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Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

vydáva 

 

ZMENU č.1 

 

 

 

 

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.1: 29.04.2016                  
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Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č.1 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 

len „zmena“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybranými 

prílohami. Zároveň je cieľom zmeny vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh. 

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. V texte výzvy sa upravujú a bližšie špecifikujú stručné popisy podmienok: 

„Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na 

financovanie z OP ĽZ“, upravuje a bližšie špecifikuje stručný popis podmienky,  

Zdôvodnenie zmeny: 

Dopĺňa sa odsek ohľadne zamedzenia duplicitného financovania z EÚ zdrojov, zo zdrojov štátneho 

rozpočtu alebo iných verejných zdrojov, 

  

„Podmienka predloženia ŽoNFP vo vzťahu k prebiehajúcemu alebo ukončenému schvaľovaciemu 

procesu ŽoNFP resp. inej žiadosti  s rovnakým predmetom projektu“,  

Zdôvodnenie zmeny: 

SO identifikoval potrebu upresnenia termínu „rovnaký predmet projektu“ a pristúpil k úprave 

znenia danej podmienky pre lepšie vysvetlenie. 

 

„Podmienka uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní“, 

Zdôvodnenie zmeny: 

SO v nadväznosti na znenie  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 18.04 2016, upravil danú textáciu 

podmienky. 

 

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

hodnotiacich kôl 

Zdôvodnenie zmeny: 

Posun uzávierky termínov hodnotiacich kôl bol vykonaný z dôvodu úprav podmienok poskytnutia 

príspevku uvedených v bode č.1. 

 

3. V texte výzvy sa upravuje chybne uvedená textácia v časti 1. Formálne náležitosti a v časti 2. 

Podmienky poskytnutia príspevku a doplnenie upozornenia pre žiadateľa k udržateľnosti v časti 3. 

Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve 

Zdôvodnenie zmeny: 

Odstránenie chyby v písaní v texte výzvy a doplnenie informácie pre žiadateľa. 

 

4. Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami  

a) v rámci Formuláru ŽoNFP, časť 7.1  Popis východiskovej situácie sa dopĺňa rozsah 

požadovaných informácii od žiadateľa. V časti 10.1 Aktivity projektu a očakávané merateľné 

ukazovatele došlo k zosúladeniu textu s reálnou funkcionalitou ITMS2014+ a k odstráneniu 

chýb v písaní. V rámci časti 12 došlo k vypusteniu neaktuálneho textu v súvislosti s novým 

ZVO. V rámci časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP dopĺňa vo vzťahu k 

podmienke poskytnutia príspevku – „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP ĽZ“ povinná príloha č. 16 

ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie ; 
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Zdôvodnenie zmeny: 

Úpravy podmienok poskytnutia príspevku uvedených v bode č.1 a odstránenie nesúladu 

s ITMS2014+ a chýb v písaní. 

 

b) v rámci záväzného formulára prílohy č. 8 ŽoNFP vo formáte xlsx. – Špecifikácia výdavkov 

v rámci skupín výdavkov sa mení sprístupnenie formuláru žiadateľom, časť „Prieskum trhu“ 

Zdôvodnenie zmeny: 

Sprístupnenie formuláru pre úpravy žiadateľov v časti „Prieskum trhu“ z dôvodu možnosti 

zadefinovania súm zákaziek, kde dodávatelia sú alebo nie sú platcami DPH 

  

c) v rámci záväzného formulára prílohy č. 16 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie sa mení 

a upravuje textácia; 

Zdôvodnenie zmeny: 

Úprava podmienky poskytnutia príspevku uvedenej v bode č.1 „Podmienka predloženia 

ŽoNFP vo vzťahu k prebiehajúcemu alebo ukončenému schvaľovaciemu procesu ŽoNFP resp. 

inej žiadosti  s rovnakým predmetom projektu“. 

d) v rámci záväzného formulára prílohy č. 17 ŽoNFP - Zoznam povinných projektových 

merateľných ukazovateľov (PMÚ) a lehoty ich plnenia sa upravuje textácia pod čiarou; 

Zdôvodnenie zmeny: 

SO identifikoval potrebu jasnejšieho zadefinovania textácie poznámok pod čiarou z dôvodu 

zníženia chybovosti pri predkladaní korektných údajov danej prílohy v rámci ŽoNFP. 

