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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

vydáva 

 

ZMENU č. 5 

 

 

 

 

VÝZVY NA PREDKLADANIE 

ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 

 

 

 

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“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.5: 24.02.2022 
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Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 5 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 podmienok poskytnutia príspevku a s tým súvisiacich príloh výzvy, 
- 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 

 
A. Vo výzve časť 1. Formálne náležitosti, časť „Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ 

Zdôvodnenie zmeny:  
Z dôvodu vykonania zmien vo výzve došlo k posunu uzavretia 10. hodnotiaceho kola výzvy.  
 
Vo výzve časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku, „Ďalšie 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“ a doplnenie poznámky pod čiarou k PPP č. 35. 
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu potreby upresniť časovú oprávnenosť výdavkov a zosúladenia aktivity MOPS tejto výzvy s obdobnou 
výzvou OPLZ-PO8-2021-1 bol doplnený text týkajúci sa spätnej oprávnenosti výdavkov. Poznámkou pod čiarou 
sa umožňuje prijímateľom v prípade reálnej potreby efektívnejšie zrealizovanie aktivít ako aj lepšie dočerpanie 
rozpočtu projektu v súlade s aktuálne platnými pravidlami zmenového konania k Zmluve o NFP. 
 
Vo výzve v časti 6. Prílohy výzvy sa vypúšťa príloha č. 11 výzvy „Štandardná stupnica jednotkových nákladov“  
Zdôvodnenie zmeny: 
Úprava vykazovania výdavkov cez „reálne vykazovanie“ namiesto „jednotkovej ceny“. 
 

B. Príloha č. 1 výzvy –  Formulár ŽoNFP pre aktivitu MOPS 
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu úpravy textu podmienky poskytnutia príspevku č. 1 „Právna forma“ uvedenej v popise v prílohe č. 8 
výzvy, bola upravená textácia súvisiaceho vyhlásenia žiadateľa v časti 7.1 a časti 15 formulára ŽoNFP. 
 

C. Príloha č. 6 výzvy – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity 
časť Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti MOPS 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na nastavenie „reálneho vykazovania“ výdavkov bol upravený celý text k oprávnenosti výdavkov 
MOPS vypustením odkazov na prílohu č. 11 výzvy „Štandardná stupnica jednotkových nákladov“, ktorá sa od 
účinnosti tejto zmeny č. 5 výzvy už nebude vo výzve aplikovať a z výzvy sa vypúšťa.  
SO sa rozhodol od účinnosti zmeny č. 5 využívať reálne vykazovanie výdavkov najmä vzhľadom na skutočnosť, že 
pri príprave výzvy pre vybrané obce PSK sa predpokladalo, že do aktivity MOPS sa zapoja obce, ktoré nemali 
v čase predkladania ŽoNFP v realizácii projekty MOPS. Avšak po aktualizácii výzvy a umožnení sa zapojiť do výzvy 
aj obciam v rámci KSK a BBSK sa do výzvy zapojilo viacero obcí, ktoré sa rozhodli predložiť ŽoNFP s aktivitou 
MOPS a tak kontinuálne pokračovať v poskytovaní tejto služby. Toto však aktuálne nastavenie výzvy na 
oprávnenosť výdavkov až po účinnosti zmluvy o NFP v ŠSJN neumožňuje, čím by si obce nemohli nárokovať 
refundáciu výdavkov tak ako to majú umožnené všetky obce v rámci obdobnej výzvy OPLZ-PO8-2021-1.   
Zároveň boli aktualizované a zreálnené sumy celkovej ceny práce na pracovné miesto MOPS na jednotlivé roky 
v súlade s aktuálnou legislatívou týkajúcou sa minimálnej mzdy. 
 

D. Príloha č. 8 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh 
ŽoNFP 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 1 „Právna forma“ 
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Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu zamedzenia duplicity financovania bol upravený text poznámky k MOPS, ktorý nadväzuje na vyhlásenie 
žiadateľa v časti 7.1 a 15 formulára ŽoNFP. 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 32 „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška 
výdavkov je oprávnená na financovanie z OP ĽZ“ a doplnenie poznámky pod čiarou k PPP č. 35. 
Zdôvodnenie zmeny: 
Z dôvodu potreby upresniť časovú oprávnenosť výdavkov a zosúladenia aktivity MOPS tejto výzvy s obdobnou 
výzvou OPLZ-PO8-2021-1 bol doplnený text týkajúci sa spätnej oprávnenosti výdavkov. Poznámkou pod čiarou 
sa umožňuje prijímateľom v prípade reálnej potreby efektívnejšie zrealizovanie aktivít ako aj lepšie dočerpanie 
rozpočtu projektu v súlade s aktuálne platnými pravidlami zmenového konania k Zmluve o NFP. 

 

 

Zmena výzvy môže mať vplyv na potrebu úpravy ŽoNFP predložených v rámci výzvy. V prípade ŽoNFP predložených 

v rámci 10. hodnotiaceho kola pred nadobudnutím účinnosti zmeny výzvy, SO umožní žiadateľom úpravu 

predložených ŽoNFP v súlade s touto zmenou výzvy, ak takouto zmenou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá. 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. 5 

 Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami v znení  Zmeny č. 5 (mení sa iba formulár ŽoNFP pre MOPS 
v znení Zmeny č. 5)  

 Príloha č. 6 výzvy - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity v znení Zmeny č. 5 

 Príloha č. 8 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh 
ŽoNFP v znení Zmeny č.5 

 Vypustenie Prílohy č. 11 výzvy – Štandardná stupnica jednotkových nákladov  

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

