
                                            Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 2014-2020       
 

                                                  

1 

Informácia o zmene č. 5 vyzvania na 

projekty technickej pomoci 

č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 
(„ďalej len „Informácia o zmene“) 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc 

(ďalej len „OP TP“) v súlade s ustanoveniami 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“) a Metodickým pokynom CKO č. 24 k technickej 

pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) 

OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, 

kontroly a auditu EŠIF 1“, vyhláseného dňa 21.3.2016 na webovom sídle OP TP, 

v nasledovnom rozsahu: 

- v časti 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

Žiadosť je doručená vo forme určenej RO OP TP, ak je formulár žiadosti o NFP zaslaný elektronicky 

prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň je žiadosť o NFP s povinnými prílohami po 

odoslaní cez portál ITM2014+ doručená aj v listinnej podobe alebo elektronicky do elektronickej 

schránky RO OP TP. 

V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas alebo v určenej forme, riadiaci orgán 
zastaví konanie vydaním rozhodnutia o zastavení konania o žiadosti o NFP.  

 

V prípade, že žiadosť o NFP podpisuje v mene štatutára splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný 
predložiť spolu so žiadosťou o NFP aj splnomocnenie na tento úkon. Uvedené overí RO OP TP v rámci 
overovania ostatných podmienok poskytnutia príspevku. 

Zdôvodnenie zmeny:   

Spresnenie príloh ŽoNFP (povinné prílohy), ktoré spĺňajú podmienku doručenia vo forme určenej RO 

OP TP a doplnenie informácie, že splnomocnenie na podpis štatutárneho orgánu overí RO OP TP 

v rámci overovania ostatných podmienok poskytnutia príspevku. RO OP TP bližšie špecifikoval  text 

vyzvania v zmysle potreby RO OP TP vyplývajúcej z implementácie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- v časti 2.8 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

v rámci aktivít: 

 časová oprávnenosť realizácie projektu 
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Hlavné aktivity projektu je prijímateľ povinný začať realizovať najneskôr do 3 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/interného Rozhodnutia o schválení 
žiadosti o NFP. Aktivity projektu je prijímateľ povinný ukončiť najneskôr do 31.12.2018. 
Žiadateľ o NFP je oprávnený predložiť v rámci vyzvania viacero žiadostí o NFP. 
V rámci aktivity 301010031A011 - D. Riešenie korupcie a boj proti podvodom je možné 

v opodstatnených prípadoch ukončiť realizáciu aktivít až do 31. 7. 2019. RO OP TP v týchto 
prípadoch preskúma dôvody takejto žiadosti a objektívne ich posúdi. 
 

Zdôvodnenie zmeny: 

RO OP TP z dôvodu podpory opatrení uvádzaných v Akčnom pláne na posilnenie transparentnosti 

a zjednodušenia implementácie EŠIF umožnil prijímateľovi ÚPPVII SR predĺžiť realizáciu aktivít 

projektu v rámci aktivity D. Riešenie korupcie a boj proti podvodom za účelom zabezpečenia 

adekvátnej lehoty trvania projektu v zmysle dohody o spolupráci medzi ÚPPVII SR a OECD.   

Za účelom zachovania princípov nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania umožnil RO OP TP 

uplatniť túto zmenu nielen vo vzťahu ku konkrétnemu žiadateľovi, ale taktiež vo vzťahu k ostatným 

žiadateľom, potenciálnym žiadateľom alebo prijímateľom v rámci predmetnej aktivity. RO OP TP však 

bude zohľadňovať objektívne skutočnosti, ktoré v konkrétnom prípade nastanú alebo môžu nastať.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- v časti 5. Prílohy vyzvania 
 

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP, bola zosúladená s ITMS ako aj so vzorom CKO. Súčasťou novej prílohy 

je aj samostatný popis vzoru. 

Príloha č. 3 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, 

Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

(http://www.olaf.vlada.gov.sk/centralna-databaza-vylucenych-subjektov-ced/) bola nahradená 

novou prílohou s názvom „Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v 

zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. 

októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-

odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/)“. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Úprava prílohy č.1 bola vykonaná v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15  - Žiadosť 

o poskytnutie NFP, za účelom zosúladenia formuláru s ITMS a úprava názvu a odkazu prílohy č. 3 bola 

vykonaná v zmysle zmeny v SR EŠIF, v. 5.0. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uvedená zmena nadobúda platnosť dňa: 18. 5. 2018  

Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania sa vzťahujú aj na ŽoNFP predložené pred 

dátumom účinnosti zmeny. 

http://www.olaf.vlada.gov.sk/centralna-databaza-vylucenych-subjektov-ced/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
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Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk. 

Prílohy: 

1. Formulár ŽoNFP 
3. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 105a 

nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-
odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/); 

 

http://optp.vlada.gov.sk/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/