  

e) v rámci Zoznamu povinných príloh ŽoNFP – Príloha č. 10 ŽoNFP upresnenie spôsobu 

predkladania prílohy a Príloha č. 17 ŽoNFP úprava textácie prílohy 

Zdôvodnenie zmeny: 

SO identifikoval potrebu zadefinovania platnosti dokumentu v Prílohe č.10 „Prieskumu 

trhových cien“ z dôvodu lepšieho overovania hospodárnosti daného výdavku pri procese 

schvaľovania ŽoNFP. V Prílohe č.17 SO zosúladil text s reálnou funkcionalitou ITMS2014+ a 

odstránil chyby v písaní v texte. 

 

5. Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre PO 5 a PO 6, Ver. 0.3 (ďalej len „Príručka pre 

žiadateľa) – došlo k úprave a spresneniu danej prílohy 

Zdôvodnenie zmeny: 

Úprava podmienky poskytnutia príspevku uvedenej v bode č.1 „Podmienka predloženia ŽoNFP 

vo vzťahu k prebiehajúcemu alebo ukončenému schvaľovaciemu procesu ŽoNFP resp. inej žiadosti  

s rovnakým predmetom projektu“. SO v nadväznosti na znenie  zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 18.04 

2016, upravil danú prílohu. 

 

6. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej 

relevancie k horizontálnym princípom – dopĺňajú sa ďalšie náležitosti merateľných ukazovateľov, 

a to Definícia/metóda výpočtu, Merná jednotka, Čas plnenia. 

Zdôvodnenie zmeny: 

V zmysle aktuálne platnej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných 

fondov ( ďalej len „Systém EŠIF“) v časti 2, kap. 2.4, podkapitola 2.4.6, bod 2.4.6.1.5 SO 

zabezpečuje, aby každý merateľný ukazovateľ obsahoval náležitosti, ktoré sú zadefinované 

v rámci Systému EŠIF. 

 

7. Príloha č. 6 výzvy - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity – došlo k 

úprave zadefinovania benchmarkov v časti B. Benchmarky a finančné limity pre Hlavnú aktivitu 

2.3. Rekonštrukcia inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska. 

Zdôvodnenie zmeny: 
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SO identifikoval potrebu doplnenia a úpravy textácie benchmarkov z dôvodu potreby identifikácie 

dvoch samostatných benchmarkov pre Hlavnú aktivitu 2.3. na základe zistenia reálnych potrieb 

žiadateľov. 

 

8. Príloha č. 9 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia – došlo k úprave 

a bližšej špecifikácii podmienok poskytnutia príspevku: „Podmienka, že výdavky projektu sú 

oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP ĽZ“, kde sa doplnila 

aj relevancia Prílohy č.16 – Súhrnné čestné vyhlásenie preukazujúca splnenie tejto podmienky a 

„Podmienka predloženia ŽoNFP vo vzťahu k prebiehajúcemu alebo ukončenému schvaľovaciemu 

procesu ŽoNFP resp. inej žiadosti  s rovnakým predmetom projektu“ a Podmienka uplatnenia 

sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní“ 

Zdôvodnenie zmeny: 

Úpravy podmienok poskytnutia príspevku uvedených v bode č.1. 

Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty: 

 Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č.1 

 Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami (príloha č.8, príloha č. 16, príloha č.17, Zoznam 

povinných príloh) v znení Zmeny č. 1 

 Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre PO 5 a PO 6, Ver. 0.4 v znení Zmeny č. 1 

 Príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej 

relevancie k horizontálnym princípom v znení Zmeny č. 1 

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

č.1 

 Príloha č. 9 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia v znení Zmeny č.1 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme sledovania vykonaných zmien (s výnimkou 

dokumentov vo formáte xls./xlsx., kde je zverejnené nové znenie dokumentov v úplnom znení bez 

sledovania zmien) je zverejnené na webovom sídle  http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2.   

 

  

 

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2

