
 

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev OP II 
v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie v Slovenskej republike 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“ alebo „Poskytovateľ“) ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“) 
v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorú na celom území 
krajiny vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 12. 3. 2020 (ďalej len „mimoriadna situácia“),  
informuje žiadateľov, ktorých žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„ŽoNFP“) predložené v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP OP II v gescii MH SR sú alebo budú 
počas trvania mimoriadnej situácie predmetom schvaľovacieho procesu (t.j. konania o žiadosti 
v zmysle §19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), že v nadväznosti na prijaté preventívne opatrenia 
pri riešení mimoriadnej situácie upravuje lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, a to  
v záujme minimalizácie možných negatívnych dopadov na schvaľovací proces jednotlivých ŽoNFP. 

Táto informácia sa vzťahuje výhradne na výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,  
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14,  
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17,  
OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20,  
OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22. 

 

Lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP  

V rámci postupov uplatňovaných MH SR pri overovaní podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len 
„PPP“) v konaní o žiadosti platí, že v prípade, ak pri overovaní splnenia PPP vzniknú pochybnosti  
o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, na základe ktorých nie je možné overiť splnenie alebo nesplnenie 
niektorej z PPP, poskytovateľ vyzve žiadateľa na doplnenie požadovaných náležitostí, neúplných 
údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie 
ŽoNFP. 

Vo výzvach na doplnenie ŽoNFP MH SR štandardne stanovuje pre žiadateľov lehotu na doplnenie 
údajov a informácií, prostredníctvom ktorých majú žiadatelia možnosť odstrániť pochybnosti  
o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, v dĺžke 7 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP.  

S cieľom zabezpečiť čo najplynulejší proces konania o ŽoNFP počas trvania mimoriadnej situácie 
Poskytovateľ upravuje lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP nasledovne: 

A. Žiadatelia, ktorým bola výzva na doplnenie ŽoNFP doručená1 do dňa (vrátane) vydania tejto 
informácie 

Pre žiadateľov, ktorým bola výzva na doplnenie ŽoNFP doručená do dňa (vrátane) vydania tejto 
informácie (t.j. do 23.3.2020) sa predlžuje lehota na doplnenie údajov a informácií, pôvodne 
stanovená vo výzve na doplnenie ŽoNFP o ďalších 14 pracovných dní. 

B. Žiadatelia, ktorým bude výzva na doplnenie ZoNFP doručená1 po vydaní tejto informácie až do 
ukončenia mimoriadnej situácie  

Pre žiadateľov, ktorým bude výzva na doplnenie ŽoNFP doručená odo dňa nasledujúceho po 
vydaní tejto informácie (t.j. od 24.3.2020) až do ukončenia mimoriadnej situácie, bude vo výzve na 
doplnenie ŽoNFP stanovená lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v dĺžke 21 
pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP. 

                                                           
1 Pravidlá pre posudzovanie fikcie doručenia výzvy na doplnenie ŽoNFP zo strany MH SR zostávajú nezmenené  a platia  

v zmysle Príručky pre žiadateľa príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 



 

 
 

UPOZORNENIE: Nad rámec vyššie uvedeného predĺženia lehôt na doplnenie ŽoNFP v zmysle tejto 
informácie majú žiadatelia počas trvania mimoriadnej situácie možnosť požiadať Poskytovateľa 
o ďalšie predĺženie lehoty na doplnenie ŽoNFP, pričom o ďalšie predĺženie môžu žiadatelia požiadať 
iba do uplynutia stanovenej lehoty na doplnenie ŽoNFP. Žiadateľ je povinný svoju žiadosť o ďalšie 
predĺženie lehoty na doplnenie ŽoNFP riadne odôvodniť. 

Uvedené znamená, že zo strany žiadateľov je potrebné, aby včas informovali Poskytovateľa o riziku 

nedodržania predĺžených lehôt na doplnenie ŽoNFP, a to s cieľom zabezpečenia plynulosti procesu 

konania o ŽoNFP. Žiadatelia zasielajú Poskytovateľovi žiadosť o ďalšie predĺženie  lehoty na doplnenie 

ŽoNFP vrátane riadneho zdôvodnenia prostredníctvom e-mailu uvedeného v rámci výzvy na 

doplnenie ŽoNFP, prípadne prostredníctvom elektronickej schránky MH SR. Prípadné ďalšie 

predĺženie lehoty na doplnenie ŽoNFP bude na základe riadne odôvodnenej žiadosti predloženej 

žiadateľom v súlade s touto informáciou Poskytovateľ posudzovať individuálne s ohľadom na 

okolnosti súvisiace s mimoriadnou situáciou pri súčasnom dodržaní princípu nediskriminácie 

a rovnakého zaobchádzania.  

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a prijaté preventívne opatrenia si zároveň dovoľujeme upozorniť 
na možné nedodržanie štandardných lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii pre úkony 
vykonávané zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k schvaľovaniu ŽoNFP.  

 

Komunikácia 

Komunikácia medzi Poskytovateľom a žiadateľmi v rámci procesu doplnenia ŽoNFP, t.j. dopĺňania 
chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v procese konania o ŽoNFP, bude naďalej prebiehať v súlade 
pravidlami stanovenými v Príručke pre žiadateľa príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP.  

Výnimkou je telefonická komunikácia žiadateľov za účelom riešenia otázok a nejasností v rámci 
procesu dopĺňania chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, ktorá počas trvania mimoriadnej situácie nebude 
s Poskytovateľom možná. Prípadné otázky a nejasnosti súvisiace s výzvou na doplnenie ŽoNFP 
v rámci procesu dopĺňania chýbajúcich náležitostí ŽoNFP, je možné počas trvania mimoriadnej 
situácie zasielať Poskytovateľovi elektronickou formou prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú 
vo výzve na doplnenie ŽoNFP.   

Žiadateľom, ktorí v nadväznosti na výzvu na doplnenie ŽoNFP vykonávajú zmeny/úpravy vo formulári 
ŽoNFP vo verejnej časti ITMS2014+ odporúčame, aby vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, 
zvolili spôsob odoslania „elektronicky“, a to aj v prípade, ak pôvodnú ŽoNFP predkladali listinne. 
Výber spôsobu predloženia v elektronickej forme znamená, že systém ITMS2014+ automaticky 
odošle formulár ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+ a zároveň aj do elektronickej schránky 
Poskytovateľa. Pre odoslanie elektronického formulára ŽoNFP do elektronickej schránky 
Poskytovateľa musí byť žiadateľ prihlásený cez Slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy) 
prostredníctvom eID žiadateľa. Pred odoslaním elektronického podania, ktorého prílohou je 
upravený/doplnený formulár ŽoNFP, žiadateľ podpíše obidva dokumenty kvalifikovaným 
elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom 
alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa.  

Bližší popis predloženia elektronickej formy formulára ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky 
je uvedený v Príručke pre žiadateľa príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP, ako aj vo výzve na 
doplnenie ŽoNFP. 

V prípade, ak si žiadateľ zvolí spôsob odoslania upraveného/doplneného formulára ŽoNFP „listinne“, 
postupuje podľa pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP 
v kapitole týkajúcej sa popisu predloženia listinnej formy formulára ŽoNFP, ako aj vo výzve na 
doplnenie ŽoNFP.  

Po odvolaní mimoriadnej situácie budú opatrenia vyplývajúce z tejto informácie zrušené. 
Poskytovateľ bude o ukončení platnosti opatrení vyplývajúcich z tejto informácie bezodkladne 
informovať žiadateľov prostredníctvom webového sídla www.opvai.sk.  

http://www.opvai.sk/

