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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-PO8-2021-1 

Prioritná os 8 

Špecifický cieľ 8.1.1 

Zameranie  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí 
MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej 
len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č. 1: 28.07.2021 
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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 formulára výzvy a prílohy výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ, PO8 a to: 

- úprava a zosúladenie textácie vo formulári výzvy týkajúca sa preukazovania bezúhonnosti žiadateľa v PPP č. 
8 s formuláciou Čestného vyhlásenia v časti 15 ŽoNFP, 

- úprava textu vo výzve týkajúca sa neukončenia fyzickej realizácie všetkých hlavných aktivít projektu v PPP č. 
11, 

- zosúladenie textácie PPP č. 7 s textáciou v prílohe č. 2 ŽoNFP uvedenou v zozname povinných príloh ŽoNFP. 

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 výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku 
v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

 
1. Vo výzve 1. Formálne náležitosti časť "Časový harmonogram konania o ŽoNFP“  

Popis a zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k posunu uzavretia 1. hodnotiaceho kola z dôvodu vykonania zmien predmetnej výzvy. 
 

2. Vo výzve, časť 2 Podmienky poskytnutia príspevku, PPP č. 8 
Popis a zdôvodnenie zmeny:  
Bola upravená textácia podmienky poskytnutia príspevku č. 8 týkajúcej sa preukázania bezúhonnosti žiadateľa 
tak, aby bola v súlade s textáciou Čestného vyhlásenia v časti 15 ŽoNFP. 
 

3. Vo výzve, časť 2 Podmienky poskytnutia príspevku, PPP č. 11 
Popis a zdôvodnenie zmeny:  
Bol doplnený text podmienky poskytnutia príspevku č. 11 spresňujúci podmienku neukončenia fyzickej realizácie 
všetkých hlavných aktivít projektu aj vzhľadom na skutočnosť, že mnohí oprávnení žiadatelia pokračujú aktuálne 
po ukončení projektov MOPS z predchádzajúcich výziev na základe možnej spätnej oprávnenosti výdavkov, vo 
financovaní činnosti MOPS z vlastných zdrojov, ale často krát iba počas limitovaného časového obdobia tzn. 
s prerušením činnosti MOPS do obdobia podpísania zmluvy o NFP. 
 

4. V Zozname povinných príloh k ŽoNFP, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 výzvy sa upravuje text k prílohe č. 2 ŽoNFP 
„Doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť“ 
Popis a zdôvodnenie zmeny:  
Zosúladenie textu so znením PPP č. 7 
 

Zmena výzvy môže mať vplyv na potrebu úpravy ŽoNFP predložených v rámci výzvy. Zmena výzvy sa vzťahuje na 
ŽoNFP predložené po zverejnení zmeny, ako aj na ŽoNFP predložené pred zmenou výzvy, o ktorých SO pre OPĽZ ešte 
nerozhodol do dátumu vykonania zmeny. V prípade ŽoNFP predložených pred nadobudnutím účinnosti zmeny výzvy, 
SO umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s touto zmenou výzvy. 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 mení formulár výzvy v znení Zmeny č. 1 a Zoznam povinných príloh k ŽoNFP. 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 

 
Zmena č. 1 a upravený formulár výzvy vo forme sledovania vykonaných zmien sú zverejnené na webovom sídle TU. 

  

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=pokracovanie-poskytovania-miestnych-obcianskych-poriadkovych-sluzieb-mops-v-obciach-s-pritomnostou-mrk-prostrednictvom-vyzvy-oplz-po8-2021-1

