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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-SC611-2021-1 

Prioritná os 6 

Špecifický cieľ 6.1.1 

Zameranie  Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami 
prestupného bývania v rámci Iniciatívy Catching up – Regions   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č. 1: 08.08.2022 
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Cieľ zmeny 

Cieľom Zmeny č. 1 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 operačného 
programu Ľudské zdroje (ďalej len „OPĽZ), PO6 a to najmä: 

- zapracovanie zmien vyplývajúcich zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 
ver. 12 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“); 

- úprava vybraných povinných príloh; 
- rozšírenie okruhu oprávnených žiadateľov v rámci predmetnej 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 

 
1. Vo výzve  

časť 1. Formálne náležitosti,  
časť „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k formálnej úprave textu: „§17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF4“ na znenie“ „§17 ods. 8 zákona 
o príspevku z EŠIF4“. Dotknutá úprava je  v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF. 
 
časť „Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
Zmenou výzvy bol stanovený termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň uzavretím výzvy.  
 
časť „Miesto a spôsob podania ŽoNFP“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave spôsobu predloženia Prílohy č. 7 ŽoNFP „Projektová dokumentácia stavby, vrátane položkového 
rozpočtu stavby“, ktorá sa predkladá vložením do ITMS2014+ a zároveň v listinnej podobe. 
 
časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku 
časť „Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov“ 
Podmienka poskytnutia príspevku č.17 „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k úprave textácie podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu upresnenia a jednoznačnosti textu, pre 
lepšie pochopenie žiadateľa. 
 
časť „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“ 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 24 „Časová oprávnenosť realizácie projektu“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
V nadväznosti na úpravu prílohy č. 8 výzvy došlo k úprave časového obdobia do ktorého má byť podaná žiadosť 
o NFP, právoplatné Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ako aj uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP, 
vrátane nadobudnutia jej účinnosti. 
 

                                                 
4 zákon 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 

 
4 zákon 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 
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2. Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami 
Príloha č.13 ŽoNFP - Výpočet nadmernej náhrady 
Zdôvodnenie zmeny:  
V nadväznosti na dodatok č. 2, ktorým  sa mení a dopĺňa Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok 
bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, 
s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za 
služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 1 evidovaná pod číslom ŠP SVHZ – 3/2018,  
došlo k úprave predmetnej prílohy.  
 

3. Príloha č. 2 výzvy –  Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2021-1 
Zdôvodnenie zmeny: 
Na základe zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia EŠIF, boli vykonané úpravy tejto prílohy, 
týkajúce sa predkladania ŽoNFP, konania o ŽoNFP a procesu uzatvárania Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

4. Príloha č. 6 výzvy –  Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity 
časť B. Benchmarky a finančné limity 
Zdôvodnenie zmeny: 
Vzhľadom na nárast cien v stavebníctve za posledné obdobie došlo k navýšeniu benchmarkov a finančných 
limitov. 
 

5. Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov 
Zdôvodnenie zmeny:  
Boli doplnené vybrané obce z Košického samosprávneho kraja, ktoré boli zaradené do Iniciatívy Catching - up 
Regions.  
 

6. Príloha č. 8 výzvy – Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania 
znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných 
rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu“) č. ŠP SVHZ – 3/2018 
Zdôvodnenie zmeny: 
Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených 
skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít 
(schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 1 
evidovaná pod číslom ŠP SVHZ – 3/2018 bola zmenená a doplnená dodatkom č. 2. Vo vzťahu k výzve, 
dodatkom č. 2 došlo k posunu konečného termínu do ktorého musí Zmluva o poskytnutí NFP nadobudnúť 
účinnosť. 

 

7. Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh 
ŽoNFP 
Zadefinovanie spôsobu overenia a formy preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku  
Podmienka poskytnutia príspevku č. 17 „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k upresneniu znenia podmienky poskytnutia príspevku a úprave  dokumentov, v súlade s ktorými je 
žiadateľ povinný postupovať pri realizácii verejného obstarávania/obstarávania v nadväznosti na vydanie 
Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. 
 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 24 „Časová oprávnenosť realizácie projektu“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
V nadväznosti na úpravu prílohy č. 8 výzvy došlo k úprave časového obdobia do ktorého má byť podaná žiadosť 
o NFP, právoplatné Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ako aj uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP, 
vrátane nadobudnutia jej účinnosti. 
 
Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
Príloha č. 6 ŽoNFP: „Špecifikácia oprávnených výdavkov a spôsob ich stanovenia“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
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Došlo k vypusteniu Metodického pokynu CKO č. 12 a Metodického pokynu CKO č. 14, nakoľko nadobudnutím 
účinnosti Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania ver.2.0 k dátumu 31.03.2022 bol Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek 
nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní a Metodický pokyn CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou 
hodnotou, zrušený. 

 
Príloha č. 7 ŽoNFP: „Projektová dokumentácia stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby“ 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k doplneniu spôsobu predloženia projektovej dokumentácie stavby aj prostredníctvom ITMS2014+ 
z dôvodu priorizácie predkladania príloh prostredníctvom ITMS2014+ (kapitola 1.4, bod 11, Systém riadenia 
EŠIF). 
 

Zmena výzvy môže mať vplyv na potrebu úpravy ŽoNFP predložených v rámci výzvy. Zmena výzvy sa vzťahuje na 

ŽoNFP predložené od 4. hodnotiaceho kola vrátane a na ŽoNFP predložené po zverejnení zmeny. V prípade ŽoNFP 

predložených pred nadobudnutím účinnosti Zmeny výzvy, SO umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v 

súlade s touto Zmenou výzvy, ak takouto zmenou môže byť skôr podaná ŽoNFP 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. 1; 

 Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami v znení  Zmeny č. 1 - Príloha č.13 ŽoNFP - Výpočet 
nadmernej náhrady; 

 Príloha č. 2 výzvy –  Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2021-1 v znení Zmeny č.1; 

 Príloha č. 6 výzvy –  Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity v znení Zmeny 
č.1; 

 Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov v znení Zmeny č. 1; 

 Príloha č. 8 výzvy - Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného 
bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov 
marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu“) č. ŠP SVHZ – 3/2018 – v znení Zmeny č. 1; 

 Príloha č. 9  výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných 
príloh ŽoNFP 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 je zverejnené na webovom 
sídle Výzva Catching up - Regions - bývanie  . 

  

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-mrk-s-prvkami-prestupneho-byvania-v-ramci-iniciativy-catchig-up-regions

