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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/2021/9.5-31 (ďalej len „výzva“) je: 

- zohľadnenie legislatívnych zmien vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom 
konanie poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a zároveň  

- zlepšenie zrozumiteľnosti výzvy vo vzťahu k overeniu podmienky upravenej výšky pomoci v rámci 

podmienky poskytnutia príspevku - Maximálna a minimálna výška príspevku. 

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 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. 2 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

- v texte výzvy: 

o v časti 5 Zmena a zrušenie výzvy boli vykonané úpravy vyplývajúce zo zmeny znenia § 17 a 
§ 57 zákona o príspevku z EŠIF: 

▪ ustanovenie o tom, že poskytovateľ je oprávnený výzvu „zmeniť do jej uzavretia, ak sa 
zmenou podstatným spôsobom nezmenia PPP určené vo výzve“ sa nahrádza 
ustanoveniami, podľa ktorých je poskytovateľ oprávnený výzvu „zmeniť do vydania 
prvého rozhodnutia o ŽoNFP od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy 
(hodnotiaceho kola) s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové 
obdobia (hodnotiace kolá)“, pričom zároveň platí, že „výzva sa vo vzťahu k skôr 
posudzovaným časovým obdobiam (hodnotiacim kolám) považuje za nezmenenú“; 

▪ ustanovenie podľa ktorého platí, že „ak dôjde k podstatnej zmene PPP, alebo ak z 
objektívnych dôvodov nie je možné financovať projekty na základe výzvy (napr. z dôvodu 
legislatívnej alebo neodstrániteľnej prekážky, ktorú nebolo možné v čase vyhlásenia 
výzvy predvídať), poskytovateľ výzvu zruší“ sa nahrádza ustanoveniami, podľa ktorých 
„poskytovateľ môže výzvu zrušiť pri dodržaní ustanovení Systému riadenia EŠIF“, 
pričom zároveň platí, že „rozhodnutie vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie 
je zrušením výzvy dotknuté“. 

o zároveň boli v texte výzvy vykonané úpravy súvisiace s precizovaním textu. 

- v prílohe č. 1 výzvy -  Formulár ŽoNFP  vrátane záväzných  formulárov – vo formulári  prílohy č. 5 

ŽoNFP – Doplňujúce údaje 

o bola pre potreby overenia podmienky poskytnutia príspevku Maximálna a minimálna výška 
príspevku doplnená tabuľková forma prehľadu všetkých projektov, na ktoré získal žiadateľ 
podporu (na úrovni skupiny) vo forme regionálnej investičnej pomoci v tom istom regióne 
úrovne NUTS 3 (nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely).  

- v texte prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa 

o v časti 5. Schvaľovanie žiadostí o NFP  boli vykonané úpravy vyplývajúca zo zmien v znení 

§ 22 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré rozširujú možnosti žiadateľa podať odvolanie proti 

rozhodnutiu o zastavení konanie vydaného v súlade § 20 ods. 1 písm. c) zákona 

o príspevku z EŠIF a v súlade s § 20 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF. 
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Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy znenia výzvy a prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa bola snaha 
poskytovateľa zabezpečiť: 

- súlad výzvy s legislatívou platnou v oblasti poskytovania nenávratného finančného prostriedku z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov,  

- právnu istotu žiadateľov vzhľadom na zmeny vykonané v predmetnej legislatíve ako aj 
- lepšiu zrozumiteľnosť výzvy,.   

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy a  
- formulár povinnej prílohy č. 5 ŽoNFP - Doplňujúce údaje, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy - 

Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov 
- 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. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 02. 08. 2021.  

Zmeny vykonané usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po 
nadobudnutí účinnosti usmernenia č. 2, ako aj na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti usmernenia č. 2 v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona o príspevku z EŠIF k úpravám 
účinným od 15. júna 2021. 

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 2, budú 
vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto Usmernením, resp. 
na potvrdenie, že zmeny vykonané usmernením č. 2 nemajú na predloženú ŽoNFP žiadny vplyv. 

 

http://www.opvai.sk/

