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Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

vydáva 

 

ZMENU č. 2 

 

 

 

 

VYZVANIA NA PREDLOŽENIE 

ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

na národný projekt „Zdravé komunity 2B“ 

 

 

 

 

Kód vyzvania OPLZNP-PO5-2019-4 

Prioritná os 5 

Špecifický cieľ 5.1.3 

Zameranie  Zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti 
sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a 
rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych 
komunitách. 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č. 2: 14.11.2022 
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Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 2 predmetného vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“) 
je úprava formulára vyzvania z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ, PO5. 

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. 

Zároveň sa zmena vyzvania uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o príspevku z EŠIF, ktorý definuje osobitné postupy pri 
poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

1. Vo vyzvaní v časti „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ a 
„Financovanie projektu“ došlo k formálnej zmene, a to k navýšeniu indikatívnej alokácie na vyzvanie. Zároveň 
v tejto súvislosti sa rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 12 vyzvania navýšila maximálna výška 
príspevku/COV na 20 554 611,76 EUR 

Zdôvodnenie zmeny:  

Cieľom Zmeny č. 2 vyzvania je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ) 

vo forme navýšenia finančných prostriedkov o 4 020 000 EUR na 17 471 420 EUR z dôvodu predĺženia trvania 

projektu do 31.12.2023.   

 

2. V prílohe č. 4 vyzvania „Zoznam skupín oprávnených výdavkov“ sa upravili v rámci skupiny výdavkov 521 
Mzdové výdavky sumy/limity pre vybrané pozície zamestnancov v národnom projekte. 
 

Zdôvodnenie zmeny:  

Cieľom zmeny je v prílohe č. 4 v rámci skupiny výdavkov 521 Mzdové výdavky na základe požiadavky prijímateľa 

zvýšenie mzdových výdavkov pri vybraných pracovných pozíciách, ktorých platové podmienky vychádzajú zo zákona 

č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nariadenie vlády SR 

296/2022, ktorým sa zvyšujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, čím budú 

navrhované pozície navýšené od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o 10 %. 

 

SO pre OPĽZ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania vyzvania 

zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie, keďže táto predstavuje formálnu 

náležitosť vyzvania v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF.  

Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadosti o NFP predloženej v rámci vyzvania. 
 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sú dotknuté nasledujúce dokumenty: 

 Vyzvanie v znení Zmeny č. 2 

 Príloha č. 4 vyzvania „Zoznam skupín oprávnených výdavkov v znení Zmeny č. 2“ 
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Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetného vyzvania zostávajú bez zmeny. 

Zmena č. 2 a upravený formulár vyzvania a prílohy č. 4 vo forme sledovania vykonaných zmien sú zverejnené na 
webovom sídle TU. 

 

https://www.minv.sk/?archiv-vyzvani-1&sprava=vyzvanie-na-narodny-projekt-zdrave-komunity-2b

