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I. DÁTUM VYDANIA, CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD AKTUALIZÁCIE 

Dátum vydania aktualizácie č. 1: 05. 04. 2022 

Cieľom Aktualizácie č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) 7.6 – 

Predprojektová príprava č. IROP-PO7-SC76-2021-80 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a 
prepojenia medzi vybranými prílohami. 

Cieľom aktualizácie je konkrétne: 

1. Upraviť text výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „výzva“), a to konkrétne: 

a) upraviť kap. 2.2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE 
PROJEKTU, podmienka poskytnutia príspevku č. 10 „Podmienka osobitných opatrení flexibility spojených 
s pandémiou COVID-19“. 

b) upraviť vybrané kapitoly výzvy v súvislosti so zmenou webového sídla RO pre IROP. 

2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP, kap. 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP, podmienka 
poskytnutia príspevku č. 7 „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu“. 

3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Príručka pre žiadateľa, verzia 5.0”. 

Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením  
§ 17 ods. 8 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 písomné vyzvanie spôsobom, ktorým 
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 
II. ZMENY NA ZÁKLADE AKTUALIZÁCIE A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmeny vo výzve na predkladanie ŽoNFP 

a) Aktualizáciou sa v kap. 2.2. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT 
REALIZÁCIE PROJEKTU, upravuje znenie popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 10 „Podmienka 
osobitných opatrení flexibility spojených s pandémiou COVID-19“. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej kapitole výzvy sa upravuje znenie popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 10 
„Podmienka osobitných opatrení flexibility spojených s pandémiou COVID-19“ z dôvodu aktualizácie Príručky pre žiadateľa, 
verzia 5.0, podmienka poskytnutia príspevku č. 4 „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu“.  

b) Aktualizáciou sa upravujú vybrané kapitoly výzvy v súvislosti so zmenou webového sídla RO pre IROP. 
Konkrétne sa zmena webového sídla z www.mpsr.sk na www.mirri.gov.sk upravuje v rámci nasledujúcich 
častí výzvy: kap. 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 5. a podmienky poskytnutia príspevku č. 6 „Podmienka, že žiadateľ 
nie je podnikom v ťažkostiach“. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetných častiach výzvy sa upravuje adresa webového sídla z www.mpsr.sk na www.mirri.gov.sk 
z dôvodu zmeny webového sídle poskytovateľa MIRRI SR. 

 

2. Zmeny v prílohe výzve č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP 

Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP, kap. 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP, upravuje 
preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 7 „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na 
spolufinancovanie projektu“ prostredníctvom čestného vyhlásenie žiadateľa. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti formulára ŽoNFP sa dopĺňa spôsob preukazovania splnenia podmienky poskytnutia 
príspevku č. 7 prostredníctvom čestného vyhlásenie žiadateľa z dôvodu reflektovania prípadov predloženia tých ŽoNFP, pri 
ktorých žiadateľ ukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu a uhradil všetky súvisiace platby pred 
predložením ŽoNFP. 

 

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy  

Aktualizáciou Príručky pre žiadateľa (ďalej PpŽ) sa v kapitole 1.3, v kapitole 2.9, v kapitole 4.1.1, v prílohe č. 1, v prílohe č. 2a, 
v prílohe č.3.b a v prílohe č.4 vykonávajú formálne opravy a doplnenia textu. Predmetná verzia PpŽ bola dopracovaná vo 
väzbe na auditné zistenia, závery odvolacej komisie a na MP CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov. 

V rámci celého textu PpŽ došlo k doplneniu informácie ohľadom zverejňovania informácií na webovom sídle mirri.gov.sk. 

http://www.mpsr.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
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V rámci kapitoly 1.3 (Definícia pojmov) došlo vo väzbe na auditné zistenie k doplneniu pojmu „Začiatok realizácie hlavných 
aktivít projektu“. 

