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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-SC612-2019-2 

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: 18.11.2020 
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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 samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ, PO6, 
konkrétne navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

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 

 

Vo výzve v časti 1. Formálne náležitosti, časť „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje 

EÚ)“ došlo k formálnej zmene, a to k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Cieľom Zmeny č.2 výzvy je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia 
finančných prostriedkov na 24 000 000 EUR z EÚ zdrojov. 
 
K navýšeniu alokácie výzvy o 2,4 mil. EUR z EÚ zdrojov došlo na základe zvýšeného dopytu zo strany žiadateľov 
o predmetnú výzvu, preto SO pre OPĽZ pristúpil k navýšeniu finančných prostriedkov na danú výzvu. 
 
SO pre OPĽZ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF môže po zverejnení výzvy zmeniť indikatívnu výšku 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, keďže táto predstavuje formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 17 ods. 2 
písm. f) zákona o príspevku z EŠIF.  
Zmenou výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.  
Touto zmenou sa mení výlučne text výzvy.  
Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy. 

 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty: 

 Výzva na predkladanie 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 MŠ . 

 

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-zariadeni

