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Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

vydáva 

 

ZMENU č. 1 

 

 

 

 

VÝZVY NA PREDKLADANIE 

ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 

 

 

 

Kód výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 

Prioritná os 6 

Špecifický cieľ 6.1.3 

Zameranie  
 
Výstavba nových komunitných centier v obciach s  prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít  
 
Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach s 
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  
 

Prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných 
centier 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti zmeny č.1: 20.12.2017 
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Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č.1 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“) 
je úprava samotného dokumentu výzvy a vybraných príloh výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie 
a čerpania OPĽZ, PO6. 

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 výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku 
podľa § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

 
1. Vo výzve  

v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP došlo k posunu dátumu uzavretia 1. hodnotiaceho kola  
Zdôvodnenie zmeny:  
Posun uzávierky 1. hodnotiaceho kola bol vykonaný z dôvodu vytvorenia lepšieho časového priestoru pre 
žiadateľov na predloženie žiadostí o NFP a bol zverejnený na webovom sídle formou oznámenia o zmene 
termínu dňa 17.10.2017. Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola bol posunutý na 16.01.2018. 
 
v časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP došlo k úprave spôsobu predkladania ŽoNFP 
Zdôvodnenie zmeny:  
Úprava spôsobu predkladania ŽoNFP bola vykonaná v dôsledku zapracovania skutočností súvisiacich s 
elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 
 
v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, Oprávnenosť aktivít realizácie projektu v podmienke poskytnutia 
príspevku č.12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného 
predpisu dochádza k úprave textácie 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave textácie znenia tejto podmienky na základe aktualizácie Systému riadenia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, verzia 5, ktorý je účinný od 13.10.2017 (ďalej len „SyR“). 
 
v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku v podmienke 
poskytnutia príspevku č.25. Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v 
oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 dochádza k doplneniu textácie 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k doplneniu textácie znenia tejto podmienky v dôsledku jasnejšieho zadefinovania textácie pre 
žiadateľov 
 
v časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve dochádza k doplneniu 
textácie 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k doplneniu textácie z dôvodu úpravy preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 
Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu zníženia 
z dôvodu zníženia administratívnej záťaže žiadateľa z neziskového sektora. 
 
 

2. Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami 
 

Príloha č. 1 ŽoNFP – Formulár ŽoNFP 
V časti 7.1 Popis východiskovej situácie došlo k doplneniu textu 
Zdôvodnenie zmeny:  
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Požadované údaje sú potrebné za účelom aktualizácie počtu osôb MRK žiadateľov (zistenie stavu oproti 
údajom uvádzaným v Atlase RK 2013) 
 
 
V časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP dochádza k úprave textácie. 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave textácie z dôvodu zmien vo výzve a jednotlivých prílohách výzvy.  

 
Príloha č. 18 ŽoNFP – Dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov 
na územia sústavy NATURA 2000 
Zrušenie preddefinovaného formulára 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k zrušeniu preddefinovaného formulára z dôvodu aktualizácie SyR.  
 

3. Príloha č.2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC613-2017-2 
Úprava textácie a oprava zrejmých nesprávností 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave textu súvisiaceho s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o 
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) a k úprave zrejmých nesprávností v texte. 
 
 

4. Príloha č. 9 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných 
príloh ŽoNFP 
 
- Podmienka poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma/ konkrétny oprávnený žiadateľ 
Úprava preukazovania splnenia tejto podmienky. 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave preukazovania splnenia tejto podmienky pre neziskový sektor z dôvodu zníženia 
administratívnej záťaže žiadateľa na základe aktualizácie SyR. 
 
- Podmienka poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 

štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať ho v konaní  o ŽoNFP  neboli 
právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe 

Úprava preukazovania splnenia tejto podmienky. 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave preukazovania splnenia tejto podmienky  pre verejný sektor z dôvodu zníženia 
administratívnej záťaže žiadateľa. 
 
- Podmienka poskytnutia príspevku č. 11 Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá 

právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa osobitného predpisu 

Úprava preukazovania splnenia tejto podmienky. 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave preukazovania splnenia tejto podmienky pre neziskový sektor z dôvodu zníženia 
administratívnej záťaže žiadateľa na základe aktualizácie SyR. 
  
