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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 OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „výzva“) je úprava 
spôsobu preukazovania právneho vzťahu žiadateľa k dlhodobému hnuteľnému majetku, ktorý má byť 
zhodnotený z nenávratného finančného príspevku v rámci  podmienky poskytnutia príspevku č. 22 - 
Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu.  

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 Výskum a inovácie 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 zmeny  

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

- vo výzve v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 22 - Podmienka mať vysporiadané 
majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu, 

- v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „Príručka pre 
žiadateľa“) v kapitole 3 Podmienky poskytnutia príspevku, v časti týkajúcej sa popisu podmienky 
poskytnutia príspevku č. 22 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia 
na realizáciu aktivít projektu, 

- vo formulári prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje v časti 4b) - Hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý 
bude zhodnotený z nenávratného finančného príspevku. 

Zdôvodnenie  

Usmernením č. 2 dochádza k zúženiu spôsobu preukazovania právneho vzťahu žiadateľa 
k dlhodobému hnuteľnému majetku, ktorý má byť zhodnotený z nenávratného finančného príspevku 
s cieľom zvýšenia právnej istoty poskytovateľa pri zachovaní podmienky udržateľnosti výsledkov 
projektu. Usmernením č. 2 dochádza k úprave, v zmysle ktorej je jediným oprávneným spôsobom 
preukázania právneho vzťahu žiadateľa k dlhodobému hnuteľnému majetku, ktorý má byť zhodnotený 
z nenávratného finančného príspevku, vlastnícke právo. 

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP, 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2, 

- príloha č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 2. 

 

Výzva je zverejnená v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na webovom sídle 
www.opvai.sk. 
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 5. 1. 2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia 
Usmernenia č. 2, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 2. 

Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP do termínu zverejnenia Usmernenia č. 2 a na ktorých sa úpravy 
vykonané Usmernením č. 2 vzťahujú, budú vyzvaní na predloženie formulára ŽoNFP v znení 
Usmernenia č. 2.   

 


