
Oznam  

pre výzvu OPLZ-PO6-SC613-2016-2  

zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v 

obciach s prítomnosťou MRK 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 

Ľudské zdroje (ďalej len „SO pre OPĽZ“), týmto v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. 

o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý nadobudol 

účinnosť dňom 1. septembra 2018 a v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych 

štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7, ktorý je účinný od 31.10.2018 (ďalej len „SyR“) 

informuje žiadateľov, že v rámci konaní o žiadosti podľa 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 vo výzve: 

OPLZ-PO6-SC613-2016-2  

nie sú povinní pri preukazovaní splnenia podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k:  

- majetkovo-právnemu vysporiadaniu predkladať výpisy z listov vlastníctva  (v listinnej 

podobe)   

a to ani v prípadoch, že je tak v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku (vrátane ich neoddeliteľných príloh, napr. Príloha č.9 výzvy) uvedené. 

 

V nadväznosti na uvedené poskytovateľ SO pre OPĽZ nepožaduje predloženie výpisov z listov 

vlastníctva, s výnimkou situácií keď z technických dôvodov nie je možné zo strany poskytovateľa 

bezodkladne získať výpisy z príslušného informačného systému. V takomto prípade poskytovateľ 

dožiada dotknutého žiadateľa o predloženie príslušného výpisu, ktorý nesmie byť (v súlade s 

ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z.) starší ako 30 dní odo dňa predloženia ŽoNFP. 

 

Zároveň Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako SO pre OPĽZ, informuje žiadateľov, že v 

nadväznosti na aktualizáciu SyR pre obe výzvy platí, že sa predlžuje lehota na vydanie rozhodnutia o 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) z 35 pracovných dní na 

70 pracovných dní. Uvedená zmena nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP žiadateľom. 

 

 


