
 
 

 
  strana: 1 

 

 

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-SC612-2018-1 

Prioritná os 6 

Špecifický cieľ 6.1.2 

Zameranie  Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít 

Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie 
kapacity v obciach s  prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.1: 21.02.2019 
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Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č.1 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“) 
je najmä: 

- aktualizácia výzvy na základe aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, verzia 7, ktorý je účinný od 31.10.2018 (ďalej len „SyR“); 

- doplnenie dôvodov uzavretia výzvy; 
- zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti 

žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom 
údajov z verejne dostupných registrov; 

- úprava  a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku a povinných príloh 
- úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy; 
- realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na úpravy uvedené vyššie. 

 

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 zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 
17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré SO pre OPĽZ nie je oprávnený meniť.  

Popis a zdôvodnenie zmeny 

 
1. Vo výzve  

1. Formálne náležitosti 
časť „Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP“ a „Časový harmonogram konania o ŽoNFP“  
Zdôvodnenie zmeny: 

Z dôvodu potreby došlo k doplneniu a spresneniu dôvodov uzavretia výzvy.  

časť "Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k zmene lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP z 35 na 70 pracovných dní a k doplneniu textácie 
z dôvodu aktualizácie SyR. Posun uzávierky termínu 2. hodnotiaceho kola bol vykonaný z dôvodu 
predmetných úprav výzvy - na 06.03.2019. Bol doplnený aj termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola – 
14.06.2019. 
 
časť „Miesto a spôsob podania ŽoNFP“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave textácie ohľadne predkladania prílohy č.7 ŽoNFP Projektová dokumentácia stavby, vrátane 
položkového rozpočtu stavby z dôvodu zamedzenia chybovosti tejto prílohy pri predkladaní ŽoNFP 
a následnému zjednodušeniu kontroly zo strany SO pri konaní o ŽoNFP a aj pri implementácii projektov. 
 

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

Príloha č.2 ŽoNFP - Udelenie súhlasu pre poskytnutie Výpisu z registra trestov 
Zdôvodnenie zmeny:  
Bol doplnený vzor dokumentu „Udelenie súhlasu pre poskytnutie Výpisu z registra trestov“ pre žiadateľov, 
ktorý v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 9 preukazujú bezúhonnosť splnomocnenej osoby 
v zmysle tejto podmienky. 
  

3. Príloha č.2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC612-2018-1 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave prílohy na viacerých miestach z dôvodu aktualizácie SyR a realizácie zmien v iných 
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dokumentoch výzvy a k úprave zrejmých nesprávností. 
 
 

4. Príloha č. 6 výzvy – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave prílohy z dôvodu zrejmej nesprávnosti. 
  

5. Príloha č. 8 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných 
príloh ŽoNFP 
- podmienka poskytnutia príspevku: 
- č.9. 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 Európskej únie, 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 
Zdôvodnenie zmeny: 
došlo k úprave spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu aktualizácie SyR a bola 
doplnená integrácia ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne 
dostupných registrov. 
 
- podmienka poskytnutia príspevku: 
- č. 18 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave webového sídla z dôvodu zrejmej nesprávnosti. 
 
- podmienka poskytnutia príspevku: 
- č.20. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu stavby   
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave textácie znenia tejto podmienky a k úprave spôsobu preukazovania splnenia tejto 
podmienky z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa. 
 
- podmienka poskytnutia príspevku: 
- č.23. Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a 
projektov na územia sústavy NATURA 2000 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave textu kvôli zrejmej nesprávnosti. 
 
 
 
- Časť Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 
 
 Príloha č.2 ŽoNFP – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra (ak relevantné) / Výpis z registra 
trestov (ak relevantné) 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k zmene tejto prílohy v dôsledku úpravy preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku 
č.9 pre splnomocnené osoby. Bola doplnená alternatíva preukazovania tejto podmienky poskytnutia 
príspevku z dôvodu zavedenia integračnej akcie ITMS2014+, a to možnosť predloženia dokumentu 
„Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra“.  
 
Príloha č. 7 ŽoNFP - Projektová dokumentácia stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby  
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave textácie ohľadne predkladania prílohy z dôvodu zamedzenia chybovosti tejto prílohy pri 
predkladaní ŽoNFP a následnému zjednodušeniu kontroly zo strany SO pri konaní o ŽoNFP a aj pri 
implementácii projektov. 

                Okrem horeuvedených skutočností boli v predmetnej prílohe upravené aj zrejmé nesprávnosti. 
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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. 2 ŽoNFP 

 Príloha č.2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC612-2018-1 v znení Zmeny č.1 

 Príloha č.6 výzvy - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity v znení Zmeny č.1 

 Príloha č. 8 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 MŠ . 

 

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-zariadeni-oplz-po6-sc612-2018-1

