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Kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 

Prioritná os 5, 6 

Špecifický cieľ 5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 

Zameranie  Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými 
rómskymi komunitami (ďalej len „MRK“) 
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Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 4 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „Zmena“) 
je úprava výzvy a jej príloh z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ, PO5 a PO6 a to najmä: 

- úprava  a precizovanie vybraných podmienok poskytnutia príspevku a povinných príloh; 
- zapracovanie zmien vyplývajúcich zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov ver. 

11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“) a zmien vyplývajúcich zo zákona č. 202/2021 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 202/2021Z.z.), 

- realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na úpravy uvedené vyššie. 

SO pre OP ĽZ mení výzvu 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 v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) .  

Popis a zdôvodnenie zmeny 

 
1. Vo výzve  

1. Formálne náležitosti 
Časť „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
Na základe zákona č. 202/2021 Z.z. došlo k formálnej úprave čísla odseku §17 zákona o príspevku z EŠIF. 
 
časť „Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
Z dôvodu vykonania zmien vo výzve došlo k posunu uzavretia 9. hodnotiaceho kola výzvy. Zároveň bola vykonaná 
formálna úprava textu. 
 
časť „Miesto a spôsob podania ŽoNFP“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
V dôsledku zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia EŠIF bol upravený spôsob podania žiadosti 
o poskytnutie príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) písomne len prostredníctvom e-schránky. V prípade, ak                               
z technických dôvodov nie je žiadateľ objektívne schopný predložiť ŽoNFP prostredníctvom e-schránky a tieto 
technické dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane žiadateľa mohlo dôjsť k uplynutiu lehoty, je oprávnený 
vykonať tento úkon v listinnej podobe. Uvedené je precizované v Prílohe č. 2a a 2b výzvy. 
 
2. Podmienky poskytnutia príspevku 
Časť „Oprávnenosť žiadateľa“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
V dôsledku zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia EŠIF bola: 

- upravená textácia názvu podmienky poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4. 
- doplnená podmienka poskytnutia príspevku č. 10 „Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme 

včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt“. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 9 „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní  o ŽoNFP  neboli 
právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie, za trestný čin legalizácie výnosu 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: 
Znenie podmienky poskytnutia príspevku v časti „trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti“ bolo 
zosúladené s § 233 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 10 (po zmene č.11) „Osobitná podmienka oprávnenosti žiadateľa“ 
relevantná pre aktivitu B 
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Zdôvodnenie zmeny 
Došlo k úprave podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu umožnenia realizácie aktivít v tom istom už raz 
podporenom osídlení MRK za podmienky, že realizáciou aktivít sa získa alebo zlepší prístup k pitnej vode pre 
osoby MRK, ktoré neboli podporené v rámci tejto výzvy a/alebo výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a/alebo výzvy 
OPLZ-PO6-SC611-2020-1. Dotknutou úpravou došlo k rozšíreniu možností realizácie aktivít pre žiadateľa. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 12 (pred zmenou č. 11) „Osobitná podmienka oprávnenosti  žiadateľa“ 
relevantná pre aktivitu D 
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu aplikačnej praxe bola podmienka poskytnutia príspevku rozšírená o ďalší spôsob preukázania splnenia 
podmienky oprávnenosti žiadateľa na realizáciu aktivity D. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 12 „Osobitná podmienka oprávnenosti  žiadateľa“ relevantná pre aktivitu 
E (v texte podmienky uvedená nesprávne ako aktivita D) 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na aplikačnú prax bola zrušená podmienka poskytnutia príspevku č. 12, nakoľko v tom istom osídlení 
môžu byť vykonané rôzne spôsoby realizácie aktivity E a každým spôsobom dôjde k zlepšeniu podmienok 
bývania. Zamedzenie duplicity financovania rovnakých výdavkov je definované v podmienke poskytnutia č. 13. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 13  „Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s 
oprávnenými aktivitami Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“)“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu úprav prílohy č. 6 výzvy v časti Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory 
odpadového hospodárstva a s ohľadom na proces odborného hodnotenia bola vypustená možnosť kombinácie 
oprávneného typu aktivity C a D. 
 
Časť „Kritériá pre výber projektov“  
Podmienka poskytnutia príspevku č. 18 „Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k doplneniu informácie pre žiadateľov v súlade s Kritériami pre výber projektov operačného programu 
Ľudské zdroje a metodikou ich uplatňovania. 
 
4.Identifikácia synergických účinkov 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave textácie v nadväznosti na Vzor CKO č. 7 ver. 5. 
 
5. Zmena a zrušenie výzvy 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k formálnej úprave textu. 
 

2. Príloha č. 1 výzvy –  Formulár ŽoNFP s prílohami 
Formulár ŽoNFP (všetky vezie), časť 14 a 15 
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu doplnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 10 bola upravená textácia častí 14 a 15 formuláru 
ŽoNFP pre každý typ aktivity. 
 
Formulár ŽoNFP (všetky verzie), časť 16 
Zdôvodnenie zmeny: 
V dôsledku zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia EŠIF bola doplnená povinnosť pre žiadateľa 
uviesť vo formulári ŽoNFP údaje o osobe, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu (ŽoNFP). 
 
Formulár ŽoNFP (len cesty) časť 7.1 a 7.2 
Zdôvodnenie zmeny: 
Na základe úpravy Prílohy č. 9 výzvy v 4. časti „Podmienky súladu projektu s princípmi 3D v prípade podpory 
pozemných komunikácií“ došlo k úprave textácie časti 7.1 a 7.2 formuláru ŽoNFP. 
 

3. Príloha č. 2.a Príručka pre žiadateľa pre PO 5 pre výzvu OPLZ-PO5a6-2020-1 
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            Príloha č. 2.b Príručka pre žiadateľa pre PO 6 pre výzvu OPLZ-PO5a6-2020-1 
Zdôvodnenie zmeny: 
Na základe zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia EŠIF bola zakotvená povinnosť žiadateľa 
komunikovať s SO pre OPĽZ počas konania o ŽoNFP prostredníctvom e-schránky v dôsledku čoho boli upravené 
časti týkajúce sa predloženia ŽoNFP, podmienok doručenia ŽoNFP a procesu uzatvárania zmluvy o poskytnutí 
NFP. Na základe zákona č. 202/2021 Z.z boli upravené časti týkajúce sa schvaľovacieho procesu. Taktiež boli 
vykonané doplňujúce a upresňujúce úpravy textu z dôvodu lepšieho porozumenia pre žiadateľa. 
 

4. Príloha č. 6 výzvy – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity 
 Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení 
 
časť II. Benchmarky a finančné limity 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na aplikačnú prax (nárast cien v stavebníctve) došlo k navýšeniu benchmarkov a finančných limitov. 
 
Časť III. Maximálna výška príspevku na projekt 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k formálnej úprave textu a tým zosúladeniu s výzvou. 
 
Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby, modernizácie a rekonštrukcie komunitných 
centier ako aj prestavba existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier 
 
časť A. Benchmarky a finančné limity 
časť B. Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na aplikačnú prax (nárast cien v stavebníctve) došlo k navýšeniu benchmarkov a finančných limitov. 
Zároveň boli upravené tabuľky a údaje o max. celkových oprávnených výdavkoch na projekt podľa nárokov 
komunitného centra na priestory na základe zvýšenia maximálnej výšky príspevku zo strany SO pre OPĽZ. 
 
Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti prístupu k pitnej vode 
 
Časť Neoprávnené výdavky 
Zdôvodnenie zmeny: 
V nadväznosti na čl. 69 ods. 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a Príručku 
pre prijímateľa PO6 v aktuálne platnej verzii došlo k bližšej špecifikácii podmienok oprávnenosti DPH a  doplneniu 
pomocnej tabuľky, z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa. 
 
časť II. Benchmarky a finančné limity 
časť III. Maximálna výška príspevku na projekt 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na aplikačnú prax (nárast cien v stavebníctve) došlo k navýšeniu benchmarkov a finančných limitov. 
Zároveň boli upravené tabuľky a textácia na základe zvýšenia maximálnej výšky príspevku na projekt zo strany 
SO pre OPĽZ. 
 
Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory pozemných komunikácií 
 
časť „Trieda 02 Dlhodobý hmotný majetok 
Skupina 021 Stavby/029 Ostatný dlhodobý majetok“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave textu a tým zosúladeniu s podmienkou  poskytnutia príspevku č. 13. 
 
časť II. Benchmarky a finančné limity 
časť III. Maximálna výška príspevku na projekt 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na aplikačnú prax (nárast cien v stavebníctve) došlo k navýšeniu benchmarkov a finančných limitov. 
Zároveň boli upravené tabuľky a textácia na základe zvýšenia maximálnej výšky príspevku na projekt zo strany 
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SO pre OPĽZ, ako aj zvýšenia výšky celkových oprávnených výdavkov vo vzťahu k počtu podporených osôb 
z MRK. 
 
Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory odpadového hospodárstva 
 
 časť II. Benchmarky a finančné limity 
časť III. Maximálna výška príspevku na projekt 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na aplikačnú prax (nárast cien v stavebníctve a predpokladaný rozsah objemu poskytovaných služieb) 
došlo k úprave benchmarkov, finančných limitov, výdavkov na stavebné práce podľa počtu budovaných stojísk, 
výdavkov na stavebné práce podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom 
vybudovania zberného dvora a maximálnej výšky oprávnených výdavkov za odstránenie nezákonne 
umiestneného odpadu. Zároveň boli upravené tabuľky a textácia na základe zvýšenia maximálnej výšky príspevku 
na projekt zo strany SO pre OPĽZ. 
 

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

V dôsledku zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia EŠIF bola: 
- upravená textácia názvu podmienky poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4 a doplnený spôsob overenia splnenia 

podmienky poskytnutia príspevku č. 2. 
- doplnená podmienka poskytnutia príspevku č. 10 „Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme 

včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt“. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku  
č. 9 „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, 
ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní  o ŽoNFP  neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie výnosu 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: 
Znenie podmienky poskytnutia príspevku v časti „trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti“ bolo 
zosúladené s § 233 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku  
č.11 Osobitná podmienka oprávnenosti žiadateľa (pred zmenou podmienka poskytnutia príspevku č.10) 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu umožnenia realizácie aktivít v tom istom už raz 
podporenom osídlení MRK za podmienky, že realizáciou aktivít sa získa alebo zlepší prístup k pitnej vode pre 
osoby MRK, ktoré neboli podporené v rámci tejto výzvy a/alebo výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a/alebo výzvy 
OPLZ-PO6-SC611-2020-1. Dotknutou úpravou došlo k rozšíreniu možností realizácie aktivít pre žiadateľa. 
Zároveň bol doplnený spôsob overenia jej splnenia zo strany SO pre OPĽZ. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku  
č. 12 (pred zmenou č. 11) „Osobitná podmienka oprávnenosti  žiadateľa“ relevantná pre aktivitu D 
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu aplikačnej praxe bola podmienka poskytnutia príspevku rozšírená o ďalší spôsob preukázania splnenia 
podmienky oprávnenosti žiadateľa na realizáciu aktivity D. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku  
č.12 Osobitná podmienka oprávnenosti žiadateľa (relevantná pre aktivitu E, v texte podmienky uvedená 

nesprávne ako aktivita D) 

Zdôvodnenie zmeny: 

Vzhľadom na aplikačnú prax bola zrušená podmienka poskytnutia príspevku č. 12, nakoľko v tom istom osídlení 
môžu byť vykonané rôzne spôsoby realizácie aktivity E a každým spôsobom dôjde k zlepšeniu podmienok 
bývania. Zamedzenie duplicity financovania rovnakých výdavkov je definované v podmienke poskytnutia č. 13. 
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Podmienka poskytnutia príspevku  
č.13 Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OPĽZ  
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu úprav prílohy č. 6 výzvy v časti Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory 
odpadového hospodárstva a s ohľadom na proces odborného hodnotenia bola vypustená možnosť kombinácie 
oprávneného typu aktivity C a D. 
 
Typ aktivity B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na 
nízko nákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní 
Zdôvodnenie zmeny: 
V nadväznosti na úpravu podmienky poskytnutia príspevku č. 11 došlo k vypusteniu textu s cieľom zamedziť 
duplicitným informáciám a lepšej prehľadnosti podmienok poskytnutia príspevku pre žiadateľa.  
 
Typ aktivity E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. 
kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty) 
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu aplikačnej praxe bola vypustená podmienka pre rekonštrukciu pozemných komunikácií (rekonštrukcia 
pozemných komunikácií bola podmienená výstavbou nových komunikácií), čím došlo k rozšíreniu oprávnenosti 
aktivít projektu. Zároveň, z dôvodu zrušenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 došlo k doplneniu textu a 
taktiež bol doplnený text ohľadom realizácie verejného osvetlenia v súlade s Prílohou č. 9 výzvy. 

 
Typ aktivity F: Podpora výstavby nových predškolských zariadení  v obciach s prítomnosťou MRK 
Typ aktivity G: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským 
zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity. 
Typ aktivity H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier 
Typ aktivity I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier 
Typ aktivity J: Podpora výstavby nových komunitných centier 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave zrejmej nesprávnosti v identifikovaní typov aktivít. 

 
Podmienka poskytnutia príspevku  

         č.16 Podmienka oprávnenosti miesta realizácie projektu 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k zosúladeniu znenia podmienky poskytnutia príspevku s jej znením vo výzve. 

Podmienka poskytnutia príspevku  
         č.18 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k doplneniu informácie pre žiadateľov v súlade s Kritériami pre výber projektov operačného programu 
Ľudské zdroje a metodikou ich uplatňovania. 

Podmienka poskytnutia príspevku  
č.19 Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku v nadväznosti na aktualizáciu Systému 
riadenia EŠIF.  

Podmienka poskytnutia príspevku  
č.26 Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska maximálnej a minimálnej výšky pomoci 
Zdôvodnenie zmeny:  
Z dôvodu navýšenia benchmarkov a finančných limitov a s ohľadom na aplikačnú prax došlo k zvýšeniu 
maximálnej výšky príspevku a v tej spojitosti aj celkových oprávnených výdavkov na projekt  v prípade typu 
aktivity B, C, E, H, I, J. V prípade typu aktivity D bola z dôvodu aplikačnej praxe upravená maximálna výška 
príspevku na „nestanovuje sa“. Zároveň, z dôvodu sprehľadnenia textu bola upravená textácia typu aktivity H,I 
a J. 

Podmienka poskytnutia príspevku  
č.27 Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu 
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Zdôvodnenie zmeny:  
Vzhľadom na aplikačnú prax bola upravená textácia podmienky poskytnutia príspevku.  

Podmienka poskytnutia príspevku  
č.32 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na 
financovanie z OP ĽZ  
Zdôvodnenie zmeny:  
Z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa bolo upravené upozornenie s cieľom zamedzenia duplicity 
financovania počas realizácie projektu.  
 
Časť: Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
Príloha č. 2 ŽoNFP: Údaje na vyžiadanie výpisu z registra (ak relevantné) / Výpis z registra trestov 
Zdôvodnenie zmeny: 
Popis prílohy bol upravený podľa §10 ods. 3 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím došlo k zosúladeniu textu s platnou legislatívou. 
 
Príloha č. 5 ŽoNFP: Uznesenie zastupiteľstva o schválení programu rozvoja obce a príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na aplikačnú prax a minimalizáciu administratívnej záťaže na strane žiadateľa došlo k úprave 
podmienky poskytnutia príspevku.  

Príloha č. 6 ŽoNFP: Špecifikácia oprávnených výdavkov a spôsob ich stanovenia územnoplánovacej 
dokumentácie 
Zdôvodnenie zmeny: 
V nadväznosti na úpravy v prílohe č. 6 výzvy bol doplnený spôsob  preukázania určenia  výšky výdavku na službu 
„odstránenie nezákonne umiestneného odpadu“.  
V dôsledku aktualizácie Systému riadenia EŠIF a Metodického pokynu CKO č. 14 ako aj vydania Jednotnej príručky 
pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania bol upravený text prílohy 
č. 6 ŽoNFP v častiach týkajúcich sa verejného obstarávania. Zároveň bolo doplnené odporúčanie pre žiadateľov 
z dôvodu eliminácie nedostatkov a pochybení v dokumentácii k verejnému obstarávaniu. 
 
Príloha č. 7 ŽoNFP: : Projektová dokumentácia stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby  
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k doplneniu textácie, z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa. 

