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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy 
a jej príloh v súvislosti s: 

 aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov 
grantovou formou,  

 potrebou reflektovať na postupné uvoľňovanie prijatých opatrení súvisiacich so šíriacim sa 
ochorením COVID-19,  

 potrebou reflektovať na požiadavky predmetného regiónu, ktoré vyplynuli zo žiadostí o informácie 
zasielaných potenciálnymi žiadateľmi po zverejnení výzvy, 

 odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti 
dokumentácie výzvy. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra 
v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým 
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmien  

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 2 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

 v texte výzvy: 

- boli upravené informácie o spôsobe komunikácie počas trvania mimoriadnej situácie: 
o v časti 1.6 - Miesto a spôsob podania ŽoNFP bolo odstránené odporúčanie predkladať 

ŽoNFP výhradne elektronicky priamo z prostredia ITMS2014+ do elektronickej 
schránky poskytovateľa; 

o v časti 1.7 - Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 
bolo odstránené upozornenie, v zmysle ktorého počas trvania mimoriadnej situácie 
môže žiadateľ svoje otázky súvisiace s prípravou ŽoNFP zasielať na MH SR výlučne 
písomne, pričom sa odporúča zasielať ich prostredníctvom e-mailovej komunikácie na 
adresu: vyzvy@mhsr.sk; 

- v časti 2 – Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) boli doplnené ustanovenia 
niektorých podmienok poskytnutia príspevku: 

o v rámci PPP č. 14 – Podmienka oprávnenosti aktivít projektu boli podrobnejšie 
vysvetlené niektoré informácie týkajúce sa príspevku projektu k rozvoju cestovného 
ruchu v danom regióne; 

o v rámci PPP č. 22 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a 
povolenia na realizáciu aktivít projektu boli: 

 upravené ustanovenia týkajúce zhodnocovania/nezhodnocovania majetku 
realizáciou projektu, a to v nadväznosti na zmeny vykonané v prílohe č. 5 
výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov a zároveň 

 upravené ustanovenia týkajúce sa zaťaženia hnuteľného a nehnuteľného 
majetku súvisiaceho s realizáciou projektu právami tretích osôb za účelom 
zlepšenia zrozumiteľnosti danej problematiky a zároveň 

 upravené ustanovenia týkajúce sa podmienok, za ktorých môže byť projekt 
realizovaný v rámci rozostavanej stavby za účelom zlepšenia zrozumiteľnosti 
danej problematiky a zároveň 
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 doplnené ustanovenia týkajúce sa podmienok predkladania povolení na 
realizáciu projektu za účelom zníženia právnej neistoty žiadateľov. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy textu výzvy bola snaha reflektovať na potreby regiónu ako aj na 
postupné uvoľňovanie prijatých opatrení súvisiacich so šíriacim sa ochorením COVID-19 a zároveň 
snaha zmierniť právnu neistotu žiadateľa vo vzťahu k plneniu relevantných podmienok poskytnutia 
príspevku a zároveň zlepšenie zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.  

 V texte prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa:  
- v časti 2.2.2 – Predloženie listinnej formy formulára ŽoNFP na poštovú adresu poskytovateľa 

bolo odstránené odporúčanie predkladať ŽoNFP výhradne elektronicky priamo z prostredia 
ITMS2014+, 

- v časti 4 – Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP boli upravené ustanovenia 
týkajúce sa prílohy č. 11 ŽoNFP – Doklad preukazujúci vysporiadanie majetkovo-právnych 
vzťahov, a to v nadväznosti na zmeny vykonané v prílohe č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti 
výdavkov, 

- v časti 5.1.2 – Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku bolo odstránené 
odporúčanie, aby žiadatelia v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP predkladali doplnený/upravený 
formulár ŽoNFP elektronicky priamo z prostredia ITMS2014+, a to aj v prípade, ak pôvodnú 
ŽoNFP predkladali listinne, 

- zároveň boli v texte príručky odstránené zrejmé nesprávnosti a úpravy súvisiace so zlepšením 
zrozumiteľnosti danej prílohy výzvy. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy textu výzvy bola snaha reflektovať na potreby regiónu ako aj na 
postupné uvoľňovanie prijatých opatrení súvisiacich so šíriacim sa ochorením COVID-19 a zároveň 
snaha zlepšiť zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy. 