- Podmienka poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa osobitného predpisu 
Úprava preukazovania splnenia tejto podmienky. 
Zdôvodnenie zmeny:  
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Došlo k úprave preukazovania splnenia tejto podmienky pre neziskový sektor z dôvodu zníženia 
administratívnej záťaže žiadateľa a na základe aktualizácie SyR. 
 
- Podmienka poskytnutia príspevku č. 25 Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s 

požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 
Doplnenie textácie a úprava spôsobu preukazovania tejto podmienky. 
Zdôvodnenie zmeny:  

Došlo k úprave textácie znenia tejto podmienky a k úprave spôsobu preukazovania splnenia tejto podmienky z dôvodu 

aktualizácie SyR. 

- Podmienka poskytnutia príspevku č. 29 Podmienka uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom 
obstarávaní 

Úprava textácie a oprava chyby v písaní. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Došlo k úprave textácie znenia tejto podmienky z dôvodu jasnejšieho zadefinovania textácie pre žiadateľa a 

zosúladenia textu s inými výzvami vyhlásenými prostredníctvom SO pre OPĽZ. Došlo k oprave chyby v písaní 

pri odkaze na článok Zmluvy o NFP. 

 

- Podmienka poskytnutia príspevku č. 32 Podmienka poskytovania sociálnych  služieb v súlade so zákonom 

o sociálnych službách 

Úprava preukazovania splnenia tejto podmienky. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Došlo k úprave preukazovania splnenia tejto podmienky pre neziskový sektor z dôvodu identifikovania 

irelevantnosti tejto prílohy zo strany SO pre tento sektor. 

 

 
- V časti Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 

 
Príloha č. 1 ŽoNFP: Potvrdenie vzniku a právnej formy žiadateľa – Zmena prílohy 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave tejto prílohy v dôsledku zmeny preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku 
č.1. Daná príloha sa preukazuje rôznymi spôsobmi na základe formy žiadateľa z neziskového sektora z 
dôvodu zníženia administratívnej záťaže žiadateľa na základe aktualizácie SyR. 
 
 Príloha č.9 ŽoNFP – Výpis z registra trestov - Zmena prílohy 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k zmene tejto prílohy v dôsledku úpravy preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku 
č.10 a 11. Výpis z registra trestov (fyzické osoby) je nahradený pre verejný sektor formou čestného 
vyhlásenia žiadateľa z dôvodu zníženia administratívnej záťaže žiadateľa a výpis z registra trestov 
(právnické osoby) pre neziskový sektor je zrušený z dôvodu zníženia administratívnej záťaže žiadateľa 
na základe aktualizácie SyR. 
 
Príloha č.16 ŽoNFP – Doklad preukazujúci súlad projektu s Komunitným plánom sociálnych služieb 
obce – zrušenie prílohy pre neziskový sektor 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k zrušeniu tejto prílohy pre žiadateľov z neziskového sektora z dôvodu identifikovania 
irelevantnosti tejto prílohy zo strany SO pre tento sektor. 
 
Príloha č.18 ŽoNFP – Dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov 
a projektov na územia sústavy NATURA 2000 - Zmena prílohy 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k zmene tejto prílohy v dôsledku úpravy preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku 
č.25 na základe aktualizácie SyR.  
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V celej tejto časti prílohy č.9 výzvy bola odstránená povinnosť preukazovania hárku papiera A4 v prípade, 

ak niektorá príloha je irelevantná pre daného žiadateľa z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti.  

 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty: 

 Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č.1 

 Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami v znení Zmeny č.1 – príloha č.1 ŽoNFP, príloha č. 18 ŽoNFP 

 Príloha č.2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC613-2017-2 v znení Zmeny č.1 

 Príloha č. 9 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh 
ŽoNFP v znení Zmeny č.1 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme sledovania vykonaných zmien je zverejnené na webovom 
sídle výzva KC_MNO, obce  . 

 

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=dalsia-vyzva-zamerana-na-vystavbu-modernizaciu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier

