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Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

vydáva 

 

ZMENU č. 2 

 

 

 

 

VÝZVY NA PREDKLADANIE 

ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

 

 

 

 

Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1b 

Prioritná os 6 

Špecifický cieľ 6.1.2  

Zameranie  Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít  

 

Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na 

rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít  

 

 

Dátum vydania a účinnosti zmeny č.2: 25.08.2016                  
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Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č.2 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„zmena“) je zabezpečenie optimalizácie vybraných príloh výzvy. 

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 nie je oprávnený meniť. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

 

1. Vo výzve v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa posúva dátum uzavretia 2. 

hodnotiaceho kola a dochádza k úprave textácie. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Posun uzávierky 2. hodnotiaceho kola bol vykonaný z dôvodu vytvorenia lepšieho časového 

priestoru pre žiadateľov na predloženie žiadostí o NFP. Došlo k úprave textácie a zrušeniu pojmu 

„interval 2 mesiacov“ ako konečného termínu pre ďalšie hodnotiace kolá. 

 

2. Príloha č.1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami 

Príloha č. 8 ŽoNFP – Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov 

Oprava zrejmej chyby v písaní pri skupine výdavkov 029 a doplnenie skupiny výdavkov 112 

Zdôvodnenie zmeny: 

Bola upravená zrejmá chyba v písaní pri skupine výdavkov 029 a doplnená skupina výdavkov 112 

do tabuľky, nakoľko v zmysle prílohy č.6 výzvy Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky 

a finančné limity sú tieto skupiny výdavkov oprávnené. 

 

3. Príloha č. 6 výzvy - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity   

Úprava zrejmej chyby v písaní skupiny výdavkov 029 a 112 

Zdôvodnenie zmeny:  

Bola vykonaná úprava zrejmej chyby v písaní a doplnená textácia skupiny výdavkov 029 a 112 kvôli 

upresneniu pre žiadateľa. 

 

4. Príloha č.10 výzvy - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a 

destigmatizácie v prípade výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení 

Úprava zrejmej chyby v písaní  

Zdôvodnenie zmeny:  

Bola vykonaná úprava zrejmej chyby v písaní. Odstránila sa duplicita textu. 

 

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 (príloha č.8 - Špecifikácia výdavkov v rámci 

skupín výdavkov v znení Zmeny č. 2) 

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

č. 2 

 Príloha č.10 výzvy - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a 

destigmatizácie v prípade výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení v znení Zmeny č. 2 
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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  http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2.   
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