počiatočným dátumom stanoveným na oprávnenosť výdavkov.“ 

 

nasledovným: 

 

„vznikli a boli skutočne vynaložené/uhradené prijímateľom medzi 1. januárom 2007 a 

dňom ukončenia realizácie projektu, nie však neskôr ako 31. decembrom 2015 

(výnimkou sú odpisy a nefinančné príspevky, ktoré sú oprávnené za podmienok 

stanovených čl. 56 všeobecného nariadenia v zmysle čl. 1 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) 

č. 284/2009 a výnimky uvedené v rámci príslušnej schémy štátnej pomoci, kedy 

oprávnenosť výdavkov začína plynúť schválením žiadosti o NFP výberovou komisiou 

poskytovateľa pre výber a schválenie žiadosti o NFP zo ŠF a KF s ohľadom na 

kritérium nevyhnutnosti, resp. motivačný účinok). Projekt nesmie byť ukončený pred 

počiatočným dátumom stanoveným na oprávnenosť výdavkov.“ 

 

8. Usmernením sa na strane 5 dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty 

financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“ 

za pôvodný text „Priame výdavky sú výdavky preukázateľne priamo súvisiace s 

hlavnými aktivitami realizovaného projektu. Tieto výdavky zahŕňajú bežné výdavky a 

kapitálové výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu a bez ktorých 

nie je možné daný projekt zrealizovať.“ dopĺňa nasledujúci text:  

 

 „V prípade ak je v špecifikácii oprávnených výdavkov požadovaný percentuálny 

výpočet pre danú skupinu výdavkov, je potrebné tento výpočet predložiť v textovej 

časti finančnej analýzy Žiadosti o NFP.“ 

 

9. Usmernením sa na strane 16 dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre 

projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladania žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné 



prostredie“ do tabuľky za pôvodný riadok s kódom výdavku „716“ a názvom výdavku 

„Prípravná a projektová dokumentácia“ dopĺňa nasledujúci text: 

 

 

717001 Realizácia nových 

stavieb 
- stavebné práce (stavebné objekty, 

prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, 

kompletačná činnosť) podľa špecifikácie, 
- stavebný dozor do výšky max. 5 % 

z oprávnených výdavkov na stavebné 

práce, 
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia 

stavieb 

- stavebné práce (stavebné objekty, 

prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, 

kompletačná činnosť) podľa špecifikácie, 
- stavebný dozor do výšky max. 5 % 

z oprávnených výdavkov na stavebné 

práce, 
 

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu zostávajúcich podmienok vyhlásenej výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 písm. a) až c) a e) až 

j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie 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 príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. 

z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie 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 (t.j. aj počas pozastavenia výzvy) je teda 

možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 


