Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

vydáva

USMERNENIE č. 5
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Dátum vydania usmernenia č. 5:

17. 03. 2021

Dátum účinnosti usmernenia č. 5:

17. 03. 2021

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľ usmernenia
Cieľom usmernenia č. 5 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 upraviť:
-

spôsob predkladania doplnenej ŽoNFP zo strany žiadateľa,
postup súvisiaci s overovaním podmienok doručenia ŽoNFP,
spôsob komunikácie s kontaktnou osobou žiadateľa pri doručovaní písomností a informácií v rámci
konania o žiadosti.

Zároveň je cieľom tohto usmernenia zohľadniť v dokumentácii výzvy možnosť predĺženia lehoty na
doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP počas trvania mimoriadnej situácie, a to v zmysle zverejnenej
Informácie pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev OP II v gescii Ministerstva hospodárstva
SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1.
Právny základ
Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Popis a zdôvodnenie zmeny
Úpravy vyplývajúce z usmernenia č. 5 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:
V prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
-

-

sa v časti 5.1.1 Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP dopĺňa text súvisiaci s postupom
poskytovateľa pri výzve žiadateľa na vyjadrenie sa žiadateľa k pochybnostiam poskytovateľa o
pravdivosti alebo úplnosti splnenia podmienok doručenia ŽoNFP.
sa v časti 5.1.2 Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku upravuje text súvisiaci
s postupom žiadateľa pri predkladaní doplneného formuláru ŽoNFP.