Príloha č. 8 ŽoNFP: : Povolenie na realizáciu stavby vydané príslušným povoľovacím orgánom  
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k odstráneniu zrejmej nesprávnosti. 

Príloha č. 10 ŽoNFP: Dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na 
územia sústavy NATURA  
Zdôvodnenie zmeny: 
Na základe aktualizácie Systému riadenia EŠIF bol upravený text prílohy č. 10 ŽoNFP. 
 

Príloha č. 18 ŽoNFP: Rozhodnutie o zistení osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu, resp. iná 
verejná listina  
Zdôvodnenie zmeny:  
V nadväznosti na úpravu podmienky poskytnutia príspevku č. 12 (pred zmenou č.11) bola upravená Príloha č. 18 
ŽoNFP. 
 

6. Príloha č. 9 výzvy – Podmienky súladu projektu s princípmi 3D v prípade podpory pozemných komunikácií 
 
Časť 4. Podmienky súladu projektu s princípmi 3D v prípade podpory pozemných komunikácií. 
Zdôvodnenie zmeny 
Z dôvodu aplikačnej praxe došlo k vypusteniu podmienky pre rekonštrukciu pozemných komunikácií 
(rekonštrukcia pozemných komunikácií bola podmienená výstavbou nových komunikácií) a rozšíreniu spojení 
osídlenia MRK s infraštruktúrou obce o ďalšie inštitúcie/služby/obchodné prevádzky, čím došlo k rozšíreniu 
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oprávnenosti aktivít projektu. Zároveň boli stanovené osobitné podmienky vo vzťahu k výstavbe verejného 
osvetlenia a ďalšie úpravy textu z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa. 
 

7. Príloha č. 10 výzvy - Základné technické a priestorové parametre komunitných centier 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na aplikačnú prax (nárast cien v stavebníctve) došlo k navýšeniu benchmarkov a finančných limitov 
a s tým spojené navýšenie celkových oprávnených výdavkov na projekt s ohľadom na nároky komunitného 
centra na priestory. 
 

8. Príloha č. 12 výzvy – Podmienky pre prevádzkové zmluvy, v rámci operačného programu Ľudské zdroje, 
prioritnej osi 6, investičnej priority 6.1 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k doplneniu textácie, z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa. 

Zmena výzvy môže mať vplyv na potrebu úpravy ŽoNFP predložených v rámci výzvy. Zmena výzvy sa vzťahuje na ŽoNFP 

predložené od 8. hodnotiaceho kola vrátane a na ŽoNFP predložené po zverejnení zmeny. V prípade ŽoNFP 

predložených v rámci 8. a 9. hodnotiaceho kola pred nadobudnutím účinnosti zmeny výzvy, SO umožní žiadateľom 

úpravu predložených ŽoNFP v súlade s touto zmenou výzvy. SO pre OPĽZ písomne informuje dotknutých žiadateľov 

podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami 

vykonanými touto zmenou. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP bude min. 15 pracovných dní od doručenia 

písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty: 

 Formulár výzvy v znení Zmeny č. 4 

 Príloha č.1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami v znení  Zmeny č. 4 (všetky formuláre ŽoNFP v znení Zmeny 
č. 4  

 Príloha č. 2a výzvy - Príručka pre žiadateľa pre PO 5 pre výzvu OPLZ-PO5a6-2020-1 v znení Zmeny č. 4 

 Príloha č. 2b výzvy - Príručka pre žiadateľa pre PO 6 pre výzvu OPLZ-PO5a6-2020-1 v znení Zmeny č. 4 

 Príloha č.6 výzvy - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity v znení Zmeny č. 4 

 Príloha č.8 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh 
ŽoNFP v znení Zmeny č.4 

 Príloha č. 9 výzvy - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie 
v znení Zmeny č. 4 

 Príloha č.10 výzvy – Základné technické a priestorové parametre komunitných centier v znení Zmeny č. 4 

 Príloha č. 12 výzvy - Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy, v rámci operačného programu Ľudské 
zdroje, prioritnej osi 6, investičnej priority 6.1 v znení Zmeny č.4 

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 podporu komplexného prístupu . 

  

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-obciach-s-mrk