V rámci kapitoly 2.9. (Podmienky poskytnutia príspevku a forma ich overenia) v rámci  Tabuľky 1c, podmienka poskytnutia 
príspevku č.4 došlo k doplneniu informácie týkajúcej sa výziev iniciatívy REACT-EÚ a to, v prípade ak realizácia všetkých 
oprávnených aktivít projektu začala po 1. februári 2020 a ak žiadateľ ukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít 
projektu a uhradil všetky súvisiace platby pred predložením ŽoNFP na RO, žiadateľ nepredkladá ako prílohu Doklad o 
zabezpečení spolufinancovania projektu, ale v tomto prípade žiadateľ predkladá súhrnné čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, 
že „Ukončil som fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu (žiadateľ uvedie názov projektu) a uhradil som všetky 
platby dodávateľom súvisiace s predmetným projektom pred predložením ŽoNFP a súčasne deklarujem, že fyzická realizácia 
všetkých oprávnených aktivít projektu začala po 1. februári 2020“. 

V rámci kapitoly 2.9. (Podmienky poskytnutia príspevku a forma ich overenia) v rámci  Tabuľky 1c, podmienka poskytnutia 
príspevku č.9, došlo k odstráneniu textu „Prieskum nesmie byť starší ako 6 mesiacov pred predložením ŽoNFP“, a zároveň 
bol doplnený text „Ak ceny tovarov, stavebných prác alebo služieb nezaznamenali na trhu zmenu, je možné pre účely 
prieskumu trhu použiť aj ponuky staršie ako 6 mesiacov (zdôvodnenie tejto skutočnosti musí byť súčasťou dokumentácie k 
prieskumu trhu)“, čím došlo k zosúladeniu s textom MP CKO č.18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov.  

V rámci kapitoly 2.9. (Podmienky poskytnutia príspevku a forma ich overenia) v rámci  Tabuľky 1c, podmienka poskytnutia 
príspevku č.11, bol v rámci bodu b „odborné stanovisko“ Ministerstva životného prostredia SR alebo okresného úradu v sídle 
kraja odstránený text chybne uvedeného ods. 2 (§ 28 zákona o ochrane prírody a krajiny). 

V kapitole 4.1.1 (Administratívne overenie ŽoNFP) boli vo väzbe na závery odvolacej komisie a stanoviska CKO doplnené 
informácie týkajúce sa doplňovania ŽoNFP a jej príloh v rámci Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP a to pre 
prípady, ak žiadateľ identifikuje potrebu doplniť aj ďalšie údaje v ŽoNFP a jej prílohách nad rámec požadovaný Výzvou na 
doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. 

V rámci prílohy 1 (Merateľné ukazovatele IROP) – došlo vo väzbe na aktualizáciu merateľných ukazovateľov k doplneniu 
niektorých projektových a dopadových merateľných ukazovateľov. 

V rámci prílohy 2a (Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre IROP), došlo k doplneniu informácii oprávnenosti výdavkov v rámci 
kapitoly 4.8.1 (Osobné výdavky), tabuľka 1, kde bola doplnená prioritná os č.7. 

V rámci prílohy 3.b (Súhrnné čestné vyhlásenie) došlo v rámci bodu 4 k formálnej oprave a upresneniu znenia predmetného 
textu.    

V rámci prílohy 4 (Programová štruktúra IROP) došlo k doplneniu cieľa 2.1.4 do tabuľky programovej štruktúry IROP. 

Zdôvodnenie zmeny:  Zmeny sú vykonané z dôvodov uvedených vyššie. 

 
III. DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Touto aktualizáciou sa menia dokumenty uvedené v časti I. Dátum vydania, cieľ a právny základ aktualizácie. Ostatné 
dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy, ktoré neboli zmenené aktualizáciou č. 1, zostávajú platné v pôvodnom znení.  

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien je zverejnené  
na webovom sídle www.mirri.gov.sk. Zmenené dokumenty majú označenie „Názov dokumentu_aktualizácia_1“. Ostatné 
dokumenty platné v pôvodnom znení majú označenie „Názov dokumentu“. 

 
IV. ÚČINNOSŤ ZMIEN  A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽONFP 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 05. 04. 2022. 

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto aktualizácie. 

http://www.mirri.gov.sk/