 V texte prílohy č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 
podnikov grantovou formou: 

- v časti H – Oprávnené výdavky bolo upravené vymedzenie stavebných výdavkov;  
- v časti Q – Platnosť a účinnosť schémy boli upravené konečné termíny na predloženie ŽoNFP 

a nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Zdôvodnenie: Dôvodom vyššie uvedených zmien bola potreba rozšírenia oprávnenosti 
stavebných výdavkov, ako aj potreba zosúladenia schémy s aktuálne platným znením Nariadenia

1
. 

 V texte prílohy č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov: 

- v časti C – Číselník oprávnených výdavkov, ako aj v časti D – Pravidlá hospodárnosti výdavkov 
bolo upravené vymedzenie oprávnených výdavkov v rámci skupiny 021 Stavby; 

- v časti C – Číselník oprávnených výdavkov, ako aj v časti D – Pravidlá hospodárnosti výdavkov 
bola v rámci triedy 11 – Zásoby doplnená nová skupina oprávnených výdavkov 511 Opravy 
a udržiavanie;  

- zároveň boli v texte prílohy č. 5 výzvy odstránené zrejmé nesprávnosti a úpravy súvisiace so 
zlepšením zrozumiteľnosti danej prílohy výzvy. 

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny bola snaha reflektovať na potreby predmetného regiónu 
rozšírením oprávnenosti stavebných výdavkov a doplnením novej skupiny oprávnených výdavkov a 
zároveň odstránenie zrejmých nesprávností a zlepšenie zrozumiteľnosti danej prílohy výzvy. 

 V texte záväzného formulára prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom
2
: 

- v časti 5.1 - Podrobný rozpočet projektu bola doplnená nová skupina oprávnených výdavkov 
511 Opravy a udržiavanie. 

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny bola snaha reflektovať na potreby predmetného regiónu. 

 V texte záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaj
2
: 

- v časti PPP č.  18 – Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov boli v rámci Kritéria 1.1 – 
Je projekt v súlade s intervenčnou stratégiou operačného programu? podrobnejšie 

                                                                    
1
 Nariadenie Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie na pomoc de minimis4 (ďalej len „nariadenie de minimis“). 

2
 Predmetný záväzný formulár prílohy ŽoNFP tvorí súčasť prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP. 
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rozpracované požadované informácie, na základe ktorých dôjde k posúdeniu príspevku 
projektu k rozvoju cestovného ruchu na oprávnenom území; 

- v časti PPP č. 22 – Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na 
realizáciu aktivít projektu boli upravené textácie týkajúce sa zhodnocovania nehnuteľností 
oprávnenými výdavkami, a to v nadväznosti na rozšírenie oprávnenosti výdavkov v rámci 
prílohy č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov; 

- zároveň boli v texte záväzného formuláru odstránené zrejmé nesprávnosti a úpravy súvisiace 

so zlepšením zrozumiteľnosti danej prílohy výzvy. 

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny bolo zjednodušenie spôsobu vyhodnocovania príspevku 
projektu k rozvoju cestovného ruchu na oprávnenom území a zároveň odstránenie zrejmých 
nesprávností a zlepšenie zrozumiteľnosti danej prílohy výzvy. 

 V texte Inštrukcie k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP: 

- v časti 5 - Identifikácia projektu bola upravená textácia týkajúca sa poľa č. 47 – Nace projektu 
tak, aby bola v súlade s podmienkami výzvy; 

- v časti 15 – Čestné vyhlásenie žiadateľa bol doplnený text čestného vyhlásenia tak, aby 
reflektoval všetky vyššie uvedené zmeny vo výzve a jej prílohách. 

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny bola potreba zohľadniť v texte čestného vyhlásenia všetky 
zmeny vo výzve a jej prílohách vykonané týmto usmernením a zároveň odstránenie zrejmých 
nesprávností a zlepšenie zrozumiteľnosti danej prílohy výzvy. 

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 

- príloha č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 
podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 3, 

- príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov, 

- záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom, 

- záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje, 

- Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP. 

 

Výzva je zverejnená v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na webovom sídle 
www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24. 7. 2020.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti Usmernenia č. 2, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia 
č. 2. 

http://www.opvai.sk/

