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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-PO5-2020-4 

Prioritná os 5 

Špecifický cieľ 5.1.3 

Zameranie  
Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom      
v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých 
pozemkových úprav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.2: 30.03.2021 
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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, PO5 a to 
najmä: 

- navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu;  
- realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy. 

SO pre OP ĽZ mení výzvu v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 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“) .  

Popis a zdôvodnenie zmeny 

 
1. Vo výzve  

1. Formálne náležitosti 
časť "Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ 
Zdôvodnenie zmeny:  
Došlo k doplneniu termínu uzavretia 3. hodnotiaceho kola. 
 
1. Formálne náležitosti 
časť „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ , „Financovanie projektu“  
Zdôvodnenie zmeny: 

Došlo k zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia finančných 
prostriedkov na 4 500 000 EUR z EÚ zdrojov na základe zvýšeného dopytu zo strany žiadateľov o predmetnú 
výzvu. 
 
4. Identifikácia synergických účinkov 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k formálnej úprave textu z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych a štrukturálnych 
a investičných fondov, programové obdobie 2014-2020 verzia 10 a aktualizácie Vzoru CKO č. 7 verzia 5. 
 

2. Príloha č.3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 
Zdôvodnenie zmeny: 
Došlo k úprave prílohy z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa. 

 

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. 10 

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.3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 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 JPÚ . 

https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-vysporiadania-majetko-pravnych-vztahov-k-pozemkom-v-obciach-s-pritomnostou-mrk
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