Zároveň bol, za účelom zlepšenia zrozumiteľnosti danej prílohy výzvy, do časti 5.1.2 Administratívne
overenie podmienok poskytnutia príspevku zapracovaný text súvisiaci s možnosťou predĺženia lehoty
na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP počas trvania mimoriadnej situácie a to v zmysle
zverejnenej Informácie pre žiadateľov o poskytnutia e NFP v rámci výziev OP II v gescii Ministerstva
hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č.
1.
Zdôvodnenie: Dôvodom úprav bolo zlepšenie zrozumiteľnosti Príručky pre žiadateľa vo vzťahu
k postupu poskytovateľa pri overovaní podmienok doručenia ŽoNFP a zjednodušenie postupu
predkladania doplneného formulára ŽoNFP zo strany žiadateľov a zároveň zosúladenie prílohy so
zverejnenou Informáciou pre žiadateľov o poskytnutia e NFP v rámci výziev OP II v gescii Ministerstva
hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č.
1.
▪ V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP – v Inštrukcii k vyplneniu ŽoNFP sa časť 4. Komunikácia vo
veci žiadosti sa upravuje takto:
o pôvodné znenie:
Kontaktné údaje a adresa na komunikáciu vo veci žiadosti a doručovanie písomností.
Žiadateľ uvedie jednu alebo viac osôb, ktorým budú doručované písomnosti a informácie v konaní o
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „žiadosť o NFP“ alebo „ŽoNFP“)
a uvedie adresu, na ktorú majú byť doručované písomnosti.
V prípade, ak adresa podľa predošlej vety bude odlišná od adresy žiadateľa uvedenej v časti 1
žiadosti, je žiadateľ povinný doložiť splnomocnenie pre osobu uvedenú v tejto časti na doručovanie
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písomností, prípadne na celé konanie o žiadosti v zmysle § 25 ods. 5 Správneho poriadku, inak sa
komunikácia vo veci žiadosti a doručovanie písomností uskutoční výhradne prostredníctvom adresy
žiadateľa uvedenej v časti 1 žiadosti.
Ak je v tejto časti uvedených viac osôb, písomnosti sa doručujú v poradí:
1. splnomocnencovi, ak existuje výslovné splnomocnenie na preberanie zásielok, prípadne výslovné
splnomocnenie na celé konanie o žiadosti;
2. žiadateľovi o NFP na jeho adresu, k rukám fyzickej osoby, ktorá je zamestnancom povereným na
prijímanie písomností;
3. žiadateľovi o NFP na jeho adresu, konkrétne osobe, ktorá je oprávnená konať za žiadateľa ako
štatutárny orgán alebo jeho člen.“
o navrhované znenie:
Kontaktné údaje a adresa na komunikáciu vo veci žiadosti a doručovanie písomností.
Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ bude doručovať žiadateľovi dôležité písomnosti (napr.
výzvu na vyjadrenie sa k pochybnostiam o splnení podmienok doručenia ŽoNFP, výzvu na doplnenie
ŽoNFP, rozhodnutia o ŽoNFP a pod.) do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky
adresáta na doručovanie písomností, ako aj vzhľadom na počítanie lehôt od doručenia jednotlivých
dokumentov, žiadateľ uvedie v tejto časti identifikačné údaje výlučne jednej osoby (žiadateľ uvedie
meno a priezvisko, adresu, e-mail a tel. kontakt), ktorej budú doručované písomnosti a informácie v
konaní o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „žiadosť o NFP“ alebo
„ŽoNFP“).
Osobe identifikovanej v tejto časti (meno a priezvisko, e-mail a tel. kontakt), budú dôležité písomnosti
(výzva na vyjadrenie sa k pochybnostiam o splnení podmienok doručenia ŽoNFP, výzva na
doplnenie ŽoNFP, rozhodnutie o ŽoNFP a pod.) doručované do vlastných rúk prostredníctvom
elektronickej schránky adresáta na doručovania písomností (t.j. do elektronickej schránky tejto
osoby) výlučne v prípade, ak táto osoba bude žiadateľom splnomocnená na doručovanie písomností
v rámci konania o ŽoNFP, prípadne na celé konanie o ŽoNFP v zmysle § 25 ods. 5 Správneho
poriadku (splnomocnenie predložené v rámci prílohy č. 1 ŽoNFP). Tejto osobe budú zároveň na emailovú adresu zasielané aj informačné e-maily (napr. informácia o zaslaní výzvy na doplnenie
ŽoNFP). Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby v prípade, ak žiadateľ splnomocní na doručovanie
písomností v rámci konania o ŽoNFP, prípadne na celé konanie o ŽoNFP v zmysle § 25 ods. 5
Správneho poriadku fyzickú osobu, mala táto splnomocnená osoba aktivovanú elektronickú
schránku.
Osobe identifikovanej v tejto časti (meno a priezvisko, e-mail a tel. kontakt), ktorá nebude žiadateľom
splnomocnená na doručovanie písomností v rámci konania o ŽoNFP, prípadne na celé konanie o
ŽoNFP v zmysle § 25 ods. 5 Správneho poriadku, bude poskytovateľ zasielať iba informačné e-maily
(napr. informácia o zaslaní výzvy na doplnenie ŽoNFP). Dôležité písomnosti (výzva na vyjadrenie sa
k pochybnostiam o splnení podmienok doručenia ŽoNFP, výzva na doplnenie ŽoNFP, rozhodnutie
o ŽoNFP a pod.) bude v takom prípade poskytovateľ doručovať do elektronickej schránky žiadateľa.
Zdôvodnenie: Zosúladenie so spôsobom doručovania písomností žiadateľovi.
Usmernením č. 5 sa v plnom rozsahu nahrádza:
-

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

-

príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa.

Všetky zmenou dotknuté dokumenty výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 17. 03. 2021.
Zmeny vykonané usmernením č. 5 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po
nadobudnutí účinnosti usmernenia č. 5, ako aj na všetky ŽoNFP predložené v rámci 2. a 3.
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hodnotiaceho kola výzvy, keďže ku dňu nadobudnutia účinnosti usmernenia č. 5 nebolo v 2. a 3.
hodnotiacom kole výzvy vydané žiadne rozhodnutie o ŽoNFP.
Vzhľadom k tomu, že zmeny výzvy vykonané usmernením č. 5 nemajú dopad na potrebu úpravy
ŽoNFP, žiadatelia, na ktorých sa vzťahuje usmernenie č. 5 nebudú vyzvaní na úpravu ŽoNFP.
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