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ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje

vydáva

ZMENU č. 2

VÝZVY NA PREDKLADANIE
ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy

OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Prioritná os

6

Špecifický cieľ

6.1.1

Zameranie

Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu
Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie
nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.2: 22.02.2018
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Cieľ zmeny
Cieľom Zmeny č. 2 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“)
je úprava dokumentu výzvy a dotknutých príloh z dôvodu zmeny preukazovania splnenia podmienky poskytnutia
príspevku č. 10.
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
v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, Oprávnenosť žiadateľa v podmienke poskytnutia príspevku č.
10 Osobitná podmienka oprávnenosti žiadateľa dochádza k úprave textácie.
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie z dôvodu úpravy preukazovania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku.

2.

Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami
Príloha č. 1 ŽoNFP – Formulár ŽoNFP
V časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP dochádza k úprave textácie.
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie z dôvodu zmeny vo výzve a jej prílohe č.8.

3.

Príloha č. 8 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných
príloh ŽoNFP
-

Podmienka poskytnutia príspevku č. 10 Osobitná podmienka oprávnenosti žiadateľa
Zdôvodnenie zmeny :
Došlo k úprave textácie z dôvodu úpravy preukazovania splnenia tejto podmienky poskytnutia
príspevku.

-

V časti Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
Príloha č. 16 ŽoNFP: Rozhodnutie o zistení osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu –
Doplnenie prílohy o ďalšiu alternatívu preukazovania zodpovednej osoby za nezákonne umiestnený
odpad.
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k zmene tejto prílohy v dôsledku úpravy preukazovania splnenia podmienky poskytnutia
príspevku č. 10, z dôvodu zmeny interpretácie postupu dotknutých orgánov podľa § 15 zákona
o odpadoch1. Ako ďalšia možnosť preukázania zodpovednej osoby za nezákonne umiestnený odpad
bolo doplnené predloženie verejnej listiny príslušného orgánu štátnej správy odpadového
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Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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hospodárstva, v ktorej musí byť uvedený žiadateľ ako osoba povinná odstrániť odpad umiestnený
v rozpore so zákonom o odpadoch2.
SO pre OPĽZ je v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania
výzvy zmeniť výzvu, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku.
Zmena znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 10 nepredstavuje podstatnú zmenu podmienky
poskytnutia príspevku, mení sa len vo forme preukázania jej splnenia. Ostatné podmienky poskytnutia
príspevku nie sú zmenou výzvy dotknuté. Touto zmenou sa mení výlučne text výzvy, príloha č. 1 výzvy
a príloha č. 8 výzvy.
Zmeny vykonané touto zmenou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia,
ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o
ŽoNFP.
Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na SO pre OPĽZ pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny a ktorých sa
týka zmena podľa tohto odseku, SO pre OPĽZ umožní doplniť ŽoNFP. SO pre OPĽZ preto písomne informuje
dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za
účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými touto zmenou. Lehotu na doplnenie žiadosti o NFP určí SO
pre OP ĽZ.

Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty:




Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č.2
Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami v znení Zmeny č.2 – príloha č.1 ŽoNFP v znení Zmeny č.2
Príloha č. 8 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných
príloh ŽoNFP v znení Zmeny č.2

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 na odpady
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Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. zákon č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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