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Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

vydáva 

 

ZMENU č. 1 

 

 

 

 

VYZVANIA NA PREDLOŽENIE 

ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 

 

 

 

Kód výzvy OPLZNP-PO5-2020-2 

Prioritná os 5 

Špecifický cieľ 5.1.3 

Zameranie  Zlepšenie situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít 
v oblasti sociálnych determinantov zdravia špecificky pre riešenie 
situácie v súvislosti s pandémiou COVID – 19. 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č. 1: 21.7.2020 
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Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 1 predmetného vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“) 
je doplnenie novej skupiny výdavkov č. 518 „Ostatné služby“ z dôvodu zabezpečenia efektívnejšej implementácie 
a čerpania národného projektu. 

Touto zmenou SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 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“) mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF. 

Doplnenie predmetnej výdavkovej skupiny je v súlade so zámerom národného projektu schválenom 3.6.2020 
Komisiou pri MV pre OPĽZ pre prioritné osi 5 a 6. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

V prílohe č. 4 výzve „Zoznam skupín oprávnených výdavkov“ a vo vzorovom formulári „Rozpočet projektu s 

podrobným komentárom“, ktorý je prílohou č. 1 ŽoNFP sa dopĺňa nová skupina výdavkov č. 518 „Ostatné služby“.  

 
Zdôvodnenie zmeny:  
 
Cieľom zmeny je na základe požiadavky žiadateľa o doplnenie výdavkovej skupiny zabezpečenie efektívnejšej 
implementácie a čerpania národného projekt zameraného na zlepšenie situácie obyvateľov MRK v oblasti sociálnych 
determinantov zdravia špecificky pre riešenie situácie v súvislosti s pandémiou COVID – 19.  
 
Touto zmenou sa mení text prílohy č. 4 vyzvania a prílohy č. 1 žiadosti o NFP.  
 
Zmena nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadosti o NFP, keďže žiadna ešte nebola po zverejnení vyzvania dňa 30. 
júna 2020 žiadateľom predložená. 
 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sú dotknuté nasledujúce dokumenty: 

 Príloha č. 4 vyzvania „Zoznam skupín oprávnených výdavkov“ 

 Príloha č. 1 žiadosti o NFP „Rozpočet projektu s podrobným komentárom“ 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetného vyzvania zostávajú bez zmeny. 

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme sledovania vykonaných zmien bude zverejnené na webovom 
sídle Ministerstva vnútra SR. 

 